
Plant nu de Lente
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen

    Planten 
          die vogels, vlinders
      en bijen aantrekken 

Elke dag krijgt je tuin allerlei vogels, bijen en vlinders 

over de vloer. Ze zijn niet alleen mooi, maar zijn ook 

een goede graadmeter voor de kwaliteit van je tuin. 

Waar veel wordt gezoemd, gefladderd en gefluit, gaat 

het goed met de natuur. Bovendien zijn vogels, bijen 

en vlinders dol op heerlijk geurende soorten met 

prachtige bloemen en bessen. 



Leyscesteria formosa - Fazantenbes

Ilex - Hulst

Vogels zijn dol op bomen en struiken die bessen dragen. De meeste van deze soorten zijn bo-
vendien meerdere keren per jaar mooi. De bessen kunnen tot lang in de winter aan de bomen of 
struiken hangen.

• Viburnum opulus (Gelderse roos): heester met rode bessen en witte bloemschermen, mooi 
herfstblad. 

• Amelanchier  (Krentenboompje): heester met rijkelijke bloei, zoete, eetbare bessen.
• Leyscesteria formosa  (Fazantenbes): heester met hangende, rode of witte bloemen en 

paarse bessen.
• Photinia davidii (Glansmispel): wintergroen boompje met witte bloemen en rode vruchten.
• Lonicera xylosteum (Struikkamperfoelie): heester met witte bloemen en rode bessen, winter-

bloeier.
• Euonymus europaea (Kardinaalshoed): ‘Scarlet Wonder’ draagt paarse vruchten
• Sambucus nigra (Vlier): heester of boom met zwarte bessen. 
• Ilex (Hulst): ‘J.C. Van Tol’ is een zelfbestuivende heester. 
• Prunus laurocerasus (Laurierkersen): altijdgroene heester met blauwzwarte bessen, veel 

varianten.
• Sorbus aucuparia (Lijsterbes): boom of heester met 

rode en oranje bessen. 
• Mahonia aquifolium (Mahoniestruik):  gele bloei, 

blauwe bessen.
• Morus (Moerbeiboom): mooi blad en rode of zwarte 

bessen.
• Cornus mas (Gele kornoelje): gele bloei, rode bessen
• Chaenomeles japonica (Sierkwee): rode bloei, gele 

appeltjes.
• Botanische rozen: wilde rozen, vormen bottels.



www.groenvanbijons.bewww.groenvanbijons.be

Cornus mas - Gele kornoelje

Mahonia aquifolium - Mahoniestruik
Lonicera xylosteum - Struikkamperfoelie 

Botanische rozen
Chaenomeles japonica - Sierkwee

Sorbus aucuparia - Lijsterbes



Sedum spectabile- Hemelsleutel
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Vlinders 
Vlinders zijn dol op de nectar van bloemen. Maar ook planten kunnen niet zonder vlinders. Zij zor-
gen immers voor de bestuiving. Prachtige kleuren, heerlijke geuren, opvallende bloemen… planten 
halen alles uit de kast om de vlinders te lokken. Hoe natuurlijker en gevarieerder de tuin, hoe meer 
kans op vlinders.

Heesters
• Corylus avellana (Hazelaar): heester met vroege bloei, bruine eetbare noten in de herfst. 
• Hedera (Klimop): heester met veel bladvormen en -kleuren beschikbaar, levert nectar voor vlin-

ders en een schuilplaats voor vogels. 
• Ligustrum (Liguster): heester met zwarte bessen en witte bloei, vraagt weinig verzorging.
• Verschillende houtige kleinfruitsoorten (Ribes): rode en zwarte bessen, kruisbessen … 
• Prunus spinosa (Sleedoorn): rijkelijk bloeiende heester, blauwzwarte bessen.
• Lonicera (Kamperfoelie): heester met verschillende cultivars, heerlijk geurend, bessen.
• Berberis (Zuurbes): heester met scherpe doornen en gele bloemen, mooie roodbladige varianten.
• Buddleia argus ‘Velvet’ en ‘White’ (Vlinderstruik): zomerbloeier met grote trossen bloemen, niet-

invasieve heester, woekert niet.
Vaste planten
• Echinacea purperea (De rode zonnehoed): roze zomerbloem met bol oranjebruin hart, zomer-

bloeier, vaste plant.
• Phlox (Vlambloem): vaste plant met mooi zomerbloei in wit en roze tinten
• Lavendula (Lavendel): de ’provence’ in je tuin
• Sedum spectabile (Hemelsleutel): verkrijgbaar in lilaroze, wit of donkerrood, vaste plant.

• Aster: samen met de Sedum een vaste 
plant met  mooie nazomerbloei, vooral violet-
paars.Lavendel



Aster

Phlox - Vlambloem

Echinacea - Zonnehoed 

Buddleia argus ‘Velvet’ - Vlinderstruik



Bijen en hommels 
Als het met de bijen en de hommels slecht gaat, 
komen ook de planten in de problemen. Zij zorgen namelijk voor de bestuiving en vruchtzetting. 
Met deze soorten kan je de bijen- en hommelpopulatie alvast een handje helpen. 

Vaste planten
• Echinops (Kogeldistel): vaste plant met witte of blauwe bloemen, zomerbloeier. 
• Salvia-varianten: vaste plant, diverse varianten beschikbaar.
Bomen
• Rhamnus frangula (Vuilboom): heester met lange, onopvallende bloei, vruchten die van rood 

naar zwart verkleuren, ook vlinders zijn er dol op. 
• Sophora japonica (Honingsboom): boom met crèmekleurige trossen bloemen, gele twijgen.
• Tilia henryana (Gewimperde linde): boom met jong roze blad en crèmekleurige bloei in de 

nazomer. Stelt weinig eisen aan de bodem. 
• Koelreuteria paniculata (Lampionboom): boom met gele zomerbloei, goudgeel tot oranje 

herfstblad, roosbruine peulen.
Heesters
• Calluna vulgaris (Struikheide): bloeit langdurig rood, roze, wit of roodpaars, heester. 
• Perovskia atriplicifolia (Russische salie): halfheester met violetblauwe bloei, grijze bladkleur.
• Aralia elata (Engelenboom): heester met schermen witte bloemen in de nazomer, zwarte 

bessen.
• Hydrangea paniculata (Pluimhortensia): heester met opvallende witte bloei.
• Hydrangea  anomala ssp.petiolaris: klimhortensia met zelfde kenmerken
• Clethra alnifolia (Schijnels): witte bloempluimen en geel herfstblad, gemakkelijke groeiende 

heester.
• Caryopteris clandonensis (x) ‘Heavenly Blue’ (Blauwe spirea/Baardbloem): heester met 

blauwe bloempluimen in de nazomer, grijsgroen blad.
• Parthenocissus (Wilde wingerd): druk bijenbezoek, prachtige herfstkleuren, klimplant
• Laburnum anagyroides (Gouden regen): treurboom met gele voorjaarsboei



Laburnum anagyroides - Gouden regen

Allium

Clethra alnifolia - Schijnels 

Hydrangea paniculata - Pluimhortensia Hydrangea  anomala ssp.petiolaris - klimhortensia



Tips
Door al wat uitgebloeid is nog even 
te laten staan, zorg je voor een 
voedselvoorraad in de winter. Ook 
rozenbottels kan je laten hangen. 
Zo trakteer je vogels op een waar 
feestmaal. Fruitbomen in de tuin? 
Laat in de herfst wat fruit liggen. 
Vlinders en vogels zullen je dank-
baar zijn. 

Geen tuin? Geen nood. Zelfs enkele planten op het balkon of potten op je terras lokken al 
vlinders en bijen. 

Bijen nestelen zich graag in allerlei gaatjes en holle stengels. Help hen een handje door holle 
stengels te laten staan. Je kan ook een houtblok met enkele ingeboorde gaatjes of bundeltje riet 
of bamboe voorzien.

Rode of blauwzwarte bessen zijn over het algemeen meer in trek bij vogels dan witte of gele. 
Die laatste zien ze namelijk niet zo goed hangen. 

Zet verschillende soorten planten die vlinders aantrekken in groepjes verspreid in de tuin. 
Zorg voor een afwisseling van hoge en lage planten, zon en schaduw, droge en vochtige plek-

ken, vroeg- en laatbloeiers … 

Koelreuteria paniculata - Lampionboom

Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue Blauwe spirea/Baardbloem

Parthenocissus - Wilde wingerd
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