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Geef bijen en vlinders een thuis
Inspiratie magazine over bij- en vlindervriendelijk groen in de 
openbare ruimte van Hollands Kroon.
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Voorwoord door wethouder Groot 
Een gezonde leefomgeving is belangrijk. Voor onszelf en voor alle mensen en dieren om ons 
heen. Daar zetten wij ons in Hollands Kroon voor in. Door verschillende bomen en planten te 
plaatsen, zorgen we voor een grote biodiversiteit. Vele dieren, zoals bijen en vlinders, krijgen 
hiermee een thuis in onze gemeente. Bovendien brengt dit kleur en geur in onze leefomgeving. 
U kunt meehelpen om Hollands Kroon een aantrekkelijke plek te maken voor mens en dier.

Als inwoner van Hollands Kroon heeft u grote invloed op uw directe leefomgeving. Samen met 
uw buren krijgt u via team Kernbeheer de mogelijkheid om uw leefomgeving naar eigen smaak 
in te richten. In ruil daarvoor onderhoudt u een stukje openbaar groen. Deze verschillen in de 
inrichting en het beheer zorgen voor een mooie en diverse straat of buurt. De laatste jaren 
wordt steeds meer duidelijk dat deze diversiteit belangrijk is voor onze natuur. Hollands Kroon 
gaat haar best doen om de natuur een handje te helpen. Daarom hebben wij in de zomer van 
2020 het Deltaplan Biodiversiteit opgesteld. Hiermee gaan wij als gemeente zelf projecten uit-
voeren die goed zijn voor de natuur. 

Ik daag u uit om de natuur ook een handje te helpen. Iedereen kan iets doen. U kunt bijvoor-
beeld in uw eigen tuin tegels vervangen voor planten. Of een stukje openbaar groen anders 
inrichten met goede bijen- en vlinder planten. Team Kernbeheer van de gemeente staat altijd 
klaar om u te helpen met het realiseren van uw idee. In dit inspiratie magazine vindt u tips hoe 
u de bijen en vlinders een thuis geeft in onze gemeente. In het door u geadopteerde stukje 
groen of gewoon in uw eigen tuin. 

Wethouder Openbare ruimte Theo Groot.  
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Waarom dit magazine? 
In Hollands Kroon willen wij prettig leven in een gezonde leefomgeving. Een omgeving waar mens 
en dier fijn samenwonen en allemaal hun eigen plek kunnen vinden. Wij zetten ons in voor een bio-
diverse gemeente. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat er ruimte is voor veel verschillen-
de planten, dieren en micro-organismen. Hoe groter de biodiversiteit, hoe beter de leefomgeving is 
voor mens en dier� 

Onze omgeving kan niet zonder bijen en vlinders.  Ze spelen een belangrijke rol in de bestuiving van 
wilde planten en landbouwgewassen. De laatste jaren is het aantal wilde bijen flink afgenomen. 
Veel soorten die vroeger in het agrarisch gebied aanwezig waren, zien we nu alleen nog in natuurge-
bied en stedelijk gebied (Ketelaar, 2019).

Hoog tijd om ons in te zetten voor bijen en vlinders! Door onze omgeving op een slimme manier in 
te richten kunnen wij helpen. Zo geven we bijen en vlinders weer een thuis. En maken wij de eigen 
leefomgeving een stukje groener en vrolijker. Wilt u ook meer kleur en leven in de straat? Help dan 
mee!

Dit magazine geeft iedereen die iets wil betekenen voor bijen en vlinders inspiratie en handvatten. 
Wij vertellen u meer over onze doelen en hoe wij deze samen kunnen bereiken.  De beplantingslijst 
geeft mooie suggesties voor bomen en planten in uw omgeving. Of u nu een stukje openbare ruimte 
gaat beheren of uw eigen tuin bij- en vlindervriendelijker wilt maken. In dit magazine vindt u inspi-
ratie en handige tips.

De doelen van Hollands Kroon
In juli 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan 
met het Deltaplan biodiversiteit 2020-2022 van 
de gemeente Hollands Kroon� In dit plan staat 
hoe de gemeente de achteruitgang van biodiver-
siteit gaat aanpakken. Een bloemrijke openba-
re ruimte vol bijen en vlinders die samen met 
inwoners wordt gemaakt en beheerd is daar 
onderdeel van� 

In het Deltaplan biodiversiteit 2020-2022 zet de 
gemeente in op drie thema’s:
Groene aders: Groene verbindingen tussen 
verschillende landschapstypen zorgen ervoor 
dat dieren zich veilig kunnen bewegen tussen 
verschillende gebieden. Groene aders zie je in de 
vorm van sloten, bomen, bosschages en bermen. 
Stepping stones: Binnen de bebouwde kom zor-
gen we voor voldoende bloemrijke perken, krui-
denrijke overhoekjes en bomen. Dit zorgt voor 
voedsel en nestelgelegenheid voor bijvoorbeeld 
bijen, vlinders en vogels.
Natuurinclusief: Biodivers denken en handelen 
integreren in de infrastructuur, de bouw en de 
agrarische sector. Denk hierbij aan het stimuleren 
van natuurinclusieve (woning)bouw en het stimu-
leren van groene boerenerven waar natuurlijke 
plaagdierenbestrijders zoals lieveheersbeestjes 
een plek om te wonen krijgen.

Veel verschillende inheems bloemen zijn belangrijk voor solitaire 
bijen en vlinders omdat er verschillende soorten bijen en vlinders 
bestaan die erg kieskeurig zijn op welke plant zij hun voedsel 
verzamelen of zich voortplanten. Daarom is het noodzakelijk om 
zoveel mogelijk bloemrijke ‘overhoekjes’ en ingezaaide bloemen-
weides in de openbare ruimte te hebben. Zo is hier een voorbeeld 
te zien van een ingezaaide bloemenweide met inheemse bloe-
men in Hippolytushoef. U ziet hier: de grote boterbloem en echte 
koekoeksbloem. Van fleurige bloemen worden niet alleen mensen blij, maar van de 

juiste bloemen ook bijen en vlinders zoals deze solitaire 
Stronkenbij op een gele zonnehoed (Rudbeckia fulgida)

Wist u dat: 
In Nederland ongeveer 80% van 
de inheemse plantensoorten door 
solitaire bijen wordt bestoven?
(Ketelaar, 2019)  Wist u dat: 

Meer dan 200 gewassen in 
Nederland afhankelijk zijn van 
bestuiving door insecten? 
(Scherper, 2011).
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Help mee! 
Team Kernbeheer faciliteert participatie in de 
buitenruimte van Hollands Kroon. Sinds 2013 
wordt hier actief op ingezet. Sindsdien is er al 
bijna 72.000 m2 buitenruimte anders ingericht 
of wordt deze actief beheerd door bewoners. 
Hollands Kroon staat open voor bewonersini-
tiatieven: de “Ja tenzij” mentaliteit. Zo krijgen 
bewoners steeds meer invloed op hun directe 
leefomgeving. Met de juiste kennis kan dit zeer 
positief uitpakken voor de biodiversiteit in Hol-
lands Kroon. Vaak willen inwoners meer kleur en 
fleur in hun straat, en dat is precies wat bijen en 
vlinders ook willen!

Ga zelf aan de slag
De bijen en vlinders van Nederland verdienen 
extra aandacht van ons. Iedereen kan iets doen. 
U kunt bijvoorbeeld uw eigen tuin vergroenen 
door tegels te vervangen door bloeiende planten. 
Of u kunt een stukje openbaar groen alleen of 
met uw buren anders inrichten en beheren. Team 
Kernbeheer kent de mogelijkheden en kan u 
adviseren. Kijk op www.teamkernbeheer.nl voor 
meer informatie.

Boomspiegel tuintjes
Heeft u een boom voor de deur in de stoep 
staan? Is u weleens opgevallen dat de grond 
rondom de boomstam onverhard is? Dit is een 
zogenaamde boomspiegel. Deze grond is vaak 
onbegroeid en daardoor onaantrekkelijk voor 
solitaire bijen, honingbijen, hommels en vlin-
ders. U kunt ervoor zorgen dat deze grond wel 
aantrekkelijk wordt. Adopteer een boomspiegel 
en beplant deze of zaai hem in met waardevolle 
planten. Bloeiende boomspiegels kunnen dan 
mini “stepping stones” vormen in een verharde 
stoep of plein. In de beplantingslijst is aangege-
ven welke planten zich lenen voor het aanplanten 
in boomspiegel. Denkt u aan het adopteren van 
een boomspiegel, bespreek dan de mogelijkhe-
den met de kernbeheerder van Hollands Kroon.

Wist u dat: 
De afgelopen 27 jaar 75% van 
de vliegende insecten is afgenomen 
in de oost-Duitse natuurgebieden? 
(Hallman, 2017).

Achterstallig onderhoud of biodiverse hotspot? U bepaalt! (begraafplaats Winkel) 

Boomspiegel in Wieringerwerf ingezaaid met inheemse 
bloemen. Hier zijn onder andere de Teunisbloem en de 
Korenbloem te zien.

Wist u dat: 
Er maar liefst 181 soorten bijen 
(meer dan de helft van de soorten-
diversiteit!) op de Rode Lijst met 
bedreigde diersoorten staan?
(EIS kenniscentrum insecten, 
2018).



10 11

Maak een thuis voor bijen en 
vlinders
Behalve bloemen hebben bijen en vlinders ook 
plekjes nodig waar ze kunnen nestelen en 
overwinteren. Iedereen kent wel de bijenhotels 
die verkocht worden in de tuincentra. Een mooi 
gebaar waar ook veel insecten dankbaar gebruik 
van maken. Maar van alle bijensoorten gebruikt 
maar 18% een bijenhotel om in te nestelen. Maar 
liefst 60% van de bijen nestelt ondergronds! En 
de overige 2% van de bijen zijn parasitair. 
Parasitaire bijen maken zelf geen nest, maar pro-
fiteren van andermans harde werk. Ze dringen 
het nest in van een gastheersoort en leggen daar 
hun eitje op de verzamelde 
stuifmeelvoorraad. Om bijen te helpen nestelen 
kan je ervoor zorgen dat er tussen de beplanting 
in borders hier en daar een open plek met kale 
grond is. Zorg er wel voor dat deze open plekken 
goed in de zon liggen. U kunt er ook voor kiezen 
een insectenhotel te plaatsen of wat boomstam-
metjes neer te leggen met gaten van 10 cm diep 
bij 10 mm breed. Ook deze voorzieningen moe-
ten in de zon liggen. De meeste bijen, hommels 
en vlinders overwinteren in bladeren, dood hout, 
oude plantenresten en onder de grond. Eigenlijk 
willen insecten ‘s winters gewoon met rust gela-
ten worden en dat betekent dat er best wat or-
ganische “rommel” in de geparticipeerde perken 
mogen liggen. Maar ook in uw eigen tuin kunt u 
de insecten een goede winterrust gunnen door 
uw tuin niet “winterklaar” te maken. Zoals de 
vlinderstichting zegt: Winterklaar = Armen over 
elkaar. Wanneer de temperatuur weer regelmatig 
boven de 15 graden uitkomt zijn de meeste in-
secten wel uit hun winterrust. Dat is het moment 
dat u de borders en tuin kunt gaan opruimen en 
“voorjaarklaar” kan maken.

Door de vele mogelijkheden zijn bijen/insectenhotels zo mooi te maken als u zelf wilt. Sommige mensen 
maken er echte kunstwerken van. Zo ontstaat een pareltje voor de openbare ruimte of uw eigen tuin! 
Heeft u het idee om een insectenhotel te maken voor de openbare ruimte? Neem dan contact op met 
team Kernbeheer of ga aan de slag in uw eigen tuin. 

Hier hebben meerdere zandbijen hun holletjes gemaakt in dit 
zuidelijk georiënteerde klinkerpad. 

Wist u dat: 
Maar liefst 60% van de bijen 
soorten ondergronds nestelt? 
Oppassen met schoffelen dus! 
(van Breugel, 2014).

Dood hout trekt leven aan! Laat daarom eens wat dood hout liggen.
De gemeente doet dit door zogenaamde Eco-totems te maken van 
oude of dode bomen.  
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Beheer en inrichting voor bijen 
en vlinders 
Wilt u meer bijen en vlinders in het perkje dat u 
gaat participeren of nu al participeert? Tref dan 
zoveel mogelijk van de onderstaande maatrege-
len:

1 Zet goede bloeiende planten in het perk en zorg 
ervoor dat er het gehele jaar door iets bloeit. De 
plantenlijst in dit document kan u daarbij 
helpen. 

2 Zorg voor (structuur)afwisseling. Plant hoge 
planten, lage planten, een boom en een haag. 
Deze variatie zorgt voor verschillende leefgebie-
den en nestelgelegenheid.

3 Als de ruimte het toelaat kunt u ervoor 
kiezen om ‘overhoekjes’ te laten verruigen met 
‘onkruid’. Veel plantjes die gezien worden als 
‘onkruid’ zijn een belangrijke voedselbron voor 
bijen, vlinders en rupsen. Zo is bijvoorbeeld de 
gewone paardenbloem de meest bezochte plant 
door solitaire bijen. Maar liefst 107 van de 339 
soorten bijen zijn op dit plantje waargenomen. 
Als de kieskeurige solitaire bijen zo gek op paar-
denbloemen zijn, waarom zouden we ze dan nog 
als onkruid beschouwen? 

4 Voor overwinterende bijen en vlinders is het 
belangrijk om niet alles op te ruimen voor de 
winter. Veel bijen en vlinders overwinteren tus-
sen bladeren en plantenresten. Winterklaar = ar-
men over elkaar. Wanneer de temperatuur weer 
regelmatig boven de 15 graden uitkomt kunt u 
oude plantenresten en bladeren opruimen.

5 Zorg voor nestelgelegenheid voor solitaire bijen 
door bijvoorbeeld een insectenhotel te plaatsen, 
een boomstam met gaten van 10cm diep bij 
10mm breed neer te leggen, zonbeschenen on-
begroeide plekken te handhaven of plaats hoop-
jes los zand bijvoorkeur van 60cm hoog. Zorg er 
wel voor dat deze nestelgelegenheden allemaal 
in de zon zijn gesitueerd. Zorg ervoor dat u bij-
voorbeeld tijdens het schoffelen van uw tuin of 
perkje niet de holen van solitaire bijen verwoest! 
U kunt deze herkennen door de kleine gaatjes in 
de bodem met hoopjes losse grond ernaast.  

Planten voor bijen en vlinders
Als u besloten heeft om een stukje openbaar 
groen te gaan participeren of uw tuin te gaan 
vergroenen, dan loopt u tegen de volgende vraag 
aan: “Welke planten zijn geschikt?” Uiteraard 
blijft dit vaak een kwestie van smaak als het 
gaat om bloeikleur, wel groenblijvend of niet en 
wilde planten of uitbundige exoten. Om de keuze 
voor u wat makkelijker te maken hebben wij een 
voorselectie gemaakt van planten die waardevol 
zijn voor solitaire bijen, honingbijen, hommels 
en vlinders. Mist u een plant in dit overzicht dan 
kan het betekenen dat deze plant niet waarde-
vol is voor wilde bijen, hommels, honingbijen en 
vlinders. 

Hortensia’s zijn bijvoorbeeld een algemeen 
bekende soort die in veel Nederlandse tuinen te 
vinden is. En terecht want deze heester bloeit uit-
bundig en stelt weinig eisen aan zijn standplaats.
Maar helaas zijn de bloemen van de meeste 
hortensia soorten steriel of niet vruchtbaar waar-
door insecten geen tot weinig waarde hechten 
aan deze planten. Wilt u toch een hortensia 
kies dan voor een pluimsoort zoals (Hydrangea 
paniculata ‘Limelight’ of een schermbloemige 
soort zoals (Hydrangea involucrata). De minder 
kieskeurige honingbijen kunnen op deze soorten 
in mindere mate ook stuifmeel verzamelen. 

Heeft u nog een goed idee? 
Heeft u zelf nog een goed idee om de bijen en 
vlinders of andere biodiversiteit een steuntje in 
de rug te geven, neem dan contact op met de 
gemeente Hollands Kroon op via 
duurzaam@hollandskroon.nl. 
Wilt u zelf een bloeiende stepping stone of 
boomspiegel tuintje gaan participeren vol bijen 
en vlinders, neem dan contact op met team Kern-
beheer via kernbeheer@hollandskroon.nl.

Insecten
In de beplantingslijst staat bij iedere plant
aangegeven voor welk insect deze plant 
waardevol is.

Een solitaire bij die zich tegoed doet aan het stuifmeel van de 
gewone Paardenbloem.

De meeste solitaire bijen nestelen ondergronds, pas daarom op 
met het schoffelen van de tuin. 

Honingbijen zijn sociaal en 
leven in een kolonie. Ze worden 
bijna altijd gehouden door een 
imker. Verder zijn honingbijen 
minder kieskeurig wat betreft 
stuifmeel. Dat komt omdat ze 
hier erg veel van nodig hebben

Solitaire bijen leven niet in een 
kolonie en worden niet door 
een imker gehouden. Vaak zijn 
solitaire bijen meer gebonden 
aan bepaalde planten en leefge-
bieden dan anderen soorten. 

Hommels zijn sociaal en leven 
net als de honingbij in kolonies 
maar worden niet gehouden 
door een imker.   

Het begrip “vlinders” omvat in 
dit geval zowel nachtvlinders 
(motten) als dagvlinders. 

Vlinders

Honingbijen

Solitaire bijen

Hommels 
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Heesters
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Naam in latijn: Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’
Naam in Nederlands: Zuurbes 
Bloei: April Hoogte tot: 40cm 
Standplaats: Elke goed doorlatende bodem
Toepassing: Randbeplanting of in kleine groepen Aantal planten per m2: 5st 
Opmerking: Effectplant door blad en licht defensief door doorns

Naam in latijn: Buddleja davidii ‘Blue Chip’
Naam in Nederlands: Dwergvlinderstruik
Bloei: Juli-september Hoogte tot: 70cm 
Standplaats: Zonnige standplaats 
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 4st
Opmerking: Een echte vlindertopper! 

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen VlindersHoningbijen Hommels 
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Naam in latijn: Buddleja davidii ‘White Ball’
Naam in Nederlands: Dwergvlinderstruik 
Bloei: Juli-september Hoogte tot: 100cm 
Standplaats: Zonnige standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 3st
Opmerking: Een echte vlindertopper! 

Naam in latijn: Deutzia x purperascens
Naam in Nederlands: Bruidsbloem
Bloei: Mei-juni Hoogte tot: 110cm
Standplaats: Zonnige standplaats 
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 5st

VlindersHoningbijen Hommels VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Hedera helix ‘Arborescens
Naam in Nederlands: Struikklimop 
Bloei: September-oktober Hoogte tot: 100cm 
Standplaats: Elke goed doorlatende bodem
Toepassing: Solitair of als kleine groepen Aantal planten per m2: 4st
Opmerking: Tot laat in het najaar stuifmeel. Trekt ook een hoop zweefvliegen aan

Naam in latijn: Hypericum x inodorum
Naam in Nederlands: Hertshooi
Bloei: Juli-september  Hoogte tot: 100cm 
Standplaats: Elke goed doorlatende bodem
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 5st

VlindersHoningbijen Hommels Honingbijen Hommels Solitaire bijen Solitaire bijen
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Naam in latijn: Lavendula angustifolia 
Naam in Nederlands: Lavendel 
Bloei: Juni-augustus Hoogte tot: 80cm 
Standplaats: Zonnige en warme standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Naam in latijn: Pachysandra terminalis 
Naam in Nederlands: Pachysandra 
Bloei: April-mei  Hoogte tot: 30cm 
Standplaats: Halfschaduw tot schaduwrijke standplaats 
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 8st
Opmerking: Groenblijvende bodembedekker. Groeit ook onder bomen 

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen Honingbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Potentilla fruticosa 
Naam in Nederlands: Struikganzerik 
Bloei: Mei-september Hoogte tot: 100cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 5st 
Opmerking: Oersterke plant

Naam in latijn: Rosa rugosa
Naam in Nederlands: Rimpelroos
Bloei: Juni-juli  Hoogte tot: 110cm 
Standplaats: elke zonnige standplaats 
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 8st
Opmerking: Oersterke plant

Honingbijen Hommels Solitaire bijen VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Rosmarinus officinalis 
Naam in Nederlands: Rozemarijn 
Bloei: April-augustus Hoogte tot: 80cm 
Standplaats: Zonnige en warme standplaats 
Toepassing: Solitair of als kleine groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Naam in latijn: Salix repens 
Naam in Nederlands: Kruipwilg
Bloei: April -Mei Hoogte tot: 100cm 
Standplaats: Elke standplaats tot en met licht natte bodems
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 5st Op-
merking: Vroeg in het voorjaar stuifmeel en kan op natte bodems groeien

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen Honingbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Spiraea japonica
Naam in Nederlands: Spierstruik 
Bloei: Juni-september Hoogte tot: 100cm 
Standplaats: Elke goed doorlatende bodem
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 4st

Naam in latijn: Thymus vulgaris
Naam in Nederlands: Echte tijm
Bloei: Mei-juni  Hoogte tot: 25cm 
Standplaats: Zonnige warme standplaats 
Toepassing: Kleine groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Honingbijen Hommels Solitaire bijen VlindersHoningbijen Hommels 



Vaste planten
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Naam in latijn: Achillea flipendulina 
Naam in Nederlands: Geel duizendblad  
Bloei: juni-augustus Hoogte tot: 120cm 
Standplaats: Elke goed doorlatende zonnige standplaats 
Toepassing: Kleine tot middelgrote groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Naam in latijn: Agestache ‘Blue Fortune’
Naam in Nederlands: Dropplant
Bloei: Juli-september  Hoogte tot: 80cm 
Standplaats: Elke goed doorlatende zonnige standplaats
Toepassing: Kleine tot middelgrote groepen Aantal planten per m2: 8st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen



34 35

Naam in latijn: Anemone hupehensis 
Naam in Nederlands: Herfstanemoon  
Bloei: Augustus-oktober Hoogte tot: 70cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Kleine tot middelgrote groepen Aantal planten per m2: 5st
Opmerking: Stuifmeel in het najaar. Groeit ook onder grote bomen

Naam in latijn: Aster ageratoides ‘Asran’ 
Naam in Nederlands: Herfstaster 
Bloei: Augustus-oktober Hoogte tot: 80cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Grote vakken vol planten Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Slecht te combineren met andere vaste planten wegens grote groeikracht

Honingbijen Hommels VlindersHoningbijen Hommels 
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Naam in latijn: Aster divaricatus
Naam in Nederlands: Herfstaster  
Bloei: Juli-september Hoogte tot: 70cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Naam in latijn: Brunnera macrophylla
Naam in Nederlands: kaukasisch vergeet-mij-nietje
Bloei: April-mei Hoogte tot: 50cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Kleine tot middelgrote groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Een vaste plant die vroeg in het voorjaar al fris groen blad heeft

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen Honingbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Campanula carpatica
Naam in Nederlands: Karpatenklokje
Bloei: Juni-september Hoogte tot: 40cm 
Standplaats: Zonnige warme standplaats 
Toepassing: Kleine groepen Aantal planten per m2: 9st 
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Naam in latijn: Campanula poscharskyana
Naam in Nederlands: Kruipklokje
Bloei: Juni-september Hoogte tot: 40cm 
Standplaats: Zonnige warme standplaats 
Toepassing: Kleine groepen Aantal planten per m2: 9st 
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Coreopsis verticillata
Naam in Nederlands: Meisjesogen 
Bloei: Juni-september Hoogte tot: 90cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 7st

Naam in latijn: Echinacea purpurea
Naam in Nederlands: Rode zonnehoed 
Bloei: Juli-oktober Hoogte tot: 80cm 
Standplaats: Zonnige standplaats 
Toepassing: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Een echte vlindertopper! Ook toe te passen in boomspiegels

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen VlindersHoningbijen Hommels 
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Naam in latijn: Geranium ‘Phaeum’
Naam in Nederlands: Donkere ooievaarsbek 
Bloei: Juni-juli Hoogte tot: 50cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Naam in latijn: Geranium ‘Rozanne’
Naam in Nederlands: Ooievaarsbek
Bloei: Mei-oktober Hoogte tot: 60cm 
Standplaats:  Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Honingbijen Hommels Solitaire bijen VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Heliopsis helianthoides
Naam in Nederlands: Zonneogen 
Bloei: Juli-september Hoogte tot: 150cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Door hoogte plant altijd achterin border planten

Naam in latijn: Kalameris incisa ‘Madiva’
Naam in Nederlands: Zomeraster 
Bloei: Juli-september Hoogte tot: 100cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Nepeta racemosa 
Naam in Nederlands: Kattenkruid 
Bloei: Juni-september  Hoogte tot: 70cm 
Standplaats: Zonnige warme standplaats 
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Naam in latijn: Persicaria amplexicaulis
Naam in Nederlands: Duizendknoop (niet de Japanse)
Bloei: Juli-oktober Hoogte tot: 130cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 7st
Opmerking: Grote goeikracht waardoor sterk onkruiddrukkend vermogen

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijenHoningbijen Hommels 
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Naam in latijn: Pulmonaria officinalis 
Naam in Nederlands: Gevlekt longkruid 
Bloei: Maart-mei  Hoogte tot: 30cm 
Standplaats: Halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Kleine groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking:  Vroeg in het voorjaar stuifmeel

Naam in latijn: Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
Naam in Nederlands: Gele zonnehoed
Bloei: juli-september Hoogte tot: 80cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Solitaire bijenVlindersHoningbijen Hommels VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Salvia nemorosa 
Naam in Nederlands: Bossalie
Bloei: Juni-september Hoogte tot: 60cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Naam in latijn: Sedum spectabile 
Naam in Nederlands: Hemelsleutel
Bloei: Augustus-oktober Hoogte tot: 40cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Kleine tot middelgrote grote groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Een echte vlindertopper!

VlindersHoningbijen Hommels VlindersHoningbijen Hommels 
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Naam in latijn: Solidago virgaurea 
Naam in Nederlands: Echte guldenroede
Bloei: Juli-september Hoogte tot: 60cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Grote groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Slecht te combineren met andere vaste planten wegens grote groeikracht

Naam in latijn: Stachys byzantina
Naam in Nederlands: Ezelsoor
Bloei: Juni-augustus Hoogte tot: 60cm 
Standplaats: Zonnige warme standplaats 
Toepassing: Middelgrote tot grote groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Ook toe te passen in boomspiegels en in geveltuintjes

Solitaire bijenVlindersHoningbijen Hommels Honingbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Symphytum grandiflorum
Naam in Nederlands: Smeerwortel
Bloei: Maart-mei Hoogte tot: 60cm 
Standplaats: Halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Kleine groepen Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Vroeg in het voorjaar stuifmeel

Naam in latijn: Verbena bonariensis
Naam in Nederlands: Ijzerhart
Bloei: juli-oktober Hoogte tot: 150cm 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Kleine groepen of als strooiplant Aantal planten per m2: 9st
Opmerking: Een echte vlindertopper!

Honingbijen Hommels Solitaire bijenVlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Acer campestre 
Naam in Nederlands: Veldesdoorn 
Bloei: April-mei Hoogte tot: 18m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m

Naam in latijn: Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ 
Naam in Nederlands: Krentenboompje  
Bloei: April-mei Hoogte tot: 10m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m

Honingbijen Hommels Solitaire bijen Honingbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Castanea sativa 
Naam in Nederlands: Tamme kastanje 
Bloei: Juni-juli Hoogte tot: 20m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m 
Opmerking: Eetbare tamme kastanjes

Naam in latijn: Crataegus monogyna 
Naam in Nederlands: Eensijlige meidoorn  
Bloei: April-mei Hoogte tot: 10m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen Honingbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Prunus avium
Naam in Nederlands: Zoete kers  
Bloei: April-mei Hoogte tot: 20m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m 
Opmerking: Eetbare kersen

Naam in latijn: Prunus cerasifera 
Naam in Nederlands: kerspruim 
Bloei: Maart-april Hoogte tot: 10m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m 
Opmerking: Donkerrood blad

Honingbijen Hommels Honingbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Prunus domestica 
Naam in Nederlands: Pruim 
Bloei: April-mei Hoogte tot: 10m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m 
Opmerking: Eetbare pruimen

Naam in latijn: Pyrus communis 
Naam in Nederlands: Peer 
Bloei: April-mei Hoogte tot: 15m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m 
Opmerking: Eetbare peren

VlindersHoningbijen Hommels Solitaire bijen Honingbijen Hommels Solitaire bijen
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Naam in latijn: Salix alba 
Naam in Nederlands: Schietwilg
Bloei: April-mei Hoogte tot: 20m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m 
Opmerking: Vroeg in het voorjaar stuifmeel

Naam in latijn: Tilia cordata 
Naam in Nederlands: Winterlinde 
Bloei: Juni-juli Hoogte tot: 20m 
Standplaats: Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats
Toepassing: Solitair, in groepen of in lanen Plantafstand hart op hart uit elkaar: 7m

Honingbijen Hommels Solitaire bijen Honingbijen Hommels 
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Geef bijen en vlinders een thuis
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Handige websites
Wilt u nog meer inspiratie en tips om bijen en vlinders 
een handje te helpen? Kijk dan eens op de volgende 
websites.

https://duurzaam.hollandskroon.nl/duurzaam/
duurzaam/
Hier zijn de vier programmalijnen van het programma 
duurzaamheid (Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Duur-
zame energie en Circulaire economie) uitgewerkt. Op 
deze website kunt u onder meer het Deltaplan 
Biodiversiteit 2020-2022 raadplegen.

www.teamkernbeheer.nl 
Op deze website wordt u geïnspireerd door eerder 
uitgevoerde participatie projecten, en u kunt hier in 
contact komen met Team Kernbeheer.

www.vlinderstichting.nl
Op deze website vindt u alles wat u moet weten over 
vlinders en libellen. Bijvoorbeeld ook hoe u uw tuin 
(of participatie perkje) moet inrichten ten gunste van 
deze soorten.

www.drachtplanten.nl
Op deze website kunt u precies zien wat voor relatie 
een specifieke plant met een specifieke bij heeft. Deze 
website is zeer de moeite waard om te bezoeken. 

https://www.nederlandzoemt.nl
Hier zijn veel educatieve publicaties over bijen te 
downloaden�

www.nlgreenlabel.nl
Deze organisatie labelt allerlei duurzame (tuin) pro-
ducten. Als u duurzame oplossingen zoekt kunt u hier 
beginnen met oriënteren. 

https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/
zoeken/pagina/1
Op deze website kunt u zoeken naar geschikte (tuin)
planten voor bijen en vlinders. U kunt ook handige 
filters aanzetten zodat u bijvoorbeeld alleen blauw 
bloeiende vaste planten te zien krijgt. Deze website is 
een must om te bezoeken wanneer u bijvoorbeeld 
nieuwe tuinplanten gaat aanschaffen�

Een Hommel snoept hier nectar van een rode zonnehoed.
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