
Plantensoorten kiezen
• De keuze lijkt ontzettend groot 

• Een ieder heeft zijn eigen voorkeur

• Een kort overzicht van de vele mogelijkheden



Klein kan effectief zijn



Mantel en zoom  
meidoorn en voorjaarszonnebloem



Dit  kan  beter



Bloemen in iedere tuin



Voortuintje  .  .  .  .



Stuifmeel productie



Stuifmeel consumptie



Echinacae is geneeskrachtig



Echinacee is een tuinplant



Longkruid = voorjaars tuinplant 



Tuintip: plant pastinaak



Wilde Marjolein bloeit lang



Of liever iets eetbaars ? bosbraam



Kweeksoort met nectar Halskraagdahlia



Alleen bloemblaadjes . . . .



Pastinaak met bladluis lokt 

bestrijders naar je tuin



Struik klimop als najaars piek



Koningin voor biodiversiteit
[ koninginnenkruid wel zelf water geven ]



uitheemse aanvulling in augustus 
snoekkruid             bijenvoer



Soort als deel van jaarcyclus      
Sneeuwroem met Kleine vos





Duinplant is geen tuinplant 
slangenkruid met akkerhommel





Plantensoorten kiezen

a/ Kennisniveau

b/ voor wie of voor wat

c/ voorkeuren

d/ aanpassen aan omstandigheden

e/ informatiebronnen

f/ misschien nieuw ? ? ?



Plantensoorten kiezen
eenvoudige variant

• Probeer gewoon wat je leuk vindt

• Vervang wat niet lukt

• Een soort mag je maximaal drie keer proberen

• Adviseer alleen makkelijk houdbare soorten
• Als je advies geeft aan beginnende tuiniers



Vlinderstruik 
in de zon altijd een succes



Plantensoorten kiezen
a/ kennisniveau

• Niet echt geïnteresseerd

• Beginnend tuinliefhebber

• Ervaren tuinliefhebber

• (Planten) specialist

• Speciale hobbyist:  fruit, bijen, vogels, vijver



Plantensoorten kiezen
b/ voor wie of voor wat ?

• Het gaat om je eigen tuin

• Het is een project:   buurtgroen,  heemtuin, 
moestuincomplex,  landgoed

• Advies aan een derde persoon                          
[met of zonder eigen inbreng]



Plantensoorten kiezen
c/ voorkeuren

• Vooral esthetisch

• Geschikt voor kinderen

• Aandacht voor vogels

• Eetbare gewassen / fruit

• Honingbijen  ( imker )

• Vlinders en andere insecten

• Water en moeras



Effectieve soorten

zonnehoed = Echinacae welk doel kies je



Plantensoorten kiezen
d/ aanpassen aan de omstandigheden

• Grootte van de tuin

• Grondsoort

• Droog of vochthoudend

• Schaduw of zonnig

• Invloeden van buren en woonwijk, 
nieuwbouwwijk is ongunstig, arm aan soorten, rijk aan plagen

• Standaard=humeus zandig en half schaduw; slagschaduw=min 
plus = zonnig & droog & kalkhoudend & oud 





Plantensoorten kiezen
e/ informatiebronnen

• Kijk om je heen in eigen buurt en woonplaats

• Lees tuinboeken en websites

• Praat met kennissen

• Doe een ( IVN- )  tuincursus



Plantensoorten kiezen
f/ misschien nieuw ? ? ?

• [ [ Het volgende staat allemaal beschreven, maar 
men leest er makkelijk overheen] ]

• Als je het zelf ervaren hebt,  begrijp je het beter

• De eerste 100 soorten leren is het moeilijkst

• Het gaat pas goed,  als je het leuk vindt



Praktische punten 1

• Kies soorten die je zelf leuk vindt, en die de 
buren niet hinderen.

• Kies vooral bloemen met nectar en stuifmeel 
voor de insecten, liever geen gevulde rassen

• Één- en twee-jarige soorten “ willen” niet  op 
dezelfde plek blijven, vaste planten wel

• Zwevende soorten in een grotere tuin blijven 
verrassen: teunisbloem, klaproos, kaardenbol 



Praktische punten 2

• Zorg voor opéén volgende rijke bloeiers van 
maart tot en met oktober

• Een soort moet genoeg bloemen bieden als 
voedsel voor bezoekers

• Zorg voor schuilplekken op & in het maaiveld, 
ook in de winter



Kweeksoort met nectar Halskraagdahlia



Alleen bloemblaadjes . . . .



Enkelbloemige roos is beter



Praktische punten 3

• Zie een tuin als onderdeel van een straat of 
een bouwblok.  Kies aanvullende elementen & 
bloemsoorten op wat de buurt al heeft

• Pas op met woekersoorten, grijp tijdig in. 
Bijvoorbeeld Zeepkruid, Lampionplant, 
Puntwederik, bamboe, Daslook, 



Uw bijdrage  in nectar ?

?

Kleine vuurvlinder op 

Gewoon duizendblad 

= Achillea millefolium

gekweekte geel bloeiende soort is      

Achillea filipendulina

?



Graafbijdoder op Guldenroede
plant is erg effectief, vind ik niet mooi



Groot is mooi = kweekvorm pastinaak

• Laat één gekweekte 

wortel ‘doorschieten’

• Een groot exemplaar 

maakt veel bloemen 

na elkaar

• Daardoor bloeit zij 

véél langer

• Daardoor leren 

insecten de plek 

kennen



Pastinaak = nectar voor iedereen



Pastinaak met bladluis lokt 

bestrijders naar je tuin



Mijn voorwaarden

Zichtbaar bloeien of 

eetbare vrucht 

Lang bloeien > 4 weken

Bestaansbasis voor 

‘gebruikers onder 

insecten’

Duurzaam aanwezig



Mijn keuzen zijn

Soorten die ik mooi, leuk en/of lekker vind

Soorten die het goed doen

Meestal ! ! ! inheemse soorten

Bloemen die meerdere typen bestuivers lokken

Bladeters zijn ook welkom  [met mate]



Zelf kijken



• Zelf nadenken



• Zelf proberen



• Zelf van genieten



• Zelf met plezier 

doorvertellen



Eenvoudige voorziening




