
VLINDERS

VLINDERS IN DE TUIN



Er zijn verschillende dingen die je zou kunnen doen om het vlinders en andere insec-
ten naar de zin te maken.
De meeste vlinders leven van nectar, een stroperig vocht dat ze uit bloemen 
halen. Sommige vlinders houden van rottend fruit. Voor nectarplanten kan je een keu-
ze maken uit de onderstaande lijst waarbij de lokatie van de vlindertuin op je perceel 
zo veel mogelijk zonnig en windarm moet zijn.

HELP  VLINDERS EN LOK 
ZE NAAR JE TUIN

T IPS
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Help vlinders door zoveel mogelijk de volgende planten te gebruiken:

Afrikaantjes enkelbloemige (Tagetes tenuifolia)
Amerikaanse Zijdeplant (Asclepias tuberosa)
Beemdkroon (Knautia arvensis)
Bergamotplant (Monarda didyma)
Bloem der zeven zonen (Heptacodium miconioides)
Braam (Rubus fruticosus)
Cosmea (cosmos bipinnatus)
Damastbloem (Hesperis matronalis)
Dropplant (Agastache foeniculum)
Duizendblad (Achillea millefolium)
Duizendschoon (Dianthus barbatus)
Engels gras (Armeria maritima)
Heliotroop (Heliotropium arborescens)
Hemelsleutel (Sedum spectabile)
Herfstaster (Aster novi-belgii)
Hyssop (Hyssopus officinalis)
Judaspenning (Lunaria annua)
Kattekruid (Nepeta faassenii)
Kattestaart (Lythrum salicaria)
Klimop (Hedera helix)
Knoopkruid (Centaurea jacae)
Koeieoog (Telekia speciosa)
Kogeldistel (Echinops ritro)
Koninginnekruid (Eupatorium purp)
Kruipend zenegroen (Ajuga reptans)
Kruisdistel (Erynchium planum)
Lampenpoetser (Liatris spicata)
Lamsoor of Zeelavendel (Limonium latifolium)
Lavendel (Lavandula angustifolia)
Maarts viooltje (Viola odorata)
Margriet (Leucanthemum vulgare)
Marjolein (Origanum vulgare)
Munt (Mentha)
Pentas (Pentas lanceolata)
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Schurftkruid (Scabiosa)
Tijm (Thymus vulgari)
Vaste Muurbloem (Erysimum)
Vlier (Sambucus nigra)
Vlinder- of Kuiflavendel (Lavandula stoechas)
Vlinderstruik (Buddleia)
Wederik (Lysimachia clethroides)
Wisselbloem (Lantana camara)
Ijzerhard (Verbena bonariensis)
Zandbloem of Papierknopje (Ammobium alatum)
Zilverkaars (Cimicifuga racemosa)
Zinnia (Zinnia tenuiflora)
Zonnebloem (Helianthus ʻLemon Queenʼ)
Zonnehoed (Echinacea purpurea)
Zonneoog (Heliopsis helianthoides)
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Vergeet de rupsen niet. Zonder rups geen vlinder.
Spuit geen gif en zorg voor wat favoriete rupsenplanten zoals o.a. :

Appel (Malus domestica)
Berk (Betula pendula)
Bosbes (Vaccinium myrtillus)
Blazenstruik (Colutea arborescens)
Boomheide  (Erica arborea)
Brandnetel (Urtica dioica)
Damastbloem  (Hesperis matronalis)
Driekleurig viooltje (Viola tricolor)
Framboos. (Rubus idaeus)grassen voor rupsen
grassen diverse 
Groot kaasjeskruid  ( Malva sylvestris)
Hop  (Humulus lupulus)
Kamperfoelie  (Lonicera periclymenum)
Klaver (Trifolium pratense)
Kool (Brassica)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Look zonder look (Alliaria petiolata)
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)
Schapezuring (Rumex acetocella)
Sering  (Syringa vulgaris)
Valeriaan  (Valeriana officinalis)
Vuilboom (Rhamnus frangula)

Zie ook de lijst van Vlinders en hun Waardplanten van Vlindernet
http://www.vlindernet.nl

Ga voor meer informatie naar : http://www.vlinderstichting.nl
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1  : Zaai een wildbloemenmengsel met vlinderplanten

2  : warmte : Vlinders hebben de warmte van de zon nodig om te 
vliegen.   Plant de vlinderlokkende planten dus op een zonnige plek.
Zorg voor zonnige plekjes uit de wind waar vlinders kunnen opwarmen.
  

EXTRA TIPS
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3.    : Breng variatie in de tuin (qua beplanting) zodat vlinders zich kunnen 
       orienteren. Gebruik planten van verschillende hoogtes.

4    : Zorg voor beschutting in de winter
       Ruim je tuin niet al teveel op en laat plantrestanten staan.

5    : Tegenwoordig zijn er speciale bloembollenmengsels in de handel, 
       zodat vroege vlinders extra nectar kunnen vinden.

Ga voor commentaar of vragen over diervriendelijke tuinen
naar :http://www.levendetuinacademie.nl/qa/

Wil je een afspraak maken voor een tuinontwerp 
of ter plekke advies over je tuin ?    Ga dan naar : 
http://www.exclusievetuinen.nl/contact/
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Ron den Dikken Exclusieve Tuinen
Kleine Spuistraat 4
3311 VJ  Dordrecht
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