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Beste buurtbewoners, 

Misschien hebben jullie er ook wel eens over gedacht 
de natuur / biodiversiteit in de stad een handje te 
willen helpen of “hitte-stress” tegen gaan door meer 
planten aan te planten ? Een stoeptuintje is welliswaar 
klein maar kan zeker ook een bescheiden bijdrage 
zijn ! Niet alleen als stuifmeel en nectarbron voor 
vlinders, bijen en andere insecten, maar ook voor het 
verfraaien van het straatbeeld. Hierbij tips voor 
planten die vlinders, bijen en andere insecten 
aantrekken. Op internet is hierover natuurlijk nog veel 
meer te lezen, maar van de hieronder genoemde 
planten weet ik uit ervaring dat ze ook onder drogere 
omstandigheden nog goed groeien, fraai zijn om te 
zien en inderdaad geliefd zijn bij menig insect :) !

Vlinder / bijen / insecten planten
Zonnig

Paars – blauw Rose Geel

Agastache foeniculum Allium 'Summer Beauty' Coreopsis verticilata 'Zagreb'

Calamintha nepeta Alcea rosea Bupthalmum salicifolium

Distelsoorten bijv. Eryngium 
planum

Echinacae purpurea Helianthus annuus

Knautia arvensis Lythrum salicaria Heliopsis heliantoides 'Summer Nights'

Limonium latifolium Liatris spicata Reseda lutea (zaaien)

Phlox 'Blue Boy' Mentha piperita 'Basil' Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'

Scabiosa caucasica 'Perfecta' Phlox paniculata Sedum acre

Salvia 'Blauhügel' Origanum 'Herrenhausen' Scabiosa ochroleuca

Verbena bonariensis Trifolium incarnatum Tanacetum vulgare

Verbena hastata Thymus serpyllum Tropaeolum majus



Bladplanten zijn leuk om tussen bloemplanten te 
zetten. Ze brengen rust doordat ze kleuren met 
elkaar verbinden. Ook als ze niet bloeien zijn ze 
nog mooi. Voorbeelden hiervan zijn:
* Heuchera 'Purple Palace'
* Artemisia soorten zoals Artemisia ludoviciana 'Silver
  Queen' 
* Stachys 'Big Ears' of  Stachys argentea
* atriplex hortensis var. Rubra (Melde)
* Cotinus coggygria 'Royal Purple'

(half-) Heesters die bijen en vlinders lokken:
Lavendel 
Buddleia 
Berberis varieteiten
Caryopteris
Hedera helix 'Arborescens' (halfschaduw)
Salvia 'Amistad' / 'Embers Wish' / 'Wendy's Wish'
Vitex Agnus-Castus
Lavethera x 'Silver Barnsley'
Ligustrum vulgare
Mahonia aquifolium
Ribes sanguineum
Pyracantha 

Grassen die door vlinders worden gebruikt als 
waardplant (om eitjes op af te zetten)
Kropaar, Beemdgras, Ruwe Smele, Zwenkgrassen, 
Kamgras en Reukgras, Gladde Witbol, Timotheegras, 
Bos en Gevinde Kortsteel, Kweekgras (de laatst 
genoemde = niet aan te raden want woekert ! :)

Klimplanten 
Klimplanten zijn natuurlijk onmisbaar in een 
stoeptuintje. Gebruik ze als lijstje om het schilderij :)
Bekende klimplanten zijn bijvoorbeeld: Blauwe Regen
(Wisteria Sinensis); Vuurdoorn, Toscaanse Jasmijn, 
klimrozen en Campsis radicans varieteiten.

Zon / Halfschaduw 

Paars – blauw Rose Geel

Aconitum napellus Anemone hupehensis Alchemilla mollis

Agastache foeniculum Angelica sylvestris 'Vicar's Mead' Calendula officinalis

Allium caeruleum Centranthus ruber 'Coccineus' Cephalaria gigantea

Aquilegia vulgaris Hesperis matronalis Coreopsis 'Full Moon'

Aster 'Anton Kippenberg' Sidalcea 'Elsie Heugh' Euphorbia varieteiten

Clematis integrifolia Geranium macrorrhizum Helenium (geel / oranje )

Geranium nodosum Lamium orvala Potentilla 'Goldfinger'

Cynara cardunculus 'Cardy' Digitalis purpurea Salvia nubicola

Liripe muscari Geranium 'An Thomson' Solidago 

Eryngium 'Pen Blue' Centaurea jacea Tanacetum vulgare

Mertensia maritima
Vernonia baldwinii

Persicaria amplexicaulis Verbascum zoals 'Honey Dijon'



Al deze planten (behalve de grassen) heb ik op een 
bord gezet dat te vinden is op Pinterest:

https://nl.pinterest.com/mariekedaalder/stoeptuintjes-
lavendelstraat-en-watervlierstraat/ 

https://nl.pinterest.com/mariekedaalder/stoeptuinen/ 

Tips voor het voorbreiden van de plantstrook
Verwijder 20 cm of meer van het straatzand en 
vervang deze met bijv. biologische tuincompost. De 
lege zak van de aarde is sterk genoeg om het zand in af
te voeren. Potgrond is niet zo geschikt vanwege de 
hoeveelheid turf die erdoor zit. Vermeng de compost 
goed met het aanwezige zand en meng er een paar 
handjes kalk en kleikorrels door (Jumbo verkoopt bijv.
kattenbakkorrels van 100 % Bentoniet = gedroogde 
klei). Hierdoor houdt de grond water en 
voedingstoffen beter vast. De planten zullen dit 
hooglijk waarderen !

Wilt u / wil je een beplantingsplan op maat ?

In het kader van de burendag bied ik aan een beplantingsplannetje op maat te maken voor uw / jullie/ jouw 
stoeptuin zodat deze het hele jaar door goed zal ogen en bloeien. Speciaal voor deze gelegenheid voor 
€ 75,00 incl. BTW 21 %. Bij interesse kun(t) u / je hiervoor contact met mij opnemen. 

          Hoveniersbedrijf Marieke Daalder
Lavendelstraat 65

2563 PR Den Haag
T 070-7370971
M 06-42510607

info@hoveniersbedrijfmariekedaalder.nl
      www.hoveniersbedrijfmariekedaalder.nl       
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