
18 vaste planten  3 grassen  1 boompje  

Nr. Vaste planten  Latijnse 
naam 

Bloeitijd Bijzonderheid Afbeelding/bloeikleur 

1 Duizendblad Achillea 
‘Moonshine’ 

Juni-
augustus 

Is net zo goed voor 
de insecten als de 
inheemse witte 
duizendblad die je 
wel in bermen ziet. 
 
Goed voor solitaire 
bijen en wespen. 
 

 
 

2 Dropplant/ 
Anijsplant 

Agastache 
‘Blue 
Fortune’ 

Juli-
september 

Is eetbaar, blad 
smaakt naar drop. 
Is aromatisch. 
En bloeit heel lang. 
 
Geliefd bij 
hommels, 
honingbijen en 
vlinders als de 
kleine vos en 
distelvlinder.   

3 Alsem Artemisia 
‘Powis Castle’ 

Juli-
augustus 

Trekt luizen aan  en 
dus ook 
lieveheersbeestjes.  
 
Kijk maar eens 
goed op de plant. 
Dan zie je beide 
zitten.  

 
4 Herfstaster 

‘Asran’ 
Aster 
ageratoides 
'Asran’ 

Augustus - 
oktober  

Bloeit door tot 
begin vorst. Stevige 
stengels, valt niet 
uit elkaar. 
 
Aantrekkelijk voor 
herfstvlinders, 
honingbijen en 
zweefvliegen.  
Staat in de top 20 
van vlinderplanten.  
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5 Valse Indigo/ 
Indigo lupine 

Baptisia 
australis 

Mei-juni Bloemvorm lijkt op 
lupine. Vormt na 
de bloei mooie 
zaaddozen. 
Is in staat stikstof 
uit de lucht te 
binden en hiermee 
arme grond te 
verbeteren.   

6 Rode 
zonnehoed 

Echinacea 
purpurea 
‘Magnus’ 

Juli-
september 

Sterke 
zonnehoedsoort.  
In trek bij 
hommels, bijen en 
vlinders. 
Zaadkegels eetbaar 
voor vinken en 
pimpelmezen. 
 
Staat in de top 20 
van vlinderplanten.  

7 Kogeldistel Echinops 
bannaticus 
‘taplow blue’ 

Juli- 
september  

Mooi silhouet in de 
border.  
Trekt veel bijen en 
hommels. Is geliefd 
bij de vlinder 
gehakkelde aurelia.  
 
 

 
8 Geel Walstro  Galium 

verum 
Juni-
oktober  

Inheems= 
waardplant voor de 
kolibrievlinder. 
Wordt weinig 
geteeld, maar 
verdient een plekje 
in iedere tuin! 
 
  

9 Beemdkroon Knautia 
macedonica 

Juli-
september 

Zet tussen andere 
planten voor steun. 
Bezocht door 
nectarzoekende 
insecten.  
 
Beemdkroon staat 
in de top 20 van 
vlinderplanten.  
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10 Leliegras Liriope 
muscari ‘Big 
Blue’ 

Augustus-
oktober 

Gewoon omdat ie 
mooi is. En deze 
plant tot laat in het 
seizoen bloeit. 
Tevens 
wintergroen. Is 
geschikt als 
bodembedekker. 

 
11 Kattenkruid Nepeta 

Faasenii 
Juni-
augustus  

Makkelijke plant.  
 
Trekt naast 
ontzettend veel 
insecten (soms) 

ook katten aan         
12 Wilde 

marjolein 
Origanum 
vulgare 

Juli-
september 

Inheems. 
 
Komt voor in de 
top 20 van 
vlinderplanten.  
 

 
13 Viltkruid/Brand

kruid 
Phlomis 
russeliana 

Juni-
augustus 

Bloeit nog niet in 
het eerste jaar na 
aanplant. Bloeit 
vroeg in het jaar 
geel. 
Aantrekkelijke 
plant voor vlinders 
en insecten.   

14 Russische salie/ 
Reuzenlavende
l 

Perovskia 
‘Little Spire’ 

Augustus-
oktober 

Gewoon omdat ie 
mooi is. Vooral 
vanwege de kleur 
en het lijkt op 
lavendel. Een 
andere 
persoonlijke 
favoriet.   

15 Kranssalie Salvia 
verticillata 
‘purple rain’ 

Juni-
augustus 

Salie een van de 
beste 
plantengroepen 
voor insecten. Ik 
heb gekozen voor 
deze salvia soort 
met verticale 
bloemen.  
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16 Hemelsleutel/ 
vetkruid 

Sedum 
matrona 

Augustus-
oktober 

Bijzonder mooie 
late bloeier. 
Makkelijke plant. 
 
Staat in de top 20 
van vlinderplanten. 

 
17 Blauwe knoop Succisa 

pratensis 
Juli-
september 

Inheems. 
Heeft niets met 
alcoholonthouding 

te maken      . 
Top 20 favoriete 
planten voor 
vlinders.   

18 IJzerhard  Verbena 
bonariensis 

Juli-
september 

Bloeit lang! Een 
van mijn 
favorieten.  
Staat in de top 20 
van vlinderplanten. 

 
19 Vedergras Stipa 

Tenuissima 
‘Pony Tails’ 

Juni-
augustus 

Zacht wuivend 
gras. Kan wat 
omvallen bij nat 
weer, zet daarom 
beplanting 
eromheen als 
steun.   

20 (Reuzen) 
vedergras 

Stipa 
gigantea 

Juni- 
augustus 

Kan groot worden. 
Blijft ook mooi in 
de winter. 
Zaden worden 
gegeten door 
vogels (mussen)  

21 Ruwe smele Deschampsia 
cespitosa 

Juni-juli Inheems. 
Karakteristieke 
heideplant. 
Groeit in pollen. 

 
22 Amerikaans 

krentenboompje 
Amelanchier 
lamarckii 

Maart-april 
 

Is hier inmiddels 
ingeburgerd. Kleine 
boom. Eind juni 
bessen die merels er 
snel van afpikken. 
Verkleurt in de herfst 
mooi rood. 

 
 


