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Planten voor een voortuin, kleine tuin of plantvak    

Met deze planten doe je niet alleen jezelf, maar ook andere tuinbewoners en 

bezoekers een plezier. De meeste bieden namelijk met hun bloemen stuifmeel 

of nectar, voedsel voor kleine dieren en/of komen ook in het wild voor.  

Tuinier niet te netjes. Afgevallen blad is belangrijk voedsel voor het 

bodemleven en voor de planten. Als het blad helemaal is afgebroken houden 

de vezels extra water vast in de bodem. Dat is belangrijk in droge periodes. En 

de vezels zorgen voor luchtigheid in kleigrond. Dat is heel belangrijk voor de 

plantenwortels en voor waterdoorlatenheid bij hevige buien.  

 

Makkelijke bodembedekkers voor halfschaduw en zon 

- Vrouwenmantel, Alchemilla mollis 

- Ooievaarsbek, Geranium, er zijn soorten voor zon en schaduw 

- Schoenlappersplant, Bergenia 

- Klokjesbloem, Campanula 

- Maagdenpalm, Vinca minor, wintergroen 

- Bosaardbei, Fragaria vesca, eetbaar 

- Kruipend zenegroen, Ajuga reptans, groeit heel plat 

Zonaanbidders (minstens 6 uur per dag in de zomer) 

- Kattenkruid, Nepeta 

- Duizendblad, Achillea 

- Zonnekruid, Helenium 

- Margriet, Leucanthemum 

- Dropplant, Agastache 

- Bergamotplant, Monarda 

- Herfstaster, Aster varieteiten 

- Lavendel 

- Rode zonnehoed, Rudbeckia 

- Gebroken hartjes, Dicentra 

- Hemelsleutel, Sedum spectabile 

- Akelei, Aquilegia 

- Duizendblad, Achillea 

- Muurbloem, Cheiranthus 

- Brandkruid, Phlomis russeliana 

- Toorts, Verbascum nigrum en V. phlomoides 
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- Vingerhoedskruid, Digitalis 

Schaduwliefhebbers (geen zon midden op de dag) 

- Gele dovenetel 

- Longkruid 

- Daslook 

- Lelietjes-van-dalen 

- Bosaardbei 

- Bosanemoon 

- Gewone eikvaren 

- Mannetjesvaren 

- Boswederik 

- Sneeuwroem 

- Duizendknoop, Persicaria 

- Sterhyacint 

- Zilverkaars 

- Aster divaricatus 

 Eetbaars uit je tuin  

- Thijm, Thymus vulgare 

- Rozemarijn, Rosmarinus officinale 

- Salie, Salvia officinale 

- Venkel, Foeniculum vugare, ook paarsbladige variant 

- Citroenmelisse, Melissa officinalis 

- Wilde Marjolein, Origanum officinale 

- Bieslook, Allium schoenophrasum 

- Palmkool, ook mooi tussen de vaste planten 

- Appelboom, Malus 

- Aalbesstruik, Ribes rubrum 

- Oorbellenplant, Leicesteria formosa  

- Bosaardbei, Fragaria vesca 

- Daslook, Allium ursinum 
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Plant een haag als het kan 

- Liguster ovalifolium (groeit iets minder hard dan L. officinale) 

- Meidoorn, Crataegus 

- Veldesdoorn, Acer campestre 

- Japanse hulst, Ilex 

- Glansmispel, Photinia 

- Taxus 

- Beuk, Fagus, of haagbeuk, Carpinus 

Klimmers langs gevel, balkon en pergola 

- Kamperfoelie, Lonicera periclymenum 

- Blauwe regen, Wisteria in kleuren en maten 

- Klimop, Hedera, de bloemen zijn een belangrijke voedselbron voor bijen 

vanwege de bloei in het najaar 

- Bosrank, Clematis 

- Druif, Vitis 

In elke tuin een boom 

- Wilg (om te knotten, neem zeker een soort met katjes!) 

- Appelboom, eetbare appels of sierappel, Malus soorten 

- Krentenboompje, Amelanchier 

- Japanse esdoorn, Acer palmatum 

- Vlierbes, Sambucus, is een grote struik, met vlierbessen 

- Hazelaar, Corylus avellana, is een grote struik, met hazelnoten 

- Beverboom, Magnolia, in soorten en maten 

- Meidoorn, Crataegus laevigata 

- Sierappels, Malus 

- Meelbes, Sorbus, in soorten en maten 

- Gele Kornoelje, Cornus mas, eetbare bes 

- Cercis siliquastrum, Katsuraboom 

Vlinderlokkers 

- Vlinderstruik, Buddleya. In kleine tuin neem bijv. de Blue Chip 

- Beemdkroon, Knautia arvensis 

- Hemelsleutel, Sedum spectabile 

- IJzerhard, Verbena soorten 
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- Damastbloem 

Vogellokkers 

- Vuurdoorn, Pyracantha 

- Zuurbes, Berberis 

- Gelderse roos, Viburnum opulus 

Winter en vroege voorjaar 

- Winterjasmijn (leiden) 

- Kerstroos, Helleborus 

- Daslook, Allium ursinum 

- Bollen en knollen: Sneeuwklokjes, Winteraconiet, botanische narcissen 

en tulpen, koop liever een paar biobollen dan een “gewoon” met gif 

bespoten koopje. Ze vermeerderen zich vanzelf. Ze kunnen onder 

bomen, want die hebben in het vroege voorjaar nog geen blad. 

 

 


