Specialist Emiel van den Berg maakt voor
Greenity een reeks artikelen over vaste planten. Daarin behandelt hij steeds een bepaald
aspect van een familie of groep. Deze keer:
insectenlokkers.

Mix van vaste
planten lokt
insecten
Bij insectenlokkende vaste planten lijkt er
een tweedeling te zijn tussen gecultiveerd
en inheems. Wie echter goed kijkt binnen
het reguliere sortiment, ontdekt daar
diverse soorten die ook in onze vrije natuur
voorkomen. Recent onderzoek wees uit dat
juist een mix van gecultiveerd en inheems
de insecten het meest behaagt.
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o’n vijftien jaar geleden introduceerde Van Woudenberg Tuinplanten een concept voor vlinderlokkende
vaste planten. “Toen was dat nog vrij revolutionair.
De Vlinderstichting vroegen we advies, want heel
bekend was de materie nog niet”, vertelt Rick van Woudenberg. Het concept bevatte onder andere Verbena bonariensis
en cultivars van bijvoorbeeld Nepeta x faassenii (tegenwoordig bij N. racemosa ondergebracht), Salvia nemorosa
en Echinacea. “Goed levensvatbare tuinplanten, alles met
bloemknop aangeboden in P17, P19 en P23.” Het concept
was succesvol, maar pas sinds een vijftal jaar merkt Van
Woudenberg een sterk groeiende interesse van de consument voor insectenlokkende planten.
Ook bij zijn klanten – tuincentra en bouwmarkten met een
groenafdeling in binnen- en buitenland – merkt Van Woudenberg dat. Die laatste zijn hun imago volgens hem steeds
meer aan het vergroenen, om de consument te laten zien dat
ze bewust bij de natuur betrokken zijn. “Ook wij kwekers
willen onze positieve bijdrage leveren, onze duurzaamheidsfilosofie moet liefst een op een doorlopen richting tuincentra.” Kopers informeren over insectenlokkers doen tuincentra tegenwoordig liefst zelf, maar via de website van kwekerscollectief Perennial Power, waarbij Van Woudenberg is
aangesloten, vindt de consument ook de nodige informatie.
Wat de laatste paar jaar ook behoorlijk is veranderd, is de
aandacht voor inheemse insectenlokkende vaste planten.
Cruydt-Hoeck levert ze, naast wildebloemenzaden. Jasper
Helmantel: “Wat nog te onbekend is, is dat veel inheemse
bijen-, hommel- en vlindersoorten afhankelijk zijn van speci-

De van oorsprong Zuid-Amerikaanse en al jarenlang zeer populaire Verbena bonarienis is een zeer goede vlinderplant. Deze exoot trekt veel
algemeen voorkomende dag- en nachtvlinders. Extra is de rijke en zeer
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lange bloeiperiode tot ver in het najaar.
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De inheemse Achillea millefolium (duizendblad) staat in de
top 10 van bijenplanten. Voor de cultivars, hier de witte
‘Schneetaler’, geldt eveneens dat ze veel bijen aantrekken.
Ook Echinacea, zoals deze E. ‘Meditation White’, staat bekend
om zijn insectenlokkende eigenschappen.

fieke inheemse planten. Voor nectar en bescherming en als
waardplant.” Als voorbeeld noemt hij het pimpernelblauwtje, een zeldzame vlinder, die alleen eitjes legt op de grote
pimpernel (Sanguisorba officinalis). Hij ziet de belangstelling
voor inheems groeien, net als de bijbehorende misverstanden over uitzaaien en woekeren. Uitzaaien gebeurt alleen
waar zaad kan kiemen. “Bij een goed gevulde border vervalt
dat probleem.” Over woekeren vertelt hij dat we over het
algemeen te weinig weten over het sortiment. Bekend – en
berucht – zijn notoire woekeraars als boterbloem en wilgenroos. “Veel interessante, niet woekerende inheemse planten
zijn minder aanwezig en dus ook minder bekend. Er is veel
meer bruikbaars dan we denken.” Als voorbeelden noemt hij
Geranium pratense, Silene dioica en Campanula trachelium.

PRAIRIEPLANTEN
Een ander aandachtspunt is volgens Helmantel dat veel
inheemse planten aan het begin van het tuinseizoen bloeien.
“Combineer in tuin of park daarom met insectenlokkende
nazomer- en herfstbloeiers uit de brede groep prairieplanten, veelal soorten af komstig uit de Noord-Amerikaanse
graslanden.” Voorbeelden hiervan zijn Echinacea purpurea,
Silphium perfoliatum, Knautia macedonica en Veronicastrum virginicum.
De wens van Helmantel is dat hoveniers en tuinontwerpers zich meer verdiepen in zijn sortiment. Te veel kiezen
volgens hem voor de bekende gecultiveerde planten. “De
modeplanten, natuurlijk ook omdat de gemiddelde klant
daar vaak om vraagt.” Tuincentra kiezen vooralsnog zelden
voor zijn inheemse planten. “Bij voorkeur willen die visueel
aantrekkelijk en dat is lastig met ons sortiment.”
Bij het aanbod van Helmantel blijkt dat sommige inheemse
planten ook binnen het reguliere aanbod te vinden zijn. De
scheidslijn is discutabel. Dat is ook zo bij de nog in kinderschoenen staande Kwekerij de Eenvoud van Franka Steekelenburg, die de particuliere tuinbezitter als klant heeft.
Steekelenburg concentreert zich op insectenlokkende vaste
planten omdat ze merkt dat daar behoefte aan is. “Kies je
voor een plant, dan kun je toch net zo goed iets kiezen waar
ook de insecten plezier aan beleven.”
‘Inheems’ vindt ze een lastig te definiëren begrip, het houdt
immers niet op bij de landsgrenzen. Belangrijker vindt ze
dat een plant past in de ecologische omgeving. Haar sortimentkeuze draait om sterk. Dit voorjaar vraten slakken de
zaailingen van het akkerklokje (Campanula rapunculoides)
en veldsalie (Salvia pratensis) op. “Dat risico geldt dan ook
in de particuliere tuin. Beter concentreer ik me dan op probleemloze planten zoals de akelei.” Ze zet daarbij niet in op
zoveel mogelijk soorten, van akelei heeft ze alleen Aquilegia
vulgaris. “Het is net als met je kledingkast, je hebt tien broeken maar draagt er uiteindelijk twee of drie.”

De bloemaren van de diverse soorten en cultivars van zomerbloeiende Veronica en Veronicastrum (op de foto: V. virginicum ‘Lavendelturm’)
trekken veel insecten. Bij de Bijenstichting staat de in Nederland inheemse Veronica longifolia in de top 10.
18

Andere planten uit haar sortiment zijn onder meer knoopkruid (Centaurea jacea), chicorei (Cichorium intybus) en
blauwe knoop (Succisa pratensis). Diverse zijn te vinden in
het reguliere sortiment, net als een paar gecultiveerde planten die ze ‘gewoon fijn’ vindt. “Uitzonderingen op de regel.”
Ze noemt Gaura lindheimeri ‘The Bride’, Centaurea montana, Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ en Knautia macedonica.
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Bij aster trekken zowel inheemse als uitheemse soorten veel insecten,
met name vlinders. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat beide even
geliefd zijn. Groot voordeel is dat veel asters tot in de laatste maanden
van het tuinseizoen bloeien.

Bij haar top drie van inheemse insectenlokkers benadrukt
Steekelenburg dat het criterium ‘mooi’ ook altijd meespeelt. Ze noemt de sierlijke grote pimpernel (Sanguisorba
officinalis) – “in het voorjaar mooi uitlopend en daarna
sierlijk bloeiend” – en duif kruid (Scabiosa columbaria) die
ze ook nog mooi vindt in uitgebloeide vorm. De derde is de
gele kamille (Anthemis tinctoria). “Ook langbloeiend, in
mooi warmgeel.” Maar brunel (Prunella vulgaris), margriet
(Leucanthemum vulgare) en kattenstaart (Lythrum salicaria)
vindt ze ook geschikt. “En longkruid, Pulmonaria officinalis,
die al heel vroeg in het voorjaar bloeit.”

BIOLOGISCH GEKWEEKT
Ook bij ecologisch tuinontwerper Rutger de Jong draait het
grotendeels om inheemse insectenlokkers. “Soortechtheid
en biologisch gekweekt zijn mijn aandachtspunten.” Ook
hier is een deel ervan te vinden binnen het regulier aangeboden sortiment. Zo noemt hij als belangrijke nectarplanten
kattenstaart (Lythrum salicaria), echte en slanke sleutelbloem (Primula veris en Primila elatior) en beemdkroon
(Knautia arvensis). De door Steekelenburg genoemde Knautia
macedonica vindt ook hij heel geschikt, en net als Helmantel
hecht hij belang aan spreiding van de bloeiperiodes. Voor
late bloei kiest hij dan wel eens de gecultiveerde Echinacea
waar algemeen voorkomende vlinders zeker op afkomen.
“Wil je specifieke vlinders lokken, kies dan de inheemse
nazomerbloeiende hemelsleutel, Sedum telephium.”
Belangrijk bij gecultiveerde planten vindt De Jong wel
dat deze niet te ver zijn doorgekweekt, waarbij de geur is
verdwenen of de bloemen gevuld zijn. En ook hij benadrukt
het belang van waardplanten. Vlinders bijvoorbeeld hebben
verschillende cycli en kunnen overwinteren als vlinder, pop
of eitje. “Daarom is bijvoorbeeld het pijpenstrootje (Molinia
caerulea) een belangrijk siergras. Soorten van het dikkopje
zetten daar hun eitjes op af.” Uit idealistisch oogpunt kiest
hij geregeld voor inheemse planten die op de rode lijst staan.
Knikkend nagelkruid (Geum rivale) en kleine pimpernel
(Sanguisorba minor) bijvoorbeeld. “Die zijn goed verkrijgbaar, lastig wordt het bij de wilde orchideeën en gentianen.
Ik zou bij kwekers graag meer verbreding zien.”

ONDERZOEK RHS
Bij het vraagstuk over wat beter is voor de Nederlandse
insecten, enkel inheemse planten of juist mixen met gecultiveerd, wordt steeds meer bekend. Zo is uit het onderzoek
‘Plants for bugs’ van de Royal Horticultural Society gebleken
dat een soort van buiten onze landgrenzen die erbinnen wel
familieleden heeft, net zoveel insecten kan aantrekken als
de inheemse soort. Een voorbeeld is de Japanse Aster ageratoides, die bij Nederlandse insecten net zo geliefd is als de
bij ons inheemse Aster tripolium. Ook bleek uit onderzoek
dat een exoot als Echinacea, die hier geen familieleden kent,
toch door lokale insecten wordt bezocht. Wel kiezen de
meeste insecten bij voorkeur eerst voor inheemse buurplanten, maar zijn die niet of bescheiden aanwezig dan bezoeken
ze de exoot. Een quote op de website van de RHS luidt: ‘De
beste strategie om insecten in tuinen te ondersteunen, is
door een mix te kiezen van bloeiende planten uit verschillende landen en regio’s.’

De uit Japan en Korea afkomstige rode engelwortel, Angelica gigas, is
een forse tweejarige tot kortlevende vaste plant waarvan de halfronde
23 april 2021
bloemschermen in volle bloei veel bijen en vlinders aantrekt.
23 april 2021

017-19 Insectenlokkers 91.indd 19

23 april 2021

19

16-04-21 14:11

