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Bloemen in de tuin voor bijen, hommels en vlinders.

Een tuin vol moois
Bloemen van heesters en planten maken
van uw tuin een feest!
Wie geniet er niet van bloemen die staan
te bloeien?
U geniet nog meer, als u ook eens kijkt
naar de bezoekers van uw bloementuin.

In deze folder staan van de lente tot de
herfst heesters en planten waarop insecten dol zijn en als u op een achteraf plekje in een emmer een bos brandnetels laat
groeien helpt u veel vlindersoorten aan
een voeselsoort voor hun rupsen.

Kattestaart
met
Groot koolwitje

U ziet bont gekleurde vlinders met hun roltong nektar uit de bloemen zuigen.
Bijen en hommels komen geel van het
stuifmeel uit de bloemen kruipen.
Zweefvliegen en andere insekten trekken
aan uw oog voorbij.
Insecten zorgen voor de bestuiving van
uw bloemen.
Zonder insecten zouden uw appels, aalbessen, kersen en frambozen aanmerkelijk minder vruchten produceren.
Uw vuurdoorn tegen de zonnige gevel zou
in het najaar heel wat minder vurig zijn als
zijn naam in het vooruitzicht stelt en dat
geldt voor veel meer sierplanten.
De zaden en vruchten zijn onmisbaar
voedsel om de vogels de winter door te
helpen.
Dat maakt maar weer eens duidelijk hoe
planten en dieren elkaar nodig hebben.

VOORJAAR
Bolgewassen:
sneeuwklokje, krokus, botanische tulpen,
winteraconiet, blauw druifje, sterhyacint.
Vaste planten en tweejarige planten:
winterheide, grote dotter,
judaspenning, muurbloem.
Heesters:
skimmia, gele kornoelje, mahonia,
buxus, ribes, berberis, dwergmispel.
Bomen:
wilg, prunus, fruitbomen, sierappel,
paardekastanje, esdoorn.

Schermbloem met verschillende insecten
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WINTER
Uw tuin wordt een plek van leven als u de
uitgebloeide planten met hun zaden laat
staan voor de vogels. Dus zoveel mogelijk
pas snoeien in het voorjaar!
Voor sommige vogelsoorten zijn vetbollen
onmisbaar. Hang deze bollen zo op, dat er
geen honden of katten bij kunnen komen.

Tuinhommel

ZOMER
Eenjarige planten:
vergeet-mij-niet, korenbloem,
hondstong, slangekruid, zonnebloem,
afrikaantje, begonia, cosmea,
moerasbloem, zaaidahlia.
Tuinkruiden:
borage, dille, rozemarijn, munt,
bieslook, citroenmelisse, thijm, salie,
hysop, marjolein.
Vaste planten:
campanula, kaasjeskruid, sedum, salvia,
zonnekruid, guldenroede, lavendel.
Bomen:
acacia, lederboom, linde,
honingboom, tamme kastanje.

Bij het Bijenhuis zijn verschillende één- en
meerjarige zaadmengsels te koop, speciaal geschikt voor bijen, hommels en vlinders.
Voor bollen, heesters, planten kunt u altijd
bij een tuincentrum in de buurt terecht.
Wilt u meer weten over de familie van de
honingbij, vraag dan naar de CD-rom of
folder over wilde bijen, hommels en andere insecten.
Plant of zaai eens. U wordt niet teleurgesteld. Veel plezier met uw tuin!
VBBN/Bijenhuis,
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen,
tel. (0317)422422, fax (0317)434180.
e-mail: bijenhuis@vbbn.nl

NAJAAR
Bolgewassen:
herfsttijloos, herfstkrokus.
Vaste planten:
herfstaster, hemelsleutel,
dropplant, herfstanemoon, zijdeplant.
Klimplanten:
bruidssluier, wilde wingerd, klimop.
Heesters:
cariopteris, heide.
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