
Insecten en inheemse vogels hebben het de laatste jaren niet makkelijk. Op het platteland is steeds 
minder diversiteit, maar ook in de stad zijn er minder nestelplekken en voedselbronnen te vinden.  
Zo maak je je tuin of balkon aantrekkelijker voor insecten en vogels.

Brandnetels
Voor de mens zijn brandnetels misschien vervelend, maar voor veel vlinders des te fijner. Laat er 

daarom toch een paar in je tuintje staan. De dagpauwoog en de atalanta leggen altijd hun eitjes op de 

brandnetel. De rupsen van deze vlinders kunnen namelijk alleen van het blad van de brandnetel eten. 

Insectenhotel
Solitaire bijen en andere insecten hebben een plek nodig om te kunnen 

nestelen. Je kan ze helpen door in je tuin een insecten- of bijenhotel neer 

te zetten. Dit zijn een soort nestkastjes voor insecten, vaak gemaakt van 

bamboe- of rietstengels, gaten in een blok hout of een bloempot. Zorg dat 

je op de volgende dingen let als je een insectenhotel koopt of maakt: zorg 

dat er buisjes van verschillende groottes in zitten. Zo kunnen verschillende 

soorten gebruik maken van het hotel. De buisjes moeten aan één kant dicht 

zijn, redelijk diep zijn en van binnen helemaal glad. Hang het hotel op een 

zonnige plek en de eerste gasten zullen snel hun intrek nemen.

Geel of blauw voor de bij
Net als mensen kijken bijen heel goed naar de kleur van bloemen. Maar bijen kunnen nog meer 

waarnemen dan wij. Hun ogen kunnen ook UV-licht detecteren. Waar wij een effen gekleurde bloem 

zien, ziet een bij misschien een ingewikkeld patroon. Dat patroon werkt als een soort landingsstreep, 

die de bij precies vertelt waar hij de nectar kan vinden. Rode kleuren kunnen bijen minder goed 

waarnemen. Ze komen daarom vooral af op gele en blauwe bloemen. Rode bloemen trekken wel 

vlinders aan. Zij kunnen die kleur ook niet goed zien, maar gaan vooral af op de geur van nectar.

Enkelbloemig
Bestuivers zoals bijen hebben bloemen nodig om aan hun eten te komen. Dat is helaas 

niet altijd even makkelijk. Dubbelbloemige bloemen hebben soms zo veel blaadjes dat 

het niet mogelijk is om bij de nectar en pollen te komen. Sommige dubbelbloemigen 

hebben zelfs helemaal geen stamper of meeldraden 

meer. Daar valt voor de bij dus helemaal niks te 

halen. Kies daarom meer enkelbloemige planten. 

Deze bloemen hebben maar een enkele rij 

kroonbladeren om de bloem en zijn een veel betere 

voedselbron voor bijen en vlinders. 

Nachtbloeiers
Overweeg om een aantal nachtbloeiende planten op je tuin of balkon te zetten, zoals 

kamperfoelie, engelentrompet of teunisbloemen. Zodra de schemer invalt, laten die 

heerlijke geuren vrij, waar nachtvlinders van grote afstanden op af komen. Op hun beurt 

trekken de insecten op de planten weer vleermuizen aan, die op de insecten komen 

jagen. Zo kun je met één enkele plant een hele voedselketen ondersteunen.

Maak je balkon natuurvriendelijk


