
WAARDPLANTEN
Dit pakket bestaat uit vier soorten inheemse vaste planten die allemaal een 
waardplant én drachtplant zijn. Maar wat betekenen deze termen? Simpel gezegd is 
een waardplant een plant waar bepaalde dieren van leven. De term wordt het meest 
gebruikt voor vlinders. Het gaat dan om planten waarop vlinders hun eitjes afzetten 
en waar de rupsen van eten. Soms heeft een soort maar één waardplant en is het 
voortbestaan van de soort afhankelijk van deze plant. Een drachtplant is een plant 
die via nectar en pollen voedsel levert aan insecten, en dan vooral aan bijen. Bijen, 
hommels en sommige wespen verzamelen pollen van een drachtplant om te voeren 
aan de larven. 
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Duizendblad – Achillea mille millefolium
Duizendblad groeit graag in de volle zon of lichte schaduw. Hij doet het goed op de 
meeste grondsoorten. De plant wordt gemiddeld tussen de 25 en 50 centimeter 
hoog en bloeit met witte schermbloemen van juni tot november. Duizendblad is een 
waardplant en nectarplant voor vlinders en een drachtplant voor bijen.

Betonie – Stachys officinalis
Betonie komt van nature voor op graslandhellingen en aan bosranden. In de tuin kan 
hij op elke goede tuingrond worden aangeplant en dan het liefste in de zon. Betonie 
wordt tussen de 30 en 90 centimeter hoog en bloeit van juli tot augustus met paarse 
bloemen. Het is een waardplant voor vier soorten nachtvlinders. Daarnaast is het een 
drachtplant voor bijen en hommels en komen ook dagvlinders op de nectar af. 

Bosandoorn – Stachys sylvatica
De bosandoorn is een echte bosplant en heeft dus behoefte aan schaduw of 
halfschaduw. Hier kan hij het heel goed doen en zelfs een beetje woekeren. Hij groeit 
op bijna alle soorten grond maar moet wel voldoende voeding en vocht hebben. De 
plant wordt zo’n 50 centimeter hoog en bloeit van juni tot augustus met paarsrode 
bloemen. Het is een waardplant voor één soort nachtvlinder en trekt verder veel 
hommels en enkele bijen aan. 

Grasklokje – Campanula rotundifolia
Het grasklokje is een laag plantje, gemiddeld 25 centimeter hoog, met lilablauwe 
bloemen. De bloei is vanaf juni tot en met augustus. Je kan hem plaatsen op een 
zonnige plaats tot halfschaduw op een goed doorlatende grond met voldoende 
voeding. Hij kan het bijvoorbeeld ook goed doen in een rotstuintje. Het is een 
waardplant voor diverse nachtvlinders en een drachtplant. 
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INRICHTING
Het pakket biedt soorten voor verschillende standplaatsen. Zoals hierboven 
beschreven kun je de bosandoorn in de schaduw zetten, duizendblad en grasklokje 
in de zon of lichte schaduw en betonie in de volle zon. De paarse-blauwe kleuren 
en het wit van het duizendblad zullen het mooi doen wanneer je de verschillende 
soorten bij elkaar plaatst maar je kunt ze natuurlijk ook op verschillende locaties in 
de tuin zetten. Het zijn genoeg plantjes om per soort ongeveer 1 vierkante meter te 
beplanten. Het zijn echte zomerbloeiers dus zorg ervoor dat je ook wat voorjaars- en 
najaarsbloeiers in je tuin hebt staan!
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