
AMBER-tuin BOUWSTENEN 
 

MOESTUIN 

U haalt veel voordelen uit een moestuin. Iedere dag krijgt u smaakvolle groenten op het menu en 

doordat u alles zelf kweekt weet u precies wat er op uw bord belandt. En als u onze gouden raad 

toepast, heeft u een pak minder groenafval en dus minder werk. 

Wil u graag iedere dag genieten van verse groenten? In een kleine moestuin kan u al flink wat 

oogsten. Belangrijk is dat u, net als bij uw gazon, uw Amber moestuin afstemt op uw eigen 

behoeften. Heeft u niet veel tijd om uw tuin te onderhouden, leg dan geen grote moestuin aan.  

De inrichting van uw moestuin 

In een Amber moestuin is de inrichting van groot belang. Door de indeling van uw tuin aan te passen, 

kan u immers heel wat groenafval voorkomen.  

 Hou rekening met de zonbehoefte van uw groenten: als groenten met een grote 

zonbehoefte te weinig zonlicht krijgen, zullen ze te snel groeien en worden ze zwak. Kijk 

daarom steeds op de verpakking van de zaadjes en plantjes of informeer bij uw tuincentrum. 

 Verdeel uw moestuin in gelijke percelen: in een Ambertuin wordt aan teeltwisseling gedaan. 

Verdeel uw tuin daarom in gelijke percelen.  

 Leg een pad aan doorheen uw moestuin: hierdoor kan u uw moestuin gemakkelijk 

onderhouden zonder deze te beschadigen. Een snipperpad is hiervoor zeer geschikt. 

 Geef bloemen een plaatsje in uw moestuin: kleurrijke bloemen zoals afrikaantjes en 

goudsbloemen naast uw pad fleuren niet alleen uw tuin op, ze helpen ook aantasting door 

aaltjes in de bodem te voorkomen en weren plaaginsecten. 

Teeltwisseling 

Als u de groenten per plantenfamilie samen plant en ze ieder jaar een perceel opschuift, kan u heel 

wat plagen en bodemziektes voorkomen. Groenten als snijsla, radijs, rode biet, snijselder, bonen, 

plantui, courgette en pompoen zijn gemakkelijk te kweken en dus geschikt voor een beginnend 

tuinier. 

Hoe bescherm ik mijn groenten? 

Tip 1: Vermijd het gebruik van pesticiden 

Chemische onkruidverdelgers en pesticiden horen niet thuis in een Ambertuin. Ze vervuilen de 

bodem en vergiftigen allerlei nuttige dieren zoals bijen en vogels. Gebruik daarom uitsluitend 

ecologisch verantwoorde technieken. Een onkruidbrander, schoffel en insectengaas zijn ook nuttige 

instrumenten.  

Tip 2: Plant een gemengde haag aan de noord- en westzijde van het perceel  

Dit beschermt de moestuin tegen de wind. De haag vormt bovendien een goede uitvalsbasis voor 

nuttige dieren zoals egels, vogels en insecten. Zij rekenen af met de natuurlijke vijanden van uw 

moestuin. Meer informatie over afscheidingen vindt u hier.  

De moestuin is een ideale bestemming voor uw kippenmest 



Kippenmest bevat veel kalk, wat de vertering van organisch materiaal verbetert. Hierdoor worden 

voedingsstoffen beter vrijgegeven. Meer informatie over de rol van kippen in een Ambertuin vindt u 

hier. Ook gewone compost werkt uitstekend als bodemverbeteraar. 

  



WATER 

Een waterpartij in de tuin trekt kleine dieren aan en is voor veel mensen een bron van rust. Laat u 

hier niet door misleiden: water in de tuin vraagt veel onderhoud. Een waterpartij is bovendien niet 

zonder gevaar. Laat kleine kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van water spelen. 

Waar hou ik rekening mee bij de aanleg van een vijver? 

 Kies de juiste planten en vermijd exotische planten. Vraag steeds raad aan een specialist. 

 Zorg dat de vijver 5 tot 6u zon per dag krijgt: dit is goed voor planten en dieren. 

 Maar te veel zon droogt uw planten uit. 

 Kies welke dieren u in uw vijver wenst: kikkers of vissen. Zij kunnen niet samenleven, want 

vissen eten kikkereitjes op. Koop nooit exotische dieren zoals een Amerikaanse brulkikker. 

 Plaats enkele grote stenen: kikkers kunnen hieronder schuilen of erop zonnebaden. 

 Voorzie een glooiende rand zodat kikkers gemakkelijk in en uit de vijver kunnen kruipen. 

 Zorg dat uw vijver op minstens 1 plaats minimum 80 cm diep is, zodat vissen bij vorst niet 

doodvriezen. 

Een tuinvijver of een natuurlijke poel 

Bij de aanleg van een vijver kan u kiezen tussen een tuinvijver of een natuurlijke poel. Beide 

varianten werden in de Ambertuin te Kiewit aangelegd, zodat u ze kan vergelijken. Een tuinvijver 

maakt u door er inheemse vijverplanten in te plaatsen voor een natuurlijke waterzuivering. 

Rubberfolie op de bodem voorkomt dat het waterpeil te sterk daalt. Ook een diervriendelijke vijver 

(met bijvoorbeeld een glooiende rand voor kikkers) is Amber. Een natuurlijke poel zal echter meer 

Amber zijn dan een kunstmatige tuinvijver. Mensen met een kleine tuin kiezen toch best voor een 

tuinvijver, want een natuurlijke poel heeft veel ruimte nodig. Een poel trekt dieren aan en het 

waterpeil schommelt mee met de seizoenen. 

Tip: houdt uw natuurlijke poel geen water? Plaats liever een kleilaag in uw poel dan een rubberfolie.  



PADEN EN VERHARDINGEN 

Verhardingen verbinden de verschillende delen van uw tuin met elkaar en maken hem toegankelijk. 

Laat u niet misleiden door de term: er bestaan ook zachte verhardingen, zoals een snipperpad of een 

graspad. In een Ambertuin zijn verhardingen nooit louter decoratief. Ze worden regelmatig gebruikt, 

laten water door en vergen weinig onderhoud.  

Waterdoorlatende verharding 

Om verdroging van de bodem tegen te gaan en overbelasting van het rioolnet en de 

zuiveringsinstallaties te vermijden, voert uw tuin best zo weinig mogelijk regenwater af naar de 

riolering. Zo verkleint het risico op wateroverlast en belandt er geen vervuild rioolwater in het milieu. 

In de Ambertuin wordt er voorkeur gegeven aan  verhardingen die het regenwater door laten 

sijpelen in de bodem. 

Beperk de verharde oppervlaktes voor opritten, terrassen en paden tot een minimum en kies voor 

waterdoorlatende oplossingen als grasdallen, stabilisatiematten, kasseien met brede grasvoegen of 

een oprit met slechts twee verharde stroken.   

Ook groendaken, poelen of natte zones kunnen flink wat regenwater vasthouden of voldoende tijd 

geven om in de bodem te dringen. Sluit de dakgoot van uw tuinhuis of garage aan op een regenton 

en gebruik het water voor uw planten of groenten.   

Geen zin om verhardingen te wieden? Pas de tips toe! 

 Hark of borstel preventief. 

 Gebruik het pad of de oprit regelmatig. 

 Ga onkruid te lijf met een onkruidbrander, een onkruidsteker of een voegenborstel. Gebruik 

geen schadelijke sproeimiddelen. 

 Zaai een gras of een speciaal voegenmengsel in de voegen. Het resultaat is een verharding 

met mooie, groene voegen die u nooit meer hoeft te wieden. In de Ambertuin in Kiewit kunt 

u  groene-tegelverhardingen en kasseien met grasvoegen komen bekijken. 

 Gebruikt u een verharde oppervlakte in uw tuin zelden of nooit? Vorm deze oppervlakte dan 

om naar een plantvak. 

  



GAZON EN WILDE BLOEMEN 

Een gazon moet u regelmatig maaien en vergt veel onderhoud. In een Ambertuin is de vuistregel: 

zaai enkel gras waar het een functie heeft. Bodembedekkers en bloemenweiden zijn een goed 

alternatief. 

Hoe maak ik mijn gazon Amber? 

 Zaai een mengsel van verschillende grassoorten. Uw gazon is dan meestal sterker en 

onderhoudsvriendelijker. 

 Bemest uw gazon uitsluitend met compost, liefst van eigen makelij. 

 Gebruik een mulchmaaier. Die versnippert het gras en blaast de snippers het gazon in. Zo 

wordt het gevoed en zal het bij droogte minder snel verdorren. U wint veel tijd doordat u 

niet telkens de opvangbak moet leegmaken. Maar vooral, u heeft geen grasafval! 

Hoe bestrijd ik mos? 

Beter voorkomen dan genezen. Zaai geen gras op schaduwrijke plaatsen, want daar krijgt mos snel 

de bovenhand. Strooi in de winter eventueel wat kalk op het gazon. Zo voorkomt u dat de bodem 

verzuurt en het gras geen voedingsstoffen meer kan opnemen. Ook de jaarlijkse portie compost 

houdt mos onder controle. Of u kan ook het mos behouden. Een mostapijt is in de zomer zacht om in 

te liggen of over te lopen met uw blote voeten. 

Zeg het met bloemen! 

Er zijn heel wat verschillende bloemenmengsels te koop. U kiest best voor een bloemenmengsel met 

inheemse wilde bloemen, die ook voorkomen in de streek waar u woont.  

Kies een bloemenmengsel zonder graszaden. Gras kiemt en groeit veel sneller dan de meeste wilde 

bloemen. Geef de bloemen een voorsprong door een vals zaaibed te maken de het bloemenzaad op 

een naakte grond te zaaien. Na verloop van tijd duikt er echter onvermijdelijk gras tussen de 

bloemen op.   

Eenjarige wilde bloemen verkiezen meestal een zonnige, niet te natte en voedselarme plaats. Ook 

voor meerjarige bloemen zijn verschillende pakketten verkrijgbaar. Kies een mengsel dat geschikt is 

voor de bodem van uw tuin.  

Een bloemenweide of bloemenrand maait u jaarlijks één of twee keer met een zicht, een zeis of een 

bosmaaier. Door te maaien en het maaisel af te voeren, verschraalt u de bodem. Hoe armer de 

bodem, hoe meer wilde bloemen en hoe minder gras. Laat het maaisel enkele dagen liggen (max. 10 

dagen), zodat rijpe zaden op de bodem vallen. Afhankelijk van het weer zijn vooral begin juli en begin 

oktober geschikt om te maaien.  

Minder werk met bodembedekkers 

Bodembedekkers zijn een uitstekend alternatief voor gras. Dat geldt zeker voor altijdgroene soorten. 

Ze zijn de ideale oplossing onder bomen of struiken, op schaduwrijke of moeilijk bereikbare plaatsen 

en in alle delen van de tuin die zelden of nooit worden betreden. Meer informtie vindt u hier. 

  



HAGEN EN KRINGLOOPWANDEN 

Afscheidingen delen de tuin op in verschillende zones of beschermen tegen wind en geluid, maar 

kunnen ook louter decoratief zijn. Denk niet onmiddellijk aan bakstenen muurtjes, maar wees 

creatief. In de Ambertuin te Kiewit wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke afscheidingen of 

afscheidingen met gerecycleerd materiaal. 

Recycleer afval in een stapelmuurtje 

Oude tegels, stenen, kasseien en dakpannen hoeft u niet weg te gooien: maak er een mooie 

afscheiding mee door ze op elkaar te stapelen. Zorg er wel voor dat het muurtje niet in de grond kan 

wegzakken. Als u liever een ‘groene’ muur hebt, kan u de wanden versieren met mos, muurplanten 

en varens. Een stapelmuurtje is een uitstekende schuilplaats voor kleine dieren. 

Geef snoeihout een tweede leven in een takkenwal 

In een takkenwal krijgt snoeihout een nieuwe functie. Steek twee rijen steunpalen in de grond en 

stapel uw gesnoeide takken er tussenin. Snoei de takken eventueel bij voor een mooi afgelijnde 

wand. Ook in een takkenwal komen kleine dieren, zoals egels, graag schuilen. 

Creatief aan de slag met takken: vlechten maar! 

Met een beetje handigheid bouwt u mooie, decoratieve tuinconstructies. Vlechtwerk is mooi als lage 

wand naast een plantvak, hoge haag voor beschutting of als speelelement (een tunnel, hut,…). Kies 

lange, rechte takken uit uw tuin. Indien u levend vlechtwerk wil maken, waarbij de takken terug 

uitschieten, kiest u best voor takken van een wilg, maar voor dood vlechtwerk is ook de hazelaar zeer 

geschikt. Een knotboom vormt een natuurlijke parasol en is voor beide soorten vlechtwerk een 

goede keuze. Vlechtwerk vergt een minimaal onderhoud: levend vlechtwerk moet gesnoeid worden, 

terwijl dood vlechtwerk om de paar jaar aan vernieuwing toe is. Voorzie dus een wilg of hazelaar in 

uw tuin, zodat u steeds vlechthout ter beschikking hebt. 

Bloemen en bessen in een gemengde haag 

Een gemengde haag bestaat uit meerdere soorten haagplanten. In de Ambertuin te Kiewit werd 

gekozen voor de combinatie:  

 65% meidoorn (Crataegus monogyna) 

 30% haagbeuk (Carpinus betulus) 

 5% inheemse vogelkers (Prunus padus)  

De haagplanten worden in één enkele rij geplant met een tussenafstand van 25-30cm.  De haag 

wordt één maal per jaar geschoren in de maand juni. Door de jonge planten niet meteen in de 

hoogte te laten doorschieten maar ze goed kort in te snoeien, ook de jonge zijtakjes, kan de haag zich  

onderaan goed dicht vertakken. Gemengde hagen die in de hoogte vrij mogen uitgroeien kunnen 

mooi bloeien en bessen vormen. Heel wat tuinvogels houden van doornige hagen om hun nest in te 

bouwen. 

  



KIPPEN 

Kippen zijn onmisbaar als u zo weinig mogelijk afval naar het containerpark wil brengen. Zij 

verwerken grote hoeveelheden etensresten die niet gecomposteerd kunnen worden. Hun 

uitwerpselen zijn op hun beurt een geschikte voedingsstof voor uw moestuin. 

Waarom zou ik kippen houden? 

 Kippen vragen weinig verzorging en zijn niet veeleisend: zij zijn dus helemaal Amber! U moet 

er enkel voor zorgen dat zij een hok hebben met vers water en voedsel. 

 Kippen verwerken 50kg etensresten per jaar. Hierdoor volstaan een drietal kippen om uw 

niet-composteerbaar keukenafval te verwerken. 

 U kan elke ochtend genieten van een heerlijk vers eitje bij het ontbijt. 

 Als de kippen vrij in de siertuin kunnen rondlopen, pikken ze het onkruid weg tussen uw 

planten. 

Een leuke woonst voor uw kippen 

 Kippen leven in een kippenhok. De ingang staat in zuidelijke of zuidoostelijke richting, zodat 

zij beschut zijn tegen wind en neerslag. Sluit het hok niet volledig af, zodat uw kippen 

voldoende frisse lucht hebben. 

 Kippen gaan op stok. Voorzie dus 2 à 3 stokken van 3 tot 5 cm dik (geen ronde stok) waarop 

de kippen kunnen slapen. Plaats de stokken op een verschillende hoogte in het hok. Kippen 

hebben namelijk een pikorde. De hoogste in rang zit bovenaan. 

 Als u graag eitjes wilt bij het ontbijt, voorzie dan een legnest. Bouw dit in een donker hoekje, 

maar zorg ervoor dat u er zelf nog gemakkelijk bij kan om de eitjes eruit te halen. 

 Ook kippen houden van een wasbeurt. Zij gebruiken hiervoor geen water, maar zand. Zand 

maakt hun veren schoon, zorgt voor een goede warmteregulatie en bestrijdt luizen en 

vlooien. Voorzie voldoende plaats om te wroeten. Leg een laag zand op de bodem van het 

hok of plaats een zandbak. 

 Kippen kuisen hun hok uiteraard niet zelf. Verschoon regelmatig de binnenkant, vervang de 

nesten en leg nieuw stro. Een vuil hok verhoogt de kans op zieke kippen en verspreidt een 

onaangename geur. 

 Sluit het kippenhok ’s avonds altijd af zodat uw kippen beschermd zijn tegen vos en 

steenmarter. 

Kippen willen scharrelen 

Een kippenhok alleen is niet voldoende: ook kippen halen graag een frisse neus. U kan een kippenren 

overal in uw tuin plaatsen, maar als u al uw afval graag in één zone verzamelt, zet u hem best naast 

de composthoek. Voorzie minstens 2m² per kip, zodat zij voldoende ruimte hebben om te scharrelen. 

Sluit het hok af met kippengaas of een natuurlijke afscheiding van minstens 1,5m hoog, zodat uw 

kippen beschermd zijn tegen hun natuurlijke vijanden (vos en steenmarter). In de Ambertuin te 

Kiewit kan u een voorbeeld van een goede kippenren bekijken. 

  



COMPOST 

Groenafval is onvermijdelijk, zelfs in een Ambertuin. Tover het om tot waardevolle compost. Zo moet 

u minder vaak naar het recyclagepark en bespaart u tijd, geld en moeite. 

Zelfgemaakte compost is essentieel in elke Ambertuin. Het kost u niets en u bent meteen een hoop 

organisch afval kwijt. Compost is erg voedzaam en uw tuin vaart er wel bij. U hoeft geen meststoffen 

of potgrond meer te kopen. Grove, halfverteerde compost is een prima bodembedekker en -

verbeteraar. Gezeefde, rijpe compost is dan weer ideaal om uw gazon te bemesten.    

Goede mix van groen en bruin organisch afval 

Goede compost maken is niet moeilijk. Zorg voor een evenwichtige mix van groen en bruin organisch 

materiaal, lucht en water. Laat vervolgens alles een tijdje rusten.  

 Bruin materiaal bestaat uit houtsnippers, haagsnoeisel, dode bladeren en takjes.  

 Groen materiaal omvat vers groente- en fruitafval, onkruid en eventueel wat gazonmaaisel.  

Bruin materiaal houdt uw compost luchtig. Groen materiaal bevat veel vocht en verteert sneller. In 

verhouding voegt u daarom best meer groen dan bruin materiaal toe. Verder zijn vooral voldoende 

zuurstof en water essentieel. Composteer in composteerbakken op een schaduwrijke plaats. Een 

compostvat staat beter in de zon. Zet uw compost af en toe om en verwerk geen te grote 

hoeveelheden in één keer. 

Kijk uit met keukenafval! 

Restjes brood, gekookte groenten, pasta, rijst, gebakken vlees, charcuterie en ander bereid voedsel 

zijn niet geschikt om thuis te composteren. Deze restjes veroorzaken geurhinder en trekken 

aasvliegen en ratten aan. Geef bereid voedsel aan de kippen. Met kippenmest verrijkte compost 

komt altijd van pas, zeker in de moestuin.  

Vat, bak of hoop? 

Composteren kan zowel met een compostvat, een compostbak of een composthoop. Alles hangt af 

van de grootte van uw tuin en de hoeveelheid afval die u moet verwerken.  

1. Kleiner dan 200 m²: compostvat 

Levert uw tuin maar weinig groenafval op, dan kiest u best voor een compostvat. Daarmee verwerkt 

u jaarlijks zowat 300 kg organisch afval. Bij de milieudienst van uw gemeente is een duurzaam 

compostvat met beluchtingstok te koop. 

2. Groter dan 200 m2: compostbak of -hoop 

Een composthoop is minder handig dan een compostbak en droogt sneller uit, zodat het 

verteringsproces meestal langer duurt. Ideaal voor een grotere tuin zijn een drietal compostbakken. 

Zo kunt u uw compost makkelijk omzetten en verbetert de kwaliteit ervan. Bij de milieudienst van uw 

gemeente zijn duurzame compostbakken te koop. Met pallets, schapendraad of een vlechtwerk van 

takken kunt u ook zelf compostbakken maken. 

Compostdemonstraties 



Limburg.net verzorgt regelmatig demonstraties in de Ambertuin in Kiewit, maar ook in andere 

Limburgse gemeenten en de stad Diest. Onze compostmeesters tonen hoe u best composteert. U 

kunt meteen ook de drie systemen vergelijken.   

Goede compost geeft uw Ambertuin een voorsprong, maar is geen garantie op succes. 

Compost zorgt voor een vruchtbare bodem, maar is geen wondermiddel. Planten waarvoor de 

bodem van uw tuin niet geschikt is, zullen het altijd moeilijk hebben en misschien zelfs afsterven. 

Stem uw planten zoveel mogelijk af op de samenstelling en de structuur van de bodem. In Limburg 

varieert die van zand tot zandleem, leem en klei. Zandgrond is licht en makkelijk te bewerken. Hij 

warmt snel op, maar koelt ook snel af en droogt ook heel snel uit. Door een zanderige bodem 

minstens jaarlijks met een stevige portie compost te verrijken, voorkomt u heel wat problemen. 

Twijfelt u over de samenstelling en de structuur van de bodem in uw tuin, schakel dan eventueel de 

Bodemkundige Dienst van België in. Een bodemstaal geeft uitsluitsel.  

  



PLANTVAKKEN 

Plantvakken met bomen, struiken, vaste planten en bodembedekkers kleden de tuin aan. Een 

doordachte combinatie van planten levert mooie niveauverschillen en kleurschakeringen op. Zo'n 

combinatie is bovendien beter bestand tegen ziekten en voorkomt kale plekken. 

Hoe leg ik een onderhoudsvriendelijk plantvak aan? 

 Geef bomen en struiken voldoende ruimte. U moet ze dan niet of minder vaak snoeien. 

 Niet alle planten doen het elk jaar even goed. Combineer verschillende soorten. Zo oogt uw 

plantvak altijd mooi. 

 Gebruik bodembedekkers en houtsnippers. Ze beschermen de bodem en voorkomen 

onkruid. 

 Hou rekening met de bodem en de hoeveelheid zon die de planten nodig hebben. 

 Ga na wat de beste periode is om een bepaalde soort te planten en te snoeien. 

 Geef de voorkeur aan bomen en struiken die weinig snoeiwerk en ander onderhoud vergen. 

 Laat dode bladeren liggen. Ze beschermen de bodem tegen erosie, uitdroging en kou. 

Bovendien bieden ze allerlei beestjes een schuilplaats. 

 De ene soort wordt al wat groter en hoger dan de andere. Speel daarop in om uw 

plantvakken een natuurlijke gelaagdheid te geven. 

Plant een knotboom  

Een knotwilg is niet alleen mooi in het landschap, maar doet het ook uitstekend op een vochtige 

plaats in de tuin. Oude, verweerde knotwilgen zijn ecologisch uiterst waardevol. Ze bieden heel wat 

dieren immers een schuil- of broedplaats. Elke knotbeurt levert bovendien vers materiaal op voor 

een takkenwal of vlechtwand. Ideaal hiervoor is de bekende katwilg (Salix viminalis) met zijn gele 

takken. In de winter snoeit u gewoon alle takken tot op de bestaande knot. Andere streekeigen 

soorten die hiervoor geschikt zijn, zijn de eik, es, esdoorn en els. Meer informatie vindt u hier. 

Een haag of een heg? 

Om delen van uw tuin af te bakenen, kunt u kiezen voor een haag of een heg. In een haag staan de 

struiken dicht opeen. Een heg groeit meer in de breedte en vraagt minder onderhoud.   

Een gemengde haag bestaat uit meerdere soorten haagplanten. In Kiewit werd gekozen voor de 

volgende combinatie: 

 65% eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 

 30% haagbeuk (Carpinus betulus) 

 5% gewone vogelkers (Prunus padus)  

De haagplanten werden in een enkele rij geplant met een tussenafstand van 25-30 cm. De haag 

wordt jaarlijks in juni één keer geschoren. Door de jonge planten niet meteen in de hoogte te laten 

doorschieten maar ze kort in te snoeien, inclusief de jonge zijtakjes, groeit de haag ook onderaan 

goed dicht. 

Gemengde hagen die in de hoogte mogen uitgroeien, zullen mooi bloeien en vruchten dragen. Veel 

tuinvogels bouwen hun nest graag in doornige hagen, veilig voor huiskatten en andere rovers. Meer 

informatie over hagen en heggen vindt u op deze pagina. 

 



Makkelijke vaste planten en bodembedekkers 

Terwijl bodembedekkers het onderhoud van uw plantvakken vergemakkelijken, maken vaste planten 

die elk voorjaar weer opduiken ze vooral mooier. Het aanbod is gigantisch. Voor wie in het 

tuincentrum het bos door de bomen niet meer ziet, stelden we dit Amberlijstje samen: 

Bodembedekkers 

 Bosaardbei (Fragaria vesca) 

 Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) 

 Adderwortel (Persicaria bistorta) 

 Gele dovenetel (Lamium galeobdolon) 

 Gevlekt longkruid (Pulmonaria longifolia) 

 Kleine maagdenpalm (Vinca minor) 

Vaste planten 

 Vrouwenmantel (Alchemilla mollis) 

 Herfstanemoon (Anemone tomentosa) 

 Purperklokje (Heuchera micrantha 'Palace Purple') 

 Hemelsleutel (Sedum spectabile) 

 Ooievaarsbek (Geranium macrorrhizum 'Spessart') 

Geniet van de kleuren en levenslust van vlinders in uw tuin 

Onkruid hoeft niet altijd een boosdoener te zijn: voor vlinders is het een belangrijk 

overlevingsmiddel. De rupsen van de kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, atalanta en 

landkaartje hebben bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor de blaadjes van brandnetels. Plaats een 

bosje brandnetels in de hoek van uw kippenren: u hebt er geen last van, maar kan toch genieten van 

kleurrijke vlinders in uw tuin. 


