Infokaart

Wij staan stil bij
nuttige insecten

Rupsen lokken met een waardplant
Een waardplant is een plant die in trek is bij rupsen
(en vlinders). Dit zijn namelijk erg kieskeurige beestjes
die niet zomaar alles lusten…
Sommige rupsen lusten echt alleen maar één specifieke plant en gaan nog
liever dood dan dat ze iets anders moeten eten. Elke vlindersoort heeft zijn
eigen waardplant(en). Zo vindt u het koolwitje vooral op koolsoorten en de
dagpauwoog op de brandnetel. De Vlinderstichting geeft informatie over de
verschillende waardplanten. Zij geeft het volgende overzicht:

Groot en klein koolwitje
Koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem,
koolzaad en Oost-Indische kers.
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Icarusblauwtje
Diverse klaversoorten, zoals hopklaver, rolklaver en gewone
rupsklaver.

Distelvlinder
Diverse distelsoorten, kleine klis, kaasjeskruid en brandnetels.

Atalanta
Grote en kleine brandnetel.

Dagpauwoog

Kruisbloemigen, zoals look-zonder-look en pinksterbloem.

Grote brandnetel.

Look-zonder-look, pinksterbloem, damastbloem en
judaspenning.

Kleine vos
Grote brandnetel.

Citroenvlinder

Gehakkelde aurelia

Vuilboom en wegedoorn.

Grote brandnetel, hop, iep en aalbes.

Kleine vuurvlinder

Landkaartje

Schapenzuring en veldzuring.

Grote brandnetel.

10 planten die bijen aantrekken
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10.

Vuilboom, klimop, heide, hulst, wegedoorn, vlinderstruik en
kattenstaart.

Klein geaderd witje

Oranjetipje

Omdat uw tuin altijd
in beweging is

Boomblauwtje

Bijenkorfje
Damastbloem
Ezelsoor
Gulden roede
Koekoeksbloem
Koolzaad
Langbladige ereprijs
Ruig klokje
Vrouwenmantel
Zeeuws knoopje

Kijk op www.hoefakker.com voor meer
informatie over bladluis bestrijden met
lieveheersbeestjes.
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Wij staan stil bij
nuttige insecten

Nut van insecten in uw tuin
Insecten in de tuin
worden nog vaak gezien
als last. En dat terwijl
insecten in de tuin juist
hartstikke nuttig zijn.
Ze hebben zelfs een
onmisbare functie in
ons ecosysteem.
Veel van die kleine dieren verteren afgevallen bladeren en oude
plantenresten. Daardoor bemesten ze de tuin én verbeteren ze
de bodemstructuur. En zonder bestuiving van planten door bijen,
hommels of zweefvliegen kunnen fruit en vruchten niet groeien.
Bovendien: insecten in de tuin trekken vogels aan. Kleine vogels als
koolmeesjes komen graag in tuinen met veel rupsen, spinnen en
kevertjes. Die vormen namelijk een perfecte maaltijd voor henzelf of
hun kroost.

Hovenier Hoefakker en Utrechts Landschap
Helaas neemt de totale insectenpopulatie al jaren flink af. Maar daar
kunnen we iets aan doen. Hoefakker heeft in samenwerking met
Utrechts Landschap deze insectenkaart ontwikkeld om u te helpen
uw tuin een aangename plek voor de nuttige insecten te maken.

Zelf een insectenhotel maken

• holle stengels voor bijen, wespen en hommels,

Een insectenhotel helpt ze schuilen
voor slecht weer, geeft ruimte voor het
leggen van eitjes en biedt ze een plek
om te overwinteren. Insectenhotels zijn
kant en klaar te koop bij diverse winkels, maar ze zijn ook gemakkelijk zelf
te maken. In een insectenhotel biedt
u onderdak aan verschillende soorten
insecten. En net als in een echt hotel
lopen de wensen uiteen. Daarom is
het belangrijk het hotel in verschillende secties onder te verdelen.

Zonder spijkers en hamer kan het ook

Voor iedere bewoner een andere kamer

	
2 Leg er blokken hout of stukken
boomstam in waar u gaatjes in
heeft geboord.

Hoe en waarvan u uw hotel maakt kan enorm variëren. Er zijn geen
strikte regels voor. Wel is het heel belangrijk om geen, of zo min mogelijk, verf en/of lijm te gebruiken. Het kan een vierkanten of rechthoekig
houten raamwerk zijn met een harde achtergrond, dat u zelf timmert
en onderverdeelt in aparte vakken. Dat worden straks de verschillende
kamers.

Don’ts

• Zaai en plant bijen- en vlinderplanten: bijen en vlinders
zoeken bloemen uit waar de nectar makkelijk bereikbaar is

• Ruim niet te veel op: dood hout en oude plantenresten
zorgen voor onderdak en voedsel voor kleine beestjes als
pissebedden en duizendpoten.

• Laat uitgebloeide planten in
de winter staan: de stengels zijn
een ideale plek voor allerlei kleine
beestjes.

• een bosje stro voor oorwurmen,

In een insectenhotel creëert u de ideale
omstandigheden voor allerlei soorten
insecten om te verblijven.

Do’s
• Zorg voor afwisselende beplanting en
decoratie: hoog en laag, zon en
schaduw, nat en droog.

Deze vult u allemaal met ander materiaal:

• Laat onkruid (op sommige plaatsen) staan: ook
onkruid is nuttig voor het behoud van insecten.
• Gebruik geen gif: u beschadigt hiermee het
ecosysteem in uw tuin.
• Bewerk de bodem zo min mogelijk: zo wordt het
bodemleven niet te verstoord.

• denneappels voor lieveheersbeestjes en
• een afgesloten vak met verticale spleten in het
deurtje voor de vlinders.

Als u niet van timmeren houdt, kunt u ook oude conservenblikken of
glazen potjes gebruiken. Als u ze op hun kant legt, vormen ze zo de
verschillende kamers. Bind ze stevig met touw aan elkaar en hang ze
op. Of leg ze neer op een buitentafel en verstevig ze met bakstenen.
Die worden namelijk ook weer door verschillende insecten gebruikt.

Of creëer een rommelhoekje in uw tuin
U kunt uw hotel ook helemaal op laten gaan in uw tuin. Maak
bijvoorbeeld van één hoek in uw tuin een echt rommelhoekje:
	Baken het stuk af met een muurtje van stapelstenen.
1
Ook hier vestigen zich graag allerlei beestjes in.

	
3 Leg er snoeiafval en oude
bladeren in.
	Zet of leg er wat lege
4
bloempotten bij.

Vogels in de tuin
Juist de vogels zijn dol op de insecten in uw
tuin. Dus hoe meer insecten u heeft, hoe groter
de kans op bezoek van vogeltjes.
Maak ook daarom niet te veel schoon, maar laat de vogeltjes kleine
torretjes en spinnen voor u opruimen. Vogels zijn ook dol op water.
Om te drinken maar ook om af te koelen. Een klein badje of een
ondiep bord met regenwater kan al voldoende zijn om vogels te aan
te trekken.

