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De juiste wilde en inheemse planten kiezen voor  
een diervriendelijke tuin boordevol leven!
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NATUUR IN DE TUIN

Eigenlijk kan ik me alleen maar over mezelf ver-
bazen. Als kind was ik altijd al veel buiten. Ik 
zwierf door de omgeving waarin we woonden, 
maakte, weliswaar tot ernstig misnoegen van mijn 
moeder, ontdekkingstochten langs de nabijgele-
gen rivier, hielp mijn ouders in de tuin of we gin-
gen met het hele gezin in het weekend wandelen. 
Mijn ouders lieten mij kennismaken met de na-
tuur en wekten in mij de liefde voor die natuur. 
Ze vertelden me ook hoe een boom heette, welke 
bloem er bloeide of welke vlinder er fladderde. 
Meestal hadden we bij het wandelen natuurgidsen 
bij ons. De liefde voor natuurgebieden, flora en 
fauna is altijd blijven bestaan. Evenals de fascina-
tie voor de verschillende strategieën van wilde 
planten om op de meest onmogelijke plaatsen te 
kunnen overleven.
Later deed ik een opleiding tot landschapsarchi-
tect. Een van mijn favoriete vakken was plantkun-
de. Het ging daarbij echter helaas om sierplanten, 
een vrijwel oneindig aantal soorten en variëteiten 
uit de hele wereld. Daarmee werden ingewikkelde 
tuinontwerpen gemaakt. Inheemse wilde planten 
waren hieronder vrijwel niet te vinden. Alsof het 
twee heel verschillende werelden waren, doken ze 
bijna niet op in de beplantingen. Dat zou mis-
schien nog niet zo erg zijn als er buiten in de vrije 
natuur intussen niet iets was gebeurd, namelijk 
een enorme achteruitgang in de soortenvariatie. 
Veel wilde planten zijn door de intensivering van 
de landbouw verdrongen en daardoor verdween 

de voedingsbasis voor dieren. Ik ging steeds meer 
nadenken over met welke planten ik in mijn tuin-
ontwerpen insecten en vogels het best kon helpen. 
En het recept daarvoor lag vlak voor mijn deur: 
door het gebruik van inheemse wilde planten en 
het imiteren van natuurlijke structuren. En het 
werkt! Op deze manier geven we dieren een leef- 
en voedingsgebied in onze eigen tuin en kunnen 
we ze observeren.
Maar daar bleef het niet bij. Als architect veran-
derde ook mijn ontwerpesthetiek. Vooral bij de 
combinaties van vaste planten haal ik mijn inspi-
ratie nu uit natuurlijke plantvoorbeelden. Heel 
vaak sta ik vol respect tijdens mijn wandelingen 
voor een vlakte met hoge vaste planten of magere 
weilanden en geniet ik van de schoonheid. Dat 
zijn de inspiraties waar ik mijn tuincreaties op ba-
seer. En door het gebruik van wilde planten ‘ge-
beurde’ er nog iets: ik merkte hoe robuust en ge-
zond ze zijn. Er zijn namelijk veel soorten die 
goed tegen droogte kunnen en in de natuur op 
extreme plekken groeien – een antwoord op de 
verandering van het klimaat.
En ten slotte is het gewoon leuk om regelmatig 
zaden te verzamelen, die in de eigen tuin uit te 
strooien en te zien hoe daaruit een gevarieerde, 
aantrekkelijke wilde beplanting ontstaat en hoe 
de kleurrijke bloemen worden bezocht door veel 
insecten.

Simone Kern
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Hoe verder van de natuur, technischer en digita-
ler onze omgeving wordt, hoe groter de hang naar 
een tastbare en analoog beleefbare wereld lijkt te 
zijn. Op reis bezoeken we ‘ongerepte’ plaatsen, be-
schermde natuurgebieden en nationale parken. 
En in stedelijke omgevingen en parken wordt heel 
bewust steeds meer wildernis toegestaan.

VERDWIJNING VAN SOOR-
TEN EN VERANDERING 
VAN HET KLIMAAT

De door de mens veroorzaakte druk op de natuur 
heeft nu niet meer te ontkennen effecten. De we-

VERLANGEN NAAR DE NATUUR
Natuur wordt afhankelijk van het maatschappelijk bestel of de tijd verschillend geïn-
terpreteerd. Zo zijn bijvoorbeeld op historische schilderijen paradijselijke werelden 
te zien waarin mens en dier in weelderige landschappen samenleven.

reldwijde intensieve landbouw met gebruik van 
insecticiden en herbiciden leidt tot een extreme 
achteruitgang van wilde planten en dieren. 
Bouwactiviteiten en bewerking van enorme stuk-
ken grond verstoren belangrijke natuurlijke leef-
gebieden. Het in mei 2019 gepubliceerde rapport 
van het IPBES (Intergouvernementeel Platform 
voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) beves-
tigde dit duidelijk: driekwart van de natuurgebie-
den op het land werd door de mens aanzienlijk 
veranderd, van de geschatte acht miljoen soorten 
dieren, planten en paddenstoelen worden er we-
reldwijd ongeveer een miljoen met uitsterven be-
dreigd, met een stijgende tendens. Maar ook de 
verandering van het klimaat en de daardoor over 
de hele wereld stijgende gemiddelde temperaturen 

Soortenrijke wilde beplantingen zijn niet alleen heel mooi, ze ondersteunen bovendien veel dieren, zoals wilde bijen.

Wilde stadsnatuur biedt mensen een plek om te ontspannen.

Inleiding 
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leiden tot een ernstig verlies aan biodiversiteit – 
vooral bij planten die zich niet snel genoeg kun-
nen aanpassen.

STEDELIJKE NATUUR – 
NATUUR VOOR DE DEUR
Met al deze kennis en informatie is het niet ver-
wonderlijk dat steeds meer mensen iets willen 
doen om dit scenario tegen te gaan. Dit begint bij 
het consumptiegedrag en de mobiliteit en loopt 
via voedingsmiddelen tot een actieve inzet bij mi-
lieuprojecten. Maar ook stukken grond en gebie-
den die tot een paar jaar geleden klassiek werden 
onderhouden en vormgegeven, worden steeds va-
ker in het kader van het stimuleren van de biodi-
versiteit veranderd of nieuw aangelegd. Zo hebben 
veel steden en gemeenten in Nederland en België 
acties ondernomen en charters ondertekend voor 
het behoud van de biodiversiteit en ze geven zo 
het goede voorbeeld. Ze leggen gevarieerde be-
plantingen en site-specifieke weiden aan, laten 
vaste planten soms ook de hele winter staan en 
gebruiken steeds meer wilde planten – kortom: de 
natuur krijgt steeds meer ruimte in de stad. Mis-
schien daardoor gesteund en gestimuleerd beslui-

ten steeds vaker ook mensen met een tuin om een 
natuurlijke tuin aan te leggen met veel wilde plan-
ten. Zo kunnen ze de natuur en dieren in hun ei-
gen tuin observeren en beleven.

NATUUR EN LEVENDIG-
HEID VOOR ONS WELZIJN
Voordat ik echter inga op de toepassing van wilde 
planten en het nut daarvan voor het in stand hou-
den van soorten moet hier nog een ander voor de 
mens niet te onderschatten aspect worden belicht, 
namelijk onze gezondheid. Natuurgebieden heb-
ben een ontspannend effect op mentale vermoeid-
heid en stress. Het verblijf in natuurlijke parken 
en soortenrijke tuinen waar de mens de natuur 
kan beleven, leidt aanwijsbaar tot een afname van 
hoofdpijn en malaise. Zelfs het concentratiever-
mogen neemt toe. In het algemeen heeft de na-
tuur dus ook een gezondheidsbevorderend effect.

INVLOED VAN DE KLIMA AT
OPWARMING OP WILDE BIJEN

Veel wilde bijen zijn niet alleen gespeciali-
seerd in één plantensoort, ze zijn ook afhan-
kelijk van de bloeitijd daarvan. In de loop van 
de evolutie hebben deze insecten zich in hun 
ontwikkeling aangepast aan het ritme van 
bloeiende planten. Precies op het moment 
dat de wilde bijen pollen nodig hebben voor 
hun broedsels, bloeien de juiste bloemen. 
Door de opwarming van het klimaat verschui-
ven de bloeitijden, wat een probleem is voor 
de wilde bijen. 

Wilde stadsnatuur biedt mensen een plek om te ontspannen.

Inleiding 
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INHEEMSE WILDE PLANTEN 
ALS OPLOSSING?
Met soortenrijke en voor de standplaats geschikte beplantingen met wilde vaste 
planten stimuleren we de biodiversiteit in onze eigen tuin. Deze planten zijn boven-
dien goed bestand tegen de klimatologische veranderingen.

en roofzuchtige dieren verslinden op hun beurt 
veel planteneters. Eenvoudig gezegd vormt de 
plantenwereld dus de basis van de voedselpirami-
de. Als in deze keten iets wegvalt of ontbreekt, 
hebben de soorten die daarna komen een voedsel-
probleem, wat zelfs kan leiden tot uitsterven. 

WAT DE BOER NIET KENT,  
EET HIJ NIET…
Als we wat willen doen voor onze inheemse die-
ren, moeten we met de juiste planten een voedsel-
aanbod creëren. Inheemse wilde planten zijn hier-
voor de eerste keuze. Zo zijn vruchten van wilde 
houtige planten, zoals de wilde lijsterbes (Sorbus 

Grote kattenstaart verdraagt zowel vochtige als droge 
standplaatsen.

ANTWOORD OP DE 
VERANDERING VAN 
HET KLIMAAT

Inheemse wilde planten hebben een verrassend 
grote standplaatsamplitude. Dat betekent dat een 
vaste plant die volgens het boekje bijvoorbeeld op 
vochtige grond groeit, in werkelijkheid ook be-
stand is tegen droogte. Deze eigenschappen heb-
ben wilde soorten door de eeuwen heen ontwik-
keld. Tuinbouwrassen kunnen geen gebruik -
maken van deze schat aan ervaringen. Bovendien 
zijn beplantingen met wilde planten in de tuin 
sowieso zeer veelzijdig. Dat kan ook weleens bete-
kenen dat er een soort weer verdwijnt als het toch 
te droog wordt en de standplaats uiteindelijk niet 
geschikt is. Dat zal echter geen afbreuk doen aan 
de totale indruk van de beplanting, want in dat 
geval zullen andere soorten zich uitbreiden. Het 
idee van combinaties van inheemse planten is dat 
ze niet veel menselijke hulp nodig hebben om te 
gedijen. Ze zijn klimaatresistent en hebben min-
der water nodig.

DE VOEDSELPIRAMIDE 
Zoals je al kon lezen, bevinden we ons in een tijd 
met significant soortenverlies. Dit betreft zowel 
flora als fauna. Beide zijn van elkaar afhankelijk. 
En voedsel vormt voor ieder leven de basis: plan-
tenetende dieren hebben de juiste planten nodig 

Inleiding 
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aucuparia) of de zoete kers (Prunus avium), een 
belangrijke voedselbron voor vogels zoals de me-
rel. Al snel verspreidt zich in een vogelkolonie de 
informatie waar een boom met zoete, rijpe vruch-
ten staat – en even snel is die dan leeggevreten. Er 
zijn echter ook tuinstruiken, zoals de schoon-
vrucht (Callicarpa bodinieri), met prachtige bes-
sen die niet in de herfst of zelfs in de winter, als 
veel dieren dringend voedsel nodig hebben, wor-
den gegeten. En daarom versieren de paarse besjes 
tijdens het koude seizoen de tuin, tot ze in de len-
te gewoon van de plant vallen – zonder een enkel 
dier tot nut te zijn geweest. Dan dringt de vraag 
zich op waarom die toch prachtige bessen niet als 
wintervoedsel worden gegeten door lijsters en der-
gelijke. Het antwoord is heel eenvoudig: omdat 
deze struiken afkomstig zijn uit China en onze 
vogels ze daarom gewoon niet kennen en daar-
door vermijden.

NAUW VERBONDEN – 
BLOEMEN EN INSECTEN
Door het gebruik van heel specifieke wilde bloei-
ende planten in de tuin kunnen we insecten die 
de bloemen van die planten bezoeken aantrekken 
en observeren, als het ware ‘dieren planten’. Als 
gevolg van de door de eeuwen heen voortdurende 

co-evolutie, de parallelle ontwikkeling van bloei-
ende planten en insecten, ontstond namelijk een 
wederzijdse afhankelijkheid. Zo worden insecten 
in eerste instantie door geur of kleur naar de bloe-
men gelokt. Ook de zoete nectar in de bloem 
prikkelt om die op te zuigen uit de diepte. Wilde 
bijen verzamelen bovendien eiwitrijke pollen als 
voedsel voor hun nakomelingen. En terwijl het 
insect bezig is op de bloemen, bestuift het die – 
zonder het zelf te merken. Daardoor kunnen dan 
vruchten of zaden ontstaan die op hun beurt zor-
gen voor het behoud van de plant. 

WILDE BIJEN – ZELDZAME 
SPECIALISTEN 
De gezamenlijke ontwikkeling van bloemen en 
insecten gaat vaak zover dat bepaalde wilde bijen 
alleen maar zijn te vinden op de wilde planten 
waar zij van houden. En omdat die bijensoorten 
leven in regionale natuurgebieden, is het belang-
rijk dat die planten daar goed gedijen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de grote klokjesbij. Zoals de 
naam al zegt, is deze bij gebonden aan klokjes-
bloemen. Hij verzamelt voor het broedsel name-
lijk alleen maar de witte pollen van deze bloemen. 
Als je dus deze gespecialiseerde wilde bijen wil sti-
muleren en kunnen zien, dan moet je ervoor zor-
gen dat ze in je tuin de bijpassende wilde vaste 
plant kunnen vinden.

Grote klokjesbij

Merels houden in de winter van lijsterbessen, maar dan 
alleen van de inheemse soort.
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VANAF WANNEER IS EEN 
PLANT INHEEMS?
Overal waar plantaardige vegetatie mogelijk is op 
onze wereld, vind je wilde planten. In veel gebie-
den werden die planten echter door de mens ver-
drongen of zijn ze helemaal verdwenen. Wilde 
planten groeien in hun oorspronkelijke omgeving 
onder specifieke omstandigheden waaraan ze zich 
door middel van een eeuwenlange evolutionaire 
ontwikkeling hebben aangepast – volledig zonder 
menselijk toedoen zoals kruising of selectie. Dit 
proces is overigens nog niet beëindigd en gaat ge-
woon voort. 
Wilde planten in de tuin op de juiste manier toe-
passen is echt een eerste stap. Maar wat te doen 
als een plant afkomstig is uit Amerika? We creë-
ren dan weliswaar qua vormgeving een aantrekke-
lijk, natuurlijk karakter, maar zeer waarschijnlijk 
hebben veel van onze wilde dieren weinig aan 
deze plant. We moeten dus de radius verkleinen 
om met de juiste, inheemse wilde planten ook de 
lokale fauna te verrijken en stimuleren. 

OVER INHEEMSE, AUTOCHTONE EN 
ENDEMISCHE PLANTEN
Als wij ons bezighouden met wilde planten en het 
nut daarvan voor de inheemse dierenwereld wil-
len begrijpen, dan hebben we eerst nog wat ach-
tergrondinformatie nodig. In dit boek worden 
planten die in West- en Midden-Europa van natu-
re in het wild voorkomen als inheems bestempeld. 
Een ander begrip omschrijft vrijwel hetzelfde: au-
tochtone soorten. Ook hiermee worden planten 
bedoeld die zich in hun huidige verspreidingsge-
bied óf hebben ontwikkeld óf daar bijvoorbeeld 
door klimatologische verschuivingen zonder men-
selijke invloed zijn terechtgekomen. Heel speciaal 
zijn endemische planten. Deze hebben zich tot 
een zelfstandige soort ontwikkeld die uitsluitend 
in een heel bepaalde regio voorkomt, bijvoorbeeld 
op de Monte Baldo in Italië. Deze berg stak tij-
dens de ijstijden altijd boven het ijsdek uit. Hij 
was daardoor een toevluchtsoord voor flora en 
fauna die daar als relikwieën tot nu toe konden 
overleven of waar vanwege de isolatie nieuwe, en-
demische soorten konden ontstaan.
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