
WAARDPLANTEN
Op zaterdag at hij zit dwars door een lolly, een stuk kersenvlaai,
een worstje, een cakeje en een stuk meloen.

Die avond had hij pijn in zijn buikje want het waren geen waardplanten
en dus ging het rupsje hartstikke dood.
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Wat is een waardplant? 
Kenmerken:  

- Inheems (voorkeur voor inheems, 
incidenteel ook exoot, van korstmos t/m 
boom)

- Uniek chemische stof (bijvoorbeeld witjes: 
schermbloemigen bevatten glucosinolaat, 
herkenning door proeven met voelsprieten)

- Elk deel van de plant is waardevol
(ook dood)

- Biologisch

 

Wist je dat: 
meer dan 90% van wat een 

vlinder in zijn leven 
consumeert doet hij als rups!



Specialist (monofaag) versus generalist (polyfaag)

1 plant of 1 plantenfamilie 
altijd inheems!

Voordelen:

Rups maakt effectiever gebruik van de 
waardplant, hele leven erop afgestemd 

Nadelen:

Kwetsbaar bij verdwijnen van 
waardplant

Meerdere plantenfamilies
soms exoot, voorkeur inheems

Voordelen:

Meer keuze

Nadelen:

Concurrentie van andere soorten en 
maakt minder effectief gebruik van de 
waardplant



Specialist versus generalist
in de praktijk

kleine klokjesbij donker 
pimpernelblauwtje

distelvlinderroodgatje



Inheems versus cultivar

Exoten verwijderen geeft 
bestuivers 20% meer kans 

LANGE BLOEITIJD, vaak 
meer dan een half jaar in 
plaats van 1 of 2 maanden

KORTE BLOEITIJD, maar 1 of 2 
maanden en geen of weinig 
stuifmeel en/of nectar



Waardplanten als nectarplanten
voorjaar zomer najaar



Genetische diversiteit

Genetische variatie of genetische diversiteit is het bestaan van verschillen in het genetisch materiaal van een populatie, een 
biologische soort of een heel ecosysteem. Genetisch materiaal is te zien als het recept voor een organisme.

Ook levende doden 
beschermen heeft 
nut!



(Invasieve) exoten en plagen

Koop planten van nederlandse kwekerijen 
Importeer geen exoten!

Gebruik geen pesticiden, biologische 
bestrijding! Zorg voor balans in de natuur

Invasieve exoten bedreigen de inheemse biodiversiteit. Wereldwijd worden biologische invasies door 
exoten als één van de belangrijkste huidige bedreigingen voor de biodiversiteit beschouwd.



Biologische bestrijding

De volwassen sluipwesp eet honingdauw of nectar en bezoekt daarvoor bloemen. Sluipwespen die zich met 
nectar kunnen voeden, leven veel langer en leggen veel meer eieren dan sluipwespen zonder voedsel.



Stikstof en waardplanten

De snel groeiende en mobiele soorten van een stikstofrijke omgeving nemen nu in 
aantal toe en verspreiden zich over een groter gebied. Anderzijds hebben de 
langzaam groeiende vlindersoorten, afkomstig van voedselarme milieus, het nu 
dubbel moeilijk. Niet alleen verdwijnt hun leefgebied, maar omdat ze minder mobiel 
zijn, hebben ze het ook nog extra moeilijk om uit te wijken naar geschikte plekken 
elders.

Grote brandnetel: waardplant voor 50 soorten vlinders
Braam: waardplant voor 60 soorten vlinders

Tip Vlinderstichting:
Grote brandnetel 

in pot!



Veranderend klimaat en waardplanten

Winnaars en verliezers..

Op dit moment wordt vooral onderzoek gedaan voor vlinders naar de kwaliteit van waardplanten en hoe de rupsen presteren



Waardplanten makkelijk determineren
Apps (pl@ntnet) en websites (waarneming.nl)

Automatische soortherkenning
(altijd even checken)
Gebruiksvriendelijk
Makkelijk foto’s uploaden
Informatie over soorten
Online community

Jouw waarnemingen helpen de natuur!

Resultaat vlindertelling 2019:
Aantal vlinders gehalveerd!



Tuin snoeien en winterklaar maken: niet doen!!

De meeste vlinders in Nederland 
overwinteren als ei, rups of pop. Ze 
houden zich stil en wachten op betere 
tijden. Maar er zijn vier soorten die het 
anders doen: zij overwinteren in 
Nederland als volwassen vlinder en 
gaan in winterslaap: dagpauwoog, 
kleine vos, gehakkelde aurelia en 
citroenvlinder.

Ongeveer 75% van de Nederlandse bijensoorten nestelt ondergronds.
Bovengronds worden nesten in bestaande holten aangelegd, bijvoorbeeld in hout in 
de verlaten knaaggangen van kevers, dode plantenstengels als braam of riet. Enkele 
soorten knagen zelf een gang of bouwen een vrijhangend nest. In de nesten worden 
één tot meerdere broedcellen aangelegd. Wanneer de holte vol is, wordt de nestgang 
afgesloten. De Boomhommel maakt vaak gebruik van mezenkasten als nestplaats. 
Ongeveer 25% van de Nederlandse bijensoorten nestelt bovengronds.



Zaden verzamelen
Gebied: Nederland, Vlaanderen, West-Duitsland, 
(en Luxemburg)

Niet meer dan halve theelepel per plantensoort

Niet van bedreigde plantensoorten

Kijk of de populatie planten groot genoeg is

Een 'carnavalsmengsel' ziet er 
mooi uit, maar biedt geen voedsel 

voor insecten



Biologische/ecologische/holistische kwekerijen
Cruydt-Hoeck https://www.cruydthoeck.nl/ voor zaden
De Heliant https://www.deheliant.nl/ voor planten
‘t Stekje in Baarschot https://www.stekje-baarschot.nl/ voor moestuinplanten
Naturentuin in Goirle http://www.naturentuingoirle.nl/ voor planten en tuinontwerp
Op Goede Grond in Rijsbergen http://www.op-goede-grond.nl/ voor planten

KOOP ALTIJD INHEEMSE BIOLOGISCHE PLANTEN OF ZADEN!!

https://www.cruydthoeck.nl/
https://www.deheliant.nl/
https://www.stekje-baarschot.nl/
http://www.naturentuingoirle.nl/
http://www.op-goede-grond.nl/


Bronnen
ANWB Vlindergids - Heiko Bellmann
Praktische Veldgids met vlinders, rupsen en waardplanten

Planten van Hier - Henny Ketelaar e.a.
Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora

https://www.ecopedia.be/ 

http://www.drachtplanten.nl/ wilde bijen

http://www.vlinderstichting.nl/

https://www.naturetoday.com/

Met dank aan Kars Veling van de Vlinderstichting!

https://www.ecopedia.be/
http://www.drachtplanten.nl/
http://www.vlinderstichting.nl/
https://www.naturetoday.com/

