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Biodiversiteit in de gemeente, hoe eenvoudig kan het zijn 

door Peer Busink 

Al eerder is (o.a. ook door het B-team) aan de 
gemeente voorgesteld om het “gemeentelijk 
groen” binnen de bebouwde kommen aantrek-
kelijker te maken. Niet kiezen voor perceeltjes 
met die uniforme laurierstruiken en grasveldjes 
in het straatbeeld, die weliswaar groen zijn en 
normaliter weinig onderhoud behoeven, maar 
kiezen voor functioneel groen. Laurierstruikjes 
en ander allochtoon groen levert nauwelijks een 
bijdrage aan een biologisch welzijn voor mens 
en dier. “Plantsoenlijk Groen” krijgt toch veel 
meer waarde wanneer de kleuren en geuren 
hiervan met de seizoenen meegaan. Waarom 
niet kiezen voor vooral inheemse beplanting 
waar allerlei insecten (bloemen) en vogels 
(bessen) van kunnen profiteren. Mensen in de 
straat kunnen door de bloemen en geuren en 
eventuele herfstkleuren mee genieten.  
Van een eenvoudige manier om meer biodiver-
siteit in het straatbeeld te realiseren kan het 
volgende een voorbeeld zijn. 
In 2012 heeft de gemeente in Biest-Houtakker 
in enkele plantsoentjes de laurierstruiken ver-
wijderd en er dwergbuddleja’s (meer bekend 
als vlinderstruiken) voor in de plaats geplant. 
Eén zo’n perceeltje bevindt zich vlak voor ons 
huis. Gedurende de zomer blijven deze planten 
wekenlang bloeien. Tijdens de bloei wordt er 
ook een aangename zoete geur verspreid. Voor 
insecten blijkt deze geur onweerstaanbaar te 
zijn: tientallen zweefvliegen, vlinders en andere 
insecten bezoeken de bloemen om er de nectar 
uit te zuigen. Op een warme zonnige dag (4 
augustus) heb ik de vlinders geteld die op tege-
lijkertijd in dit perceeltje op de bloemen zaten.  
Negen verschillende soorten en 73 vlinders in 
getal, waaronder de echt zeldzame Keizerman-
tel, die je gewoonlijk pas vanaf Noord-Frankrijk 
naar het zuiden toe aan kunt treffen. 

Het resultaat: 
- Kleine vos 12 
- Dagpauwoog 13 
- Atalanta 9 
- Distelvlinder 14 
- Gamma-uil 14 
- Groot koolwitje 4 
- Citroenvlinder 5 
- Koninginnepage 1 
- Keizermantel 1 
 
Het plantsoentje is ca. 65 m2 groot, dit bete-
kent meer dan 1 vlinder per m2. 
Conclusie: hoe eenvoudig kan het zijn om meer 
biodiversiteit binnen de bebouwde kom te reali-
seren. 
 
Discussie 
De buddleja (vlinderstruik) is in Nederland een 
allochtone plant, o.a. afkomstig uit China waar 
de plant op stenige ondergrond groeit. Binnen 
Europa blijkt de vlinderstruik in Zwitserland als 
invasieve soort tussen rotsen te groeien, waar-
door hij daar inheemse flora overschaduwd en 
daardoor voor problemen zorgt. Ook in Zuid-
Limburg tussen kalkformaties blijkt de plant 
hier en daar problematisch te worden. Uitkijken 
dus. Binnen de bebouwde kom staat de plant 
bij ons weliswaar ook in een stenig milieu, maar 
het urbane milieu is echter niet het meest gun-
stige biotoop voor deze plant, waardoor onge-
wilde uitbreiding tussen bebouwing nauwelijks 
zal voorkomen. 
De vlinderstruik blijkt wel een super nectar-
tankstation voor bepaalde vlindersoorten en 
zweefvliegen te zijn. 
Opmerkelijk is dat de vlindersoorten die het 
meest deze vlinderplant bezoeken, iets ge-
meenschappelijks hebben, namelijk dat ze de-
zelfde waardplant hebben (de plant waar de 
eitjes op gelegd worden en de rupsen van 
eten). 
Deze waardplant is..… de brandnetel.  
Het is dan niet moeilijk om binnen het stedelijk 
milieu met gesloten beurs en door niets te doen 
verder het ideale biotoop voor deze vlindersoor-
ten in te richten, mits de brandnetels in de 
buurt niet als vervelend onkruid weggemaaid 
worden. 
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Het plantsoentje in Biest-Houtakker inge-
plant met “dwerg”-Buddleja’s, waarop vele 
tientallen vlinders op foerageerden  
(foto: Peer Busink) 

  
  

 

Het plantsoentje bij de Varkensmarkt, dit 
jaar ingeplant met laurierstruikjes, die niet 
of nauwelijks bijdrage leveren aan biodi-
versiteit 
(foto: Peer Busink) 

 
 
 

  


