Planten in de openbare ruimte:
Tips voor welke planten en bloemen geschikt zijn
Welke soorten planten of bloemen het best in uw geveltuin passen, hangt af van de plaats van de
tuin en uw persoonlijke voorkeuren. Een geveltuin op het zuiden vraagt om andere planten dan een
geveltuin op het noorden. Ook zou het mooi zijn als er aandacht is voor vogels, vlinders of insecten. Sommige planten zorgen voor voedsel voor deze dieren en dragen bij aan de biodiversiteit in
Oldenzaal.

Struiken waar vogels op af komen
Struiken met bessen trekken vogels aan. Bijkomend voordeel is dat vogels, zoals merels of zanglijsters, voorkomen dat er teveel slakken in de geveltuin komen. Struiken om te schuilen of waarin
ze een nest kunnen maken zijn ook in trek bij vogels. Met andere woorden: dichte struiken, bij
voorkeur met doorns.
Enkele voorbeelden:
1. klimop: leidt zichzelf langs de gevel en is een prima nestgelegenheid voor mussen, kan in
de schaduw staan (maar hoeft niet) en bloeit van september tot december(geel/groen).
Overigens wordt de klimop door bepaalde vlinders gebruikt om eitjes op te leggen.
2. vuurdoorn: geeft nest- en schuilgelegenheid en voedsel voor dieren (bessen), staat het
liefst op een half zonnige plaats en bloeit van mei tot juni (wit).
3. meidoorn: goede schuilplaats voor vogels. Geeft ook veel bessen. Moet op een zonnige
plaats staan en bloeit van mei tot juni (wit).
4. kamperfoelie: heeft als klimplant een beetje steun nodig. Geeft bessen voor vogels, kan
overal staan en bloeit eind mei (wit, geel of roze).
5. hulst: een goede schuilgelegenheid voor dieren en geeft bessen voor vogels. Kan in de
schaduw staan en bloeit (wit) van mei tot juni (ook hier leggen vlinders graag eitjes op).
6. Klimhortensia mooie klimmer goede nestgelegenheid voor vogels.
7. Lei fruitbomen. Tegenwoordig diverse kleine rassen beschikbaar.

Planten waar vlinders en andere insecten op af komen
Goede vlinderplanten zijn planten met veel nectar in de bloem. Vlinders houden van beschutting en
van zon, sterker nog: ze kunnen pas vliegen als de zon schijnt en het minstens 15°C. is. Een beschutte zuidgevel leent zich daarom het best voor vlinderplanten. Onderstaande lijst is slechts een
top tien van planten die allemaal graag in de zon staan. Er zijn natuurlijk veel meer soorten bloemen die vlinders aantrekken, vraag het eens aan uw plantenverkoper.
1. vlinderstruik: bloeit van zomer tot herfst (struik, witof paars).
2. tijm en marjolein: bloeit in de zomer (ook prima te gebruiken in dekeuken!).
3. lavendel: bloeit in de zomer.
4. sleutelbloem: bloeit in het voorjaar (geel).
5. herfstaster: bloeit in de herfst (lila/blauw).
6. beemdkroon: bloeit in de zomer (lila).
7. koninginnekruid: bloeit in de zomer (licht paars).
8. klein bladige sering: bloeit in de lente (wit of roze).
9. boerenjasmijn: bloeit in de lente (wit).
10. hysop: bloeit in de zomer en nazomer (blauw)

Planten waar bijen en hommels op af komen.
Hommels, bijen en andere insecten komen op nectar
af. Daarnaast selecteren ze bloemen op kleur. Typische
hommel- en bijenplanten zijn:
1. veldsalie (blauw/paars).
2. echte koekoeksbloem (licht paars/lila).
3. grasklokje (blauw).
4. vingerhoedskruid (diverse kleuren).
5. stokroos (diverse kleuren).
6. Lavendel (blauw)
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