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In iedere winkel kun je tegenwoordig zaadmengsels of bloembollen kopen om onze vliegende vrienden te helpen. Daardoor denken consumenten  

misschien niet direct aan vaste planten als keus om bijen te helpen. Maar ook, of moet ik zeggen juist hierin zijn enorme mogelijkheden.  

Met vaste planten kun je eindeloos combineren. Maak de combinaties zó dat er in ieder seizoen wat te eten is voor onze kleine vrienden; dan blijft  

de tuin jaarrond aantrekkelijk voor je klant én voor de bij. 
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De tien leukste vaste 
planten voor bijen
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Top 10 
Wij vroegen kweker Laurens Lageschaar van 
kwekerij Lageschaar naar de beste keus in 
vaste planten voor bijen en andere insecten.
Lageschaar: ‘Sommige planten zijn een 
beetje uit beeld geraakt, omdat de trend in 
tuinen een tijdlang gericht was op aanplant 
van grote vlakken van één soort. In heden-
daagse klimaatvriendelijke tuinen worden 
planten weer door elkaar geweven. Daarmee 
ontstaat een natuurlijker beeld en wordt de 
tuin een stuk aantrekkelijker voor insecten.’

Agastache rugosa ‘Blue Fortune’
Standplaats: halfschaduw - zon
Hoogte: 80 cm
Bloeitijd: augustus - september - oktober

Omschrijving: In het Nederlands: anijsne-
tel, een naam die de plant heeft verdiend 
vanwege zijn anijsgeur. Een aanrader door 
de fijne geur én het leuke uiterlijk. 'Blue 
Fortune' is een van de meest gekweekte 
Agastache. Nederland kent meer dan 50 ver-
schillende variëteiten. Deze zijn helaas niet 
allemaal winterhard. Een favoriet van vele 
bijen, vlinders én mensen.

Aster novi belgii
Standplaats: halfschaduw - zon
Hoogte: 120 cm
Bloeitijd: september - oktober

Omschrijving: Deze herfstaster is tijdens zijn 
bloeiperiode een trekpleister voor een keur 
aan insecten, waaronder de honingbij, maar 
ook hommels en vlinders zijn 
liefhebbers.

Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’
Standplaats: zon
Hoogte: 100 cm
Bloeitijd: juli - augustus - september

Omschrijving: Mooi donkerblauw met een 
dunne steel. Ook wel kogeldistel genoemd. 
Familie van de Asteraceae. Mooi opvallend 
blad. Deze bolvorm biedt maximale ruimte 
aan een groot aantal insecten. De plant 
laat zich eenvoudig combineren. Geeft ook 
goede snijbloemen. Houdt van een zon-
nige plek in de tuin en geeft de voorkeur 
aan goed doorlatende, voedselrijke grond. 
Verdraagt korte periodes van droogte prima, 
natte winters daarentegen niet. 

Eupatorium mac. ‘Atropurpureum’
Standplaats: halfschaduw - zon
Hoogte: 200 cm
Bloeitijd: augustus - september

Omschrijving: Leverkruid is een stevige en 
rijkbloeiende plant. Dit maakt hem tot een waar 
feest voor bijen en andere insecten. De plant 
houdt van een vochtige bodem. De bloem-
schermen zijn puperrood. De plant kan het 
beste pas in de lente kortgewiekt worden, want 
in de winter is hij nog zeer decoratief. 

Lythrum salicaria
Standplaats: halfschaduw - zon
Hoogte: 100 cm
Bloeitijd: juni - juli - augustus

Omschrijving: Ook wel bekend als grote 
kattenstaart. Trekt zeer veel insecten aan, 
zoals de kattenstaartdikpootbij, diverse 
keversoorten, hommels en vlinders, en is 
een waardplant voor het boomblauwtje. De 
beste standplaats voor Lythrum salicaria is 
op drassige tot bijna droge grond.
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Nepeta ‘Grol’ 
Standplaats: zon
Hoogte: 60 cm
Bloeitijd: juni - juli - augustus - september

Omschrijving: Mooie borderplant. Niet 
alleen populair onder insecten; ook katten 
worden er wild van, vandaar de naam kat-
tenkruid. Vlinders en bijen worden blij van 
deze rijkbloeiende selectie; voor hen is dit 
een waar paradijs. Kattenkruid vraagt een 
behoorlijk zonnige standplaats.

Origanum laevigatum‘Herrenhausen’
Standplaats: zon
Hoogte: 40 cm
Bloeitijd: juli - augustus - september

Omschrijving: Nederlandse naam: marjolein. 
Bijen weten deze sterk geurende plant met 
uitbundige bloei altijd weer te vinden. Krijgt 
veel kleine, diep purperroze bloemen tijdens 
de bloeitijd. Houdt van een zonnige, warme 
standplaats. Liefst iets kalkhoudende en niet te 
natte grond. 

Sedum ‘Herbtsfreude’
Standplaats: zon
Hoogte: 50 cm
Bloeitijd: augustus - september - oktober

Omschrijving: Een sedumsoort. ‘Herbtsfreude’ 
bloeit wat later, wanneer de meeste planten al 
zijn uitgebloeid. Zo houdt je ook in het najaar 
de tuin aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Het 
blad is blauwgroen, de bloemen zijn roze. Een 
volledig winterharde, sterke plant. De scherm-
vormige bloemen hebben ook in de winter een 
mooie sierwaarde.

Verbena bonariensis
Standplaats: zon
Hoogte: 150 cm
Bloeitijd: juli - augustus - september - 
oktober 

Omschrijving: Verbena bonariensis is een 
bekende soort ijzerhard. Technisch gezien 
geen vaste plant, maar een tweejarige. 
Doordat de plant zichzelf uitzaait, blijft hij 
toch jarenlang aanwezig. Deze ijzerhard 
groeit betrekkelijk lang door, met een trans-
parante groeiwijze. De plant staat het liefst in 
niet te vochtige en voedselrijke tuingrond. 

Pycnanthemum muticum
Standplaats: halfschaduw - zon
Hoogte: 80 cm
Bloeitijd: juli - augustus - september

Omschrijving: Nederlandse naam: berg-
munt. Zoals de naam al verraadt, verspreidt 
hij een heerlijke muntgeur. De plant wordt 
overladen door een grote verscheidenheid 
aan insecten. Het blad heeft een zilverkleu-
rige gloed, waardoor hij mooi te combineren 
is met andere planten. De plant is goed 
bodembedekkend, maar woekert niet. In de 
winter geeft de plant een mooi silhouet. 
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elkaar geweven’
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