
 
Workshop over waard- en drachtplanten  
 
Na de eerste workshop door Velt docent Anouk Winkler over de bodemkwaliteit in onze tuin 
volgde een tweede. We kregen uitleg over het verschil tussen waard- en drachtplanten. 
Waardplanten zijn de planten waar vlinders hun eitjes op leggen. Ze leggen eitjes op de 
‘eigen’ waardplant, het blad vormt meteen het voedsel voor de rups zodra die uit de larf komt 
gekropen. Rupsen zijn kieskeurig. Veel rupsen voeden zich maar met één of enkele 
plantensoorten. De brandnetel blijkt populair, niet alleen de dagpauwoog legt daar haar eitjes, 
ook de atalanta, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en het landkaartje doen dat voor hun 
nageslacht. In de bosstrook bij ons complex laten we de brandnetels achter de takkenrillen 
daarom ongemoeid.  
Drachtplanten zijn planten die voor nectar en stuifmeel zorgen. Ook vlinders hebben hun 
voorkeur. Vlinders gaan op de bloeiende planten af om zich te voeden met de suikerrijke 
nectar, maar het stuifmeel houden ze voor gezien. hommels komen graag af op oost-indische 
kers, het icarusblauwtje gaat op zoek naar klaversoorten. Sleedoorns worden bezocht door 
het zandoogje. En het werkt echt. Sinds er bloeiende sleedoorns in het bos staan, zijn er 
zandoogjes gesignaleerd. 
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Voor bijen is het eiwitrijke stuifmeel juist een essentiële voedselbron voor hun nakomelingen; 
het levert eiwitten, vetten en vitamines. Bovendien komt het stuifmeel via de harige pootjes 
terecht op andere bezochte planten. Bijen zijn als bezorger van stuifmeel dan ook onmisbaar 
voor een goede vruchtzetting  
Vlinders, bijen en hommels hebben niet alleen tijdens de zomer voedsel nodig, ook in het 
voor- en najaar moet er gegeten worden. Om ze een handje te helpen moeten we zorgen voor 
een aansluitende voedselcyclus, de bloeiboog, noemt Anouk dat. Die begint met 
voorjaarsbollen, zoals sneeuwklokjes, blauwe druifjes, crocussen en narcissen. Van maart tot 
juni bloeiende fruitbomen, in april pinksterbloemen, wilgenkatjes, vlier. In de zomer kan het 
voedselaanbod worden uitgebreid met eenjarige planten, zoals klaprozen, korenbloemen en 
goudsbloemen. Schrik niet van de – ongewenste – paardenbloem; zowel bijen als vlinders 
zijn er blij mee. In september komen ze evenals hommels en zweefvliegen massaal op de 
bloeiende klimop af.  
De vlinderstichting geeft op haar website een overzicht met door het jaar heen  
bloeiende drachtplanten: www.vlinderstichting.nl 
Vroege Vogels: leuk om te raadplegen:  www.bnnvara.nl > Vroege Vogels 
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