
108 BIJEN AANTREKKEN

Cottagetuin voor bijen
De traditionele cottagetuin is een designklassieker en 
verwennerij voor bijen. In de achtergrond bevinden zich 
struiken en kleine bomen en ervoor staan grotendeels vaste 
planten die op hoogte zijn gerangschikt, zodat de hoogste 
achterin staan en de laagste vooraan. Zorg hier en daar voor 
wat spanning in de tuin, zoals hier met de lange allium.

1Gebruik de grote vaste planten 
om structuur aan te brengen in de 

tuin. Zet de grootste planten achterin. 
Plant bij voorkeur in groepen; oneven 
aantallen als drie of vijf planten werken 
het best. Leg op strategische punten 
enkele platte stenen in de tuin, waarop 
je kunt staan tijdens het planten en later 
tijdens het onderhoud.

3Hogere plantensoorten moeten 
mogelijk worden ondersteund. Er zijn 

verschillende oplossingen: ondersteuning 
van ijzerdraad en bamboestokken zijn te 
koop bij tuincentra. Takken van de hazelaar 
of berkenboom zijn goedkoper en zien er 
natuurlijker uit; je ziet ze uiteindelijk niet 
terug tussen de begroeiing terwijl ze dan 
nog steeds steun geven.

2 Plant kleinere planten en 
bloembollen tussen de grote planten, 

ook in groepen of rijen van dezelfde 
soort. Het geeft niet als er nog wat lege 
plekken overblijven; als alles begint te 
groeien, worden de gaten vanzelf 
opgevuld. Als je twijfelt, kun je voor wat 
kleur nog wat gemengd eenjarig zaad 
strooien op de open plaatsen. Plant en 
begiet de vaste planten echter eerst.

PLANTENSELECTIE

1  Ceanothus arboreus/Amerikaanse sering

2  Malus domestica/appel

3  Buddleja globosa/vlinderstruik

4  Veronicastrum virginicum/zwarte ereprijs

5  Monarda didyma/bergamot

6  Aster novae-angliae/aster 

7  Allium giganteum/reuzenui

8  Agastache foeniculum/dropplant

 

9  Geranium pratense/beemdooievaarsbek

10  Lavandula x intermedia/lavendel

11  Eryngium planum/kruisdistel

12  Erysimum Bowles Mauve/steenraket

13  Rudbeckia fulgida/zonnehoed

• Helleborus x hybridus/helleborus 
(lentebloeier)

14  Eschscholzia californica/slaapmutsje

15  Thymus spp./tijm

16  Phacelia tanacetifolia/phacelia 
(bijenvoer)  

17  Papaver rhoeas/grote klaproos

18  Stachys byzantina/ezelsoor

• Crocus tommasinianus/vroege krokus 
(lentebloeier)

Hoe je moet planten
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VERZORGINGSTIPS

Het meeste onkruid krijgt geen kans als 
de planten dicht op elkaar staan; verwijder 
duidelijk aanwezig onkruid.
Verwijder verwelkte bloemen om 
nieuwe bloei te stimuleren. Laat sommige 
plantensoorten echter mooie zaaddozen 
ontwikkelen, zoals de allium. De tuin ziet er 
dan in de herfst en winter mooier uit en het 
zaad voorziet vogels van voedsel.
Haal in de winter alles uit de tuin wat je 
wilt vervangen. Je kunt nu ook planten 
opgraven en scheuren of verdelen als je ze 
wilt vermeerderen. En vergeet niet om 
zaden te bewaren!

Bomen en struiken in de achtergrond

Hoge planten

Middelhoge planten

Lage planten


