
Soort Wetenschappelijke naam Hoofd-
doel

Toelichting In welke tijd 
belangrijk voor 
vogels

Beplantings-
vorm

Zon (z)
Schaduw (s)

Droog (d)
Middel (m)
Nat (n)
Niet op klei 
(nk)

Aanvullende 
bijzonderheden voor 
vogels

Planttips, waarde voor 
erfeigenaar

Voor welke vogels?

Bomen (en struiken) voor insecten, bessen, noten, nest- of schuilgelegenheid                                                                                                                                                                                                                                                  
Acacia Robinia pseudoacacia v insecten v solitair z dm
Duivelswandelstok (struik) Aralia elata v Insecten z Solitair z
Bijenboom Tetradium daniellii var. hupehensis v insecten vz solitair z dm, nk naam zegt het al
Es Fraxinus excelsior v insecten v solitair, rij zs dm(n) goede knotboom, dus omvang te 

beperken
Esdoorn Acer pseudoplatanus vns insecten v solitair zs dm door knotten dichter, meer 

schuilgelegen-heid 
(takken, holen)

goede knotboom, daardoor 
omvang te beperken

Fluweelboom Rhus typhyna v insecten z solitair, groep zs dm wortelopslag, herfstkleur
Hemelboom Ailanthus altissima v insecten z solitair z dm wordt 25 m, wortelopslag
Honingboom Sophora japonica v insecten zh solitair z dm, geen 

veen
veel ins, lange periode zeer rijke en lange bloei

Hulst Ilex b bessen w zorg voor mannel. en vrouwel. 
planten

Italiaanse populier Populus nigra 'Italica' vns insecten vzhw solitair, rij z dm dichte groeivorm effectief als windhaag
Paardenkastanje Aesculus hippocastanum vns insecten v (ins), vz (ns) solitair z dmn karakteristiek voor K'waard, wordt 

erg groot, zeer dichte kroon (dus 
schaduw, droog). 
Kastanjebloedingsziekte

Populier Populus canadensis, e.a. ns vz solitair, rij z dm grote boom
Skimmia (struikje) Skimmia s vzhw solitair, groep, 

haag
zs dm, nk altijdgroen altijdgroen

Valse christusdoorn Gleditsia triacanthos v insecten v solitair, rij z dm
Meerjarige kruidachtigen voor vlinders ea insecten, zaden                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Dropplant Agastache foeniculum  v insecten z groeps- en 

randbeplanting
z d, nk goed op puin, grint; winter-sterfte 

op vochtige grond
Overblijvende ossetong Pentaglottis sempervirens v insecten, zaden vhw groep z dm, nk ook voor grint, puin
Spoorbloem Centranthus ruber v insecten z groep, rand z d ook voor grint, puin
Stinkende gouwe Chelidonium majus v insecten vzh groep, verspreid s dm lang insectenseizoen bloei voorjaar-herfst; ook voor 

rommelhoek, puin en grint
Tulpen - botanisch Tulipa batalinii, T. urumiensis, T. tarda, T. 

turkestanica
v insecten v (mrt) groep z d, nk neem alleen deze makkelijke 

soorten; voor zand, puin, grint
Veelbloemige salomonszegel Polygonatum multiflorum v insecten v groep z dm

Zomerklokje Leucojum aestivum v insecten v groep z(s) mn inheems in Krimpenerwaard
Eenjarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera v insecten z groep zs mn zeer sterke groei, zaait veel uit, 

opvallende geur; planten wel goed 
te verwijderen

Bodembedekkers, onkruidremmend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Leliegras Liriope muscari v insecten zh groep, rand verlengt insectenseizoen altijdgroen insecteneters en 

soorten die voer op 
grond zoeken

Maagdenpalm Vinca minor, V.major v insecten v groep, rand s dm altijdgroen
Mansoor Asarum europeaum v insecten v groep dm altijdgroen
Veldbies Luzula nivea, L. sylvatica v zaad, 

bodemleven
vzhw groep, rand dm altijdgroen

Zegge Carex morrowii v insecten w(vzh) groep, rand zs dm altijdgroen soorten die voer op 
grond zoeken

Deze soorten hebben ook waarde voor vogels, maar minder dan de soorten op de 'A-lijst'. Het zwaartepunt ligt wat meer bij de sierwaarde, veel soorten zijn minder bekend.

006600NVWK geeft erven vleugels


