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Planten voor rupsen

Vlinders zie je vaak bij bloemen om uit te drinken, maar ze zijn vooral op 
zoek naar een plek om te paren en hun eitjes te leggen. Vlinders zijn best 
kieskeurig waar ze dat doen! Het verschilt zelfs per soort vlinder. Toch is het 
eenvoudiger dan je denkt: met brandnetel, distel, veel kruiden en kool heb je 

al snel een blije vlinder!

Verstop- en 
overwinterplekken

Vlinders vliegen bij warm weer. Is het geen mooi weer, dan zitten ze verstopt. 
Rupsen staan bij veel dieren op het menu. Voor beiden geldt: zorg dat er in 
je tuin te verstoppen valt! In een nette tuin is dat echt lastig. Een strooisel-
laag tussen de planten, een composthoop of een slordig hoekje in de tuin 
werkt al prima! Ruim verdorde planten in de winter niet op, maar laat het 
liggen tot het voorjaar, hierin overwinteren vlinders, poppen en rupsjes tot 
de volgende lente! Vlinders overwinteren ook graag in oude schuurtjes of 
onder dakranden. Rustig aan met de voorjaarsschoonmaak dus!

Planten voor vlinders

Een vlinderstruik trekt veel vlinders, maar die staat maximaal maar twee 
maanden in bloei. Dat kan beter! Kies bloeiende planten er op uit zodat 
je tuin van het vroege voorjaar tot het najaar in bloei staat.
Veel wilgen bloeien al vroeg, net als heide.  Daarna volgen achter elkaar: 
Sneeuwbal - Judaspenning - Lavendel - Vlinderstruik - IJzerhard - 
Hemelsleutel. Koninginnenkruid en de Klimop staan in het late najaar nog 
in bloei! Mooi!

Vlinders in je tuin
Mot

in

Mokum

Aangeboden door: Vlindertuin Mot in Mokum [Locatie: Noordoogst]

Planten voor rupsen

Vlinders zie je vaak bij bloemen om uit te drinken, maar ze zijn vooral op 
zoek naar een plek om te paren en hun eitjes te leggen. Vlinders zijn best 
kieskeurig waar ze dat doen! Het verschilt zelfs per soort vlinder. Toch is het 
eenvoudiger dan je denkt: met brandnetel, distel, veel kruiden en kool heb je 

al snel een blije vlinder!

Verstop- en 
overwinterplekken

Vlinders vliegen bij warm weer. Is het geen mooi weer, dan zitten ze verstopt. 
Rupsen staan bij veel dieren op het menu. Voor beiden geldt: zorg dat er in 
je tuin te verstoppen valt! In een nette tuin is dat echt lastig. Een strooisel-
laag tussen de planten, een composthoop of een slordig hoekje in de tuin 
werkt al prima! Ruim verdorde planten in de winter niet op, maar laat het 
liggen tot het voorjaar, hierin overwinteren vlinders, poppen en rupsjes tot 
de volgende lente! Vlinders overwinteren ook graag in oude schuurtjes of 
onder dakranden. Rustig aan met de voorjaarsschoonmaak dus!

Planten voor vlinders

Een vlinderstruik trekt veel vlinders, maar die staat maximaal maar twee 
maanden in bloei. Dat kan beter! Kies bloeiende planten er op uit zodat 
je tuin van het vroege voorjaar tot het najaar in bloei staat.
Veel wilgen bloeien al vroeg, net als heide.  Daarna volgen achter elkaar: 
Sneeuwbal - Judaspenning - Lavendel - Vlinderstruik - IJzerhard - 
Hemelsleutel. Koninginnenkruid en de Klimop staan in het late najaar nog 
in bloei! Mooi!

Mot in Mokum is een vlindertuin voor 
Nederlandse vlinders, waar je leert 

hoe je weer vlinders in je tuin krijgt! 




