
Geveltuinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in stedelijk gebied.
Om de biodiversiteit écht te ondersteunen is het belangrijk om goed na te denken over welke planten je gebruikt. Inheemse 
planten van autochtone herkomst hebben een veel grotere waarde voor wilde bijen en andere insecten, dan exotische en 
gecultiveerde soorten. 

STICHTING

INHEEMSE GEVELTUINPAKKETTEN  
MEERWAARDE VOOR STAD, MENS EN DIER
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Het belang van inheemse planten
Inheemse planten zijn planten die van nature hier voorkomen. 

Onze inheemse planten van autochtone herkomst zijn aangepast 

aan de Nederlandse klimaat en bodems: deze planten sluiten het 

beste aan bij de behoeftes van onze insecten en bieden op het 

juiste moment voedsel aan lokale populaties van vlinders, wilde 

bijen en andere insecten én hun larven. 

Daarom biedt Stichting Steenbreek in samenwerking met Cruydt-

Hoeck een geveltuinpakket aan met regionale inheemse planten 

voor meer biodiversiteit in de stad; een gevarieerd pakket met 

ecologische meerwaarde.  

Inheemse planten en langdurige droogte
Steeds vaker kennen we perioden van langdurige droogte. De 

planten in het gevelpakket zijn door hun diepe worteling goed 

tegen droogte bestand en dragen bij aan wateropvang.

Korting voor ‘Steenbrekers’
Een inheems gevelpakket bestaat uit 12 planten in pot voor een 

geveltuin van 3 tot 4 meter. We hebben een zon of (half)schaduw 

pakket voor zonnige of schaduwrijke gevels. De verkoopprijs is 

€ 44,00 excl. BTW. Gemeenten die deelnemen aan Stichting 

Steenbreek krijgen een korting en betalen € 36,20 (excl. BTW). 

In een pakket zitten 12 planten van 7 soorten. De soorten worden 

gekozen op basis van beschikbaarheid.

Zonpakket  (>4 uur zon per dag in de zomermaanden)

Gele kamille Anthemis tinctoria

Wondklaver Anthyllis vulneraria

Bevertjes Briza media

Akkerklokje Campanula rapunculoides

Grote kaardenbol Dipsacus fullonum

Slangenkruid Echium vulgare

Wild kattenkruid Nepeta cataria

Wilde marjolein Origanum vulgare

Wouw Reseda luteola

Veldsalie Salvia pratensis

Grote tijm Thymus pulegioides

Koningskaars Verbascum thapsus

(Half) schaduw  (3-4 uur zon per dag in de zomermaanden)

Wilde akelei Aquilegia vulgaris

Ruig klokje Campanula trachelium

Borstelkrans Clinopodium vulgare

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea

Gele dovenetel Lamium galeobdolon

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum

Tuinjudaspenning Lunaria annua

Gulden sleutelbloem Primula veris

Gewone brunel Prunella vulgaris

Valse salie Teucrium scorodonia

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys

Lange ereprijs Veronica longifolia
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Benieuwd naar alle plantpakketten? 

Scan de QR-code Vragen over het inheems 

gevelpakket? Neem contact  

op met Cruydt-Hoeck: 

0516 - 44 11 44 of mail naar 

zaden@cruydthoeck.nl

Cruydt-Hoeck is een 

natuurvriendelijke kwekerij 

van wildebloemenzaden en 

inheemse planten met meer 

dan 45 jaar kennis en ervaring.
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Tips voor meer biodiversiteit in de 
straten van uw gemeente.

Alle ingrediënten om van een straat een aantrekkelijke plek 

voor wilde bijen, vlinders en andere insecten te maken.

- Heeft uw gemeente al richtlijnen opgesteld voor geveltuinen? 

Denk aan een doorgang van 1,5 meter en een maximale 

tuinbreedte van 30-45 cm (staat gelijk aan 1 - 1,5 stoeptegel)

- Kijk ook eens naar de gevels van het gemeentehuis. Is er 

ruimte voor geveltuinen? 

- Is het mogelijk om gewipte tegels gratis in te leveren?

- Activeer bewoners om samen met buurtgenoten hun eigen 

straat aan te planten met geveltuinen. Met koffie, thee 

en (zelfgebakken) cake is het gezamenlijk aanleggen van 

geveltuinen een sociale gebeurtenis.

Wist u dat?
Wilde bijen steken niet. Ze leven 

solitair en hebben geen nest om 

te verdedigen. Daarnaast is hun 

angel niet lang genoeg om door 

een mensenhuid heen te gaan. 

Sommige wilde bijen hebben 

helemaal geen angel.
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