
Onkruid is geen ON-kruid 

 
GroeneBuurten interviewde Caspar Janssen, de bekende natuurjournalist van de Volkskrant, op zijn balkon in 

Amsterdam Zuid. Hij gaf allerlei tips voor mensen met hart voor insecten en vlinders. Eerder kon je in ‘Weg met 
de kermisattracties’ al lezen over het inrichten van een insectvriendelijke tuin of balkon. In dit tweede deel geeft 

hij enkele aanvullende tips. 

 
Ten eerste: haal alle stenen uit je tuin! 

Wil je meer doen voor de biodiversiteit? Weg dan met die tegels! Al doe je verder helemaal niets, het gaat vanzelf 
groeien en bloeien. Zo simpel is het eigenlijk. Daaruit volgt vanzelf mijn tweede tip, namelijk: 

 

Twee: Onkruid is geen ON-kruid! 
Leer af dat onkruid ON-kruid is! Het zijn gewoon onze wilde inheemse planten. En heel veel insecten hebben juist 

deze planten nodig om te overleven. Gekweekte planten produceren vaak weinig tot geen nectar of het zit zo 
diep in de bloem dat insecten er niet meer bij kunnen. Bovendien zijn vlinders of wilde bijen vaak afhankelijk van 

enkele heel specifieke soorten inheemse planten. Als wij dat zogenaamde onkruid telkens blijven verdelgen, dan 
zullen uiteindelijk ook die prachtige vlinders de hongerdood sterven. Geef onkruid dus de waardering die het 

verdient! 

 
Een derde tip: hoezo een plaag? 

Zie beestjes niet zo snel als een plaag. Luizen bijvoorbeeld; de meeste mensen zullen die snel bestrijden als ze 
een plant ontwaren met bladluis. Vaak met allerlei giftige middelen. Desastreus voor de insecten! Het is 

bovendien helemaal niet nodig. Luizen zijn gewoon weer voedsel voor andere insecten, zoals lieveheersbeestjes, 

gaasvliegen en oorwurmen. Knip hooguit een takje dat helemaal vol zit weg. En eventueel kun je de anderen met 
alleen maar een straaltje water bespuiten; daar houden ze helemaal niet van en gaan dan vanzelf weg. En als je 

zorgt voor een niet al te nette tuin of balkon, met wat onkruid en wat afgevallen bladeren her en der, zijn de 
eerdergenoemde roofinsecten altijd in de buurt als er zich weer een bladluis aanmeldt. 

 
Als laatste: trap niet in de felle-kleuren-val! 

Insecten hebben een ander kleurbeeld dan wij. Aan de ene kant kunnen zij wel ultraviolette tinten onderscheiden, 

maar aan de andere kant kunnen zij rood nauwelijks zien. Laat je dus niet bedotten door de felle-kleuren-val die 
je tegemoet schreeuwt als je naar de tuincentra gaat; dat is vooral aantrekkelijk voor onszelf. Insecten houden 

daar helemaal niet van. Als je bloemen wilt die insecten lokken, neem dan liever paarse en gele tinten, die zijn 
wel heel verleidelijk voor vlinders en bijen. 
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