
Schone schijn.
Over bloemen in de (moes)tuin.

In de voetnoten (aangeduid met gewone cijfers) onder aan de bladzijden staan korte 
toelichtingen die misschien overbodig, maar wellicht toch makkelijk zijn. In de eindnoten 
(aangeduid met Romeinse cijfers) onderaan het artikel staan bronvermeldingeni. 
Alle foto's in deze tekst zijn afkomstig uit het publiek domein van Pixabayii en zijn gepubliceerd 
onder de Creative Commons licentie van Pixabay. De onderstaande tekst is ook gepubliceerd 
onder een Creative Commons licentieiii. 

De meeste bloemplanten zijn aangewezen op bestuiving door insecten en 
omgekeerd zijn veel insecten (wilde bijen en honingbijen, hommels, zweef- en 
gaasvliegen, kevers enzovoorts) op hun beurt weer op die bloemen 
aangewezen voor hun voeding: stuifmeel (eiwitten) en nectar (koolhydraten). 
Het is een soort van wederzijdse dienstverlening. De vorm, kleur en geur van 
de bloemen spelen een rol in het aanlokken van die bestuivers. 

Het lijkt er op dat de plantenveredelaars en -telers bij steeds meer soorten 
bloemplanten veel energie steken in de ontwikkeling en het kweken van steeds 
meer en grotere vormen van zogenoemde dubbele1 of gevulde bloemen2. 
Bij gevulde bloemen heeft men kans gezien via kunstmatige selectie en 
kruising om de meeldraden en stampers zodanig te vervormen dat ze zijn 
veranderd in extra bloemblaadjes, of om minder opvallende vruchtbare 
bloemen zich te laten ontwikkelen tot grotere, onvruchtbare bloemen zonder 
meeldraden en stampers. Zo komt de plant in onze ogen dan tot een vollere 
bloei. 
Maar door het ontbreken van die meeldraden3 en stampers4 levert de gevulde 
bloem vanzelfsprekend ook geen stuifmeel ofwel pollen en kan ook geen 
bestuiving meer plaatsvinden. De bloemen zijn onvruchtbaar geworden, steriel. 
Bij het ontbreken van die bestuiving blijft de bloem langer open, tevergeefs 
wachtend op die bevruchting5. Ook is bij gevulde bloemen de nectar6 moeilijker 

1 Met het woord "dubbel" bedoelt men aan te geven dat de bloemen meer dan een enkele rij van 
bloemblaadjes hebben; dat kunnen twee rijen zijn maar ook veel meer. 

2 Plantensoorten met gevulde bloemen zijn vaak aangeduid in hun naamgeving met de toevoeging  
"flore pleno". 

3 Meeldraden zijn die mannelijke organen van een bloem en zij produceren het stuifmeel of pollen en 
vaak ook nectar. 

4 De stampers en stempels behoren tot de vrouwelijke delen van de bloem en die maken soms ook  
nectar aan. 

5 De bloembevruchting gebeurt wanneer insecten stuifmeel meevoeren van de ene bloem naar de 
andere en dat in contact brengen met de stempel. Zo kan de bloem na de bevruchting zaad vormen 
en kan de plant zich voortplanten. 

6 Die nectar is een suikerhoudende vloeistof die de bloem meestal onderin de bloem aanmaakt en die 
tot doel heeft om bestuivers naar de plant aan te lokken; die suikers zijn de koolhydraten op de 
menukaart van de insecten. 
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toegankelijk, als de honingklieren7 niet al tegelijk met de meeldraden en 
stampers helemaal zijn verdwenen. 
Zo ontstaan steeds grotere en langer bloeiende bloemen in mooie 
kleuren(combinaties): want ook bij de tuinbloemen gaan wij graag voor de 
kiloknallers, de "kleur per kilo" wint het van de charme en gratie van meer 
natuurlijke bloeiwijzen. 

Het is die vollere, langere bloei, die de gevulde bloemen aantrekkelijk maakt – 
voor mensen. Daarom steken veredelaars en tuinders veel energie in het 
ontwikkelen en aanbieden van dergelijke variëteiten. 
Aantrekkelijk voor mensen want mooi voor het oog, maar we doen de natuur 
daarmee wel tekort. Gevuldbloemige planten in het algemeen zijn minder 
geschikt of ongeschikt voor insecten om er stuifmeel en nectar te verzamelen. 
Niet alleen insecten, ook vogels hebben er weinig aan. Steriele planten vormen 
namelijk ook geen vruchten en zaden en dat is jammer voor de vogels in het 
najaar. Bijvoorbeeld een dubbele roos vormt dus geen bottels – ook jammer 
voor mensen die van rozenbotteljam houden. 
Het telen van planten die zich niet kunnen voortplanten en het onthouden van 
voedsel aan insecten zodat die zich niet kunnen voortplanten, is 
vanzelfsprekend niet in het belang van die natuur. 

Als eenvoudige algemene regel kun je stellen dat de inheemse wilde 
plantensoorten en die cultivars die wat dichter bij de oorspronkelijke 
natuurlijke vorm staan, toegankelijker zijn voor en meer bezoek ontvangen  
van bestuivende insecten. 
Al moeten we die regel iets nuanceren, omdat samenhangend met de 
veranderende bloemvormen bijvoorbeeld ook de soortsamenstelling van de 
bezoekende insecten kan veranderen.iv 

Afgelopen jaar 2016 zijn ten minste vier soorten kleurige dubbele 
bloemplanten in de moestuinen en /of de voedseltuin van de Biologische 
Moestuinvereniging Hengelo toegepast, niet voor de oogst van groente of fruit, 
maar als snijbloemen, vangplanten en grondverbeteraars: ik herinner mij in elk 
geval dahlia's, afrikaantjes, goudsbloemen en hortensia's8. 

7 Honingklieren (zelden zichtbaar) of nectariën zijn klierharen van een plant die nectar uitscheiden. Om 
aan voldoende voeding te komen moeten insecten honderden bloemen per dag bezoeken. Hierdoor is 
de bestuiving zo effectief. Meestal zitten de honingklieren goed beschut, onder in de bloem, zodat 
insecten ze alleen via een bepaalde weg langs de voortplantingsorganen van de plant kunnen 
bereiken. Hierdoor komen die insecten in aanraking met de meeldraden, zo brengen zij het stuifmeel 
van de ene naar de andere plant en zo kan bestuiving optreden. Bron: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honingklier , https://nl.wikipedia.org/wiki/Nectar_(plant) 

8 Maar bij gevuldbloemigheid gaat het om veel meer soorten: we zien steeds meer steriele 
grootbloemige, gevuldbloemige planten: narcissen, sneeuwklokjes, madeliefjes, clematis, zinnia's, 
chrysanten, sneeuwballen, sierkersen, clematissen, boerenjasmijn enzovoorts. Het best bekend zijn 
wel de dubbele (gevuldbloemige) rozen.  
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Dahlia's

Van dahlia's kun je met de bloemblaadjes9 salades opvrolijken en zelfs de 
knollen zouden eetbaar zijnv, maar wij vinden ze op de moestuin toch vooral 
toegepast als snijbloemen. Er zijn nu 42 soorten van oorspronkelijke wilde 
dahlia's bekendvi (uit Mexico en Midden-Amerika) en daar zijn er ruim 57.000 
variëteiten of cultivars van beschrevenvii, een ongelooflijke verscheidenheid10. 
Dahlia's zijn met hun prachtige geometrische vormen, hun kleurenpracht en 
hun lange bloeitijd, heel populaire snijbloemen. Er zijn allerlei verschillende 
indelingen van dahlia's, meestal gebaseerd op het bloemtype. Hier is het alleen 
van belang om de enkelbloemige en halfgevulde of semi-dubbele dahlia's te 
onderscheiden van de gevulde dahlia's: 

1. De enkelbloemige dahlia's11: deze dahlia's hebben één enkele krans van 
platte bloemblaadjes die elkaar kunnen overlappen en die zijn 
gegroepeerd rond een open, meestal geel gekleurd hart. In dat hart 
staan ook de meeldraden met het stuifmeel. De oorspronkelijke wilde 
dahlia's zijn enkelbloemig. 

Foto: voorbeeld van een enkelbloemige dahlia met zweefvlieg.

9 Zie hierna bij voetnoot #11.
10 Voor een eerste indruk van de enorme variatie onder de dahlia's, zie: https://youtu.be/BmFxzHdU50Q 

en https://youtu.be/11QUNMr-r0E. 
11 De aanduiding "enkelbloemige dahlia's" is misleidend. Wat wij zien als een dahliabloem is eigenlijk 

geen bloem, maar een bloeiwijze. Dahlia's behoren tot de familie van de composieten of 
samengesteldbloemigen. Planten in deze familie (zoals bijvoorbeeld ook de paardenbloemen, 
madeliefjes, goudsbloemen en afrikaantjes) hebben heel sterk vereenvoudigde kleine lintbloempjes 
die staan bijeen geplaatst in zogenaamde bloemhoofdjes. Wat wij aanzien voor een bloemblaadje is 
eigenlijk zo een vereenvoudigd klein lintbloempje. Het is zo een bloemhoofdje met vele kleine 
bloempjes erop, dat wij dan aanzien voor één bloem. De aanduiding "enkelbloemige dahlia's" is 
daarom wat misleidend: ook een bloemhoofd van een enkelbloemige dahlia bestaat uit een open hart 
van buisbloempjes die zowel mannelijke en vrouwelijke organen hebben en die zowel stuifmeel als 
nectar leveren, omlijst met een rand van vele kleine lintbloempjes, die doorgaans alleen dienen om 
insecten te lokken maar zelf geen nectar of pollen leveren. Eigenlijk zou het beter zijn om de 
enkelbloemige dahlia's als "ongevulde", "eenvoudige" of "natuurlijke" bloeivormen te benoemen. 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/  Blz. 3

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/
https://youtu.be/11QUNMr-r0E
https://youtu.be/BmFxzHdU50Q


Bij de halfgevulde dahlia's is een open hart met de meeldraden en het 
stuifmeel omgeven door twee of meer rijen bloemblaadjes. Bij 
bijvoorbeeld de zogenoemde halskraagdahlia's is er een binnenring die 
bestaat uit kleinere "bloemblaadjes" die eigenlijk omgevormde 
meeldraden zijn. 

Foto: voorbeeld van een halfgevulde dahlia met hommel.

2. Gevuldbloemige dahlia's hebben geen open hart. De bloem is geheel 
gevuld geraakt met bloemblaadjes. Zij zijn zonder stuifmeel 
producerende meeldraden en zonder nectar, of deze zijn door de vele 
bloemblaadjes niet of slecht meer bereikbaar geraakt voor insecten. In 
ons land zien wij vooral moderne cultivars en dat zijn meest van deze 
gevuldbloemigen. 

Foto: voorbeeld van een gevuldbloemige dahlia. 

Het is prachtig om te zien hoe veel bijen, hommels, zweef- en gaasvliegen (die 
zijn beide extra nuttig want hun larven leven ook nog eens van luizen!) en 
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andere insecten de geschikte bloemen van dahlia's bestoken. Dahlia's hebben 
– vooral als je de uitgebloeide bloemen er uit knipt – een lange bloeitijd en zij 
bloeien vanaf juli door tot de eerste vorst. Door diverse oorzaken hebben 
insecten vooral in augustus en september een acuut tekortviii aan stuifmeel, het 
ontbreekt juist in die periode aan bloeiende planten en daarom kunnen dahlia's 
belangrijk zijn voor insecten. 

Afrikaantjes12

Afrikaantjes, ondanks de suggestie die van de naam uit gaat, zijn ook van 
Amerikaanse oorsprong en er zijn tientallen verschillende soorten en duizenden 
cultivars13. Ook de bloemblaadjes van afrikaantjes zijn rauw eetbaar in salades 
en sauzen maar in de moestuin telen we ze toch om andere redenen. 
Afrikaantjes, met name T. patula gebruikt men in moestuinen om bepaalde 
aaltjes actief te bestrijden14.15 In moestuinen waar men geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt, kan deze vorm van duurzame plaagbestrijding 
als grondontsmetter ter bestrijding van wortellesieaaltjes een nuttige rol 
vervullen. 

Foto: voorbeeld van enkelbloemig afrikaantje met hommel.

12 Plantkundige naam: Tagetes sp. 
13 Drie soorten afrikaantjes zijn normaal gesproken te koop: Tagetes patula, T. erecta en T. minuta.
14 Het gaat echter speciaal om de afrikaantjessoort Tagetes patula want de andere afrikaantjes zijn 

minder doeltreffend. En doeltreffend is zij alleen tegen bepaalde wortellesieaaltjes (Pratylenchus sp.), 
maar niet tegen de meeste andere soorten aaltjes. Zo maar wat afrikaantjes kopen en op de moestuin 
uitplanten heeft dus in veel gevallen niet echt veel nut, maar het staat wel fleurig. De teelt van dit 
gewas heeft meestal de bestrijding van het aaltje Pratylenchus penetrans tot doel en dit is een ziekte 
van lichte zavel en zandgronden. 

15 Een enkeling noemt afrikaantjes ook als mogelijke barriëreplant tegen naaktslakken. Gebruik van 
afrikaantjes is ook mogelijk als groenbemester. 
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Naast de enkel- en gevuldbloemige afrikaantjes heeft men bij T. patula ook 
nog eens speciaal steriele gevuldbloemige cultivars ontwikkeld met een extra 
chromosoom16, zodat de planten geheel geen "energie verspillen" aan de 
aanleg van mannelijke en vrouwelijke bloemdelen, maar juist extra grote 
bloemen ontwikkelen die lang kunnen bloeien tot het begint te vriezen. 

Foto: voorbeeld halfgevuld afrikaantje met dagpauwoog.

De gevuldbloemige en triploide variëteiten van T. patula zijn nutteloos voor 
insecten die stuifmeel en/of nectar verzamelen en er is bij toepassing van deze 
soort in de moestuin alle reden om alleen enkelbloemige variëteiten te 
gebruiken. 

Foto: voorbeeld gevuldbloemige afrikaantjes. 

16 Kruisingen met T. erecta, zogenoemde triploide planten.
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Goudsbloemen17

Van goudsbloemen kun je met de bloemblaadjes salades opvrolijken en je zou 
van de bloemen onder andere ook soep kunnen kokenix, maar op moestuinen 
zien we ze toegepast als vangplant. Je zou allerlei aantastingen met 
goudsbloemen kunnen tegenwerken: zwarte bonenluis en ook als borderplant 
langs huizen tegen mierenx, en goudsbloemen tegen aaltjes & witte vliegxi. 
Verder zou men goudsbloemen ook als groenbemester kunnen toepassenxii. 
Maar goudsbloemen zijn ook waardplant voor een aantal rupsen. 
Goudsbloemen met een open hart kunnen juist veel stuifmeel en nectar 
leveren en zijn aantrekkelijk voor veel insectensoorten. 

Foto: voorbeeld van een goudsbloem met een open hart en zweefvlieg. 

Van goudsbloemen zijn er naast de bekende oorspronkelijke bloemvorm ook 
gevuldbloemige variëteiten ontwikkeld die van weinig of geen betekenis zijn 
voor bloembestuivende insecten. 

Foto: voorbeeld gevuldbloemige goudsbloemen.
17 Plantkundige naam: Calendula officinalis.
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Hortensia's18 

Van sommige hortensia's19 is wel gemeld dat de bladeren eetbaar en erg zoet 
zijnxiii, men maakt er ook zoete theexiv van. De jonge bladeren en scheuten kun 
je gekookt eten. Maar het eten van de verkeerde soorten van hortensia's kan 
voor gezondheidsproblemen zorgen20! Regelmatig komt het voor dat dieven het 
gemunt hebben op hortensia's in voortuintjes, want hortensia's schijnen 
bepaalde geestverruimende stoffen te bevatten. Sommige droeve figuren 
roken daartoe de gedroogde bloemen, bladeren en knoppen, hetgeen akelige 
bijverschijnselen kan opleveren21, xv. 
Voor de meeste (moes)tuiniers zijn hortensia's echter alleen maar sierplanten, 
de bloemhoofden verwerkt men wel in droogboeketten. 

Er zijn tientallen soorten wilde hortensia's met inmiddels vele honderden 
cultuurvariëteiten. Bij wilde en schermvormige hortensia's22 is een schijf van 
kleine, vruchtbare bloempjes omgeven door een krans van van steriele, zgn. 
schijn- of lokbloemen. Na de bevruchting knikken die schijnbloemen om, gaan 
hangen en berichten met de minder gekleurde achterzijde van hun 
bloemblaadjes aan de bezoekende insecten: "het hoeft niet meer". Zo 
communiceert de plant met de insecten welke bloemen nog niet zijn bevrucht.

Foto: voorbeeld van een hortensia met vruchtbare bloemen.

18 Plantkundige naam: Hydrangea  sp.
19 Alleen de Japanse berghortensia's, H. serrata of ook wel 'amacha'-variëteiten. 
20 Het Trimbos Instituut meldt dat de risico’s van het eten en roken van hortensia’s zijn klachten als 

misselijkheid, maagpijn, braken en diarree. Door het kauwen wordt er bovendien cyanide 
aangemaakt. Dat kan zelfs een acute hartstilstand of (blijvende) verlammingsverschijnselen 
veroorzaken. 

21 Zie vorige voetnoot #20.
22 De hortensia's met schermvormige bloeiwijzen noemt men ook wel Teller-hortensia's (naar het Duits) 

of Lacecaps (naar het Engels). 
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Plantenveredelaars en -telers maken nieuwere variëteiten populair met grote 
bol- en pluimvormige bloeiwijzen die louter uit steriele, langbloeiende 
schijnbloemen bestaan. Deze cultuurvariëteiten hebben geen betekenis voor 
bloembezoekende insecten, er valt niets te halen; de vruchtbare bloemen met 
stuifmeel en nectar zijn meest uit de bloeiwijzen gekweekt23. 

Foto: voorbeeld van een steriele hortensia. 

De hortensia's met schermvormige, vruchtbare bloeiwijzen daarentegen 
kunnen hele nuttige planten zijn voor stuifmeel en nectar24.

Samenvattend

De zorgwekkende toestand van de al maar voortschrijdende achteruitgang van 
de bestuivende insecten en vlinders25 in Nederland krijgt al langere tijd 
publiciteit en mogen wij dat nu wel als algemeen bekend veronderstellen. 
Gevuldbloemige planten hebben geen enkel nut in de moestuin, zij zijn zelfs 
schadelijk in die zin dat op hun plek ook een natuurvriendelijke plant had 
kunnen staan. Het is daarom aangewezen om waar mogelijk natuurvriendelijke 
bloemplanten te gebruiken, ten behoeve van de insecten en ten behoeve van 
de bestuiving van moestuinplanten. 

23 Wie goed om zich heen kijkt in tuinen en plantsoenen hier bij ons in Hengelo lijkt een epidemie van 
steriele hortensia's te zien. Er is mij zelfs een geval bekend waarin flatbewoners van een flatgebouw 
van de woningbouwcorporatie uitdrukkelijk aangaven dat zij in de gemeenschappelijke tuin planten 
wilden hebben die goed zouden zijn voor bijen en vlinders. Waarna een bedrijf van  'groenspecialisten' 
in opdracht van de woningbouwcorporatie de tuin flink invulde met diverse . . . steriele hortensia's. 
Iedereen denkt dat bloemen automatisch goed zijn voor bijen en vlinders, zelfs de zelfbenoemde 
groenspecialisten. 

24 Zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=nItxYzdMUVA
25 Vlinders zijn geen bestuivende insecten, maar leven alleen van de nectar. Vlinders zijn daarom niet 

nuttig in de moestuin (eerder schadelijk, vanwege de bijbehorende rupsen), maar daarom kunnen wij 
er natuurlijk nog wel van harte van genieten. 
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Geschikte natuurvriendelijke variëteiten van eerder genoemde plantensoorten 
zijn ook goed verkrijgbaar bij de bekende aanbieders van het meer 
verantwoorde plant- en zaaigoed, bijvoorbeeld van biologisch geteelde planten. 
Maar let op, ook bij díe aanbieders overtreft het aanbod van de gevulde 
variëteiten vaak verre het aanbod van de natuurvriendelijke planten. 
Het gevolg van het verschil tussen enkelbloemige en gevuldbloemige planten is 
gewoon niet algemeen bekend. Bepaalde groepen specialisten weten het 
natuurlijk terdege: plantkundigen weten wel dat gevuldbloemige planten geen 
mannelijke en vrouwelijke organen hebben en geen zaad produceren, 
plantenveredelaars weten ook wel wat zij tot stand brengen en anderzijds 
weten insectendeskundigen ook wel dat insecten geen voedsel vinden in 
gevulde bloemen en imkers weten echt wel dat gevuldbloemigen geen 
drachtplanten kunnen zijn voor hun honingbijen. 
Maar iedereen houdt zich zo bij "zijn eigen dingetje" – en zo komt het dan 
misschien dat over het algemeen plantenverkopers, groenbeheerders, 
moestuinverenigingen en tuinliefhebbers zich hier meestal niet van bewust 
(willen?) zijn. 

Ik denk dat wij als BMVH niet moeten wegkijken van de bovengenoemde 
problematiek. Dit betekent dat wij bij de keuze voor het telen van snijbloemen 
en ondersteunende gewassen (vangplanten, grondverbeteraars en andere): 
1. enerzijds beter afzien van plantensoorten met onvruchtbare bloemen; en
2. anderzijds beter een positieve keuze maken voor het gebruik van alleen 

natuur- en moestuinvriendelijke planten met een duidelijke functie voor 
bestuivende insecten en vlinders. 

Deze keuze geldt natuurlijk bij uitstek voor moestuinen op biologische / 
natuurlijke / ecologische / permacultuur grondslag. 
Er zijn geen financiële belemmeringen voorzien voor een dergelijke bewuste 
keuze; fertiele bloemplanten zijn niet duurder dan steriele bloemplanten. 
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i Bronvermelding.

ii Bron: https://pixabay.com/nl/ 

iii Bron: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/legalcode. 
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licentie): 
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– het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of 
bestandsformaat;
– het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken;
– voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de 
licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk, de Biologische 
Moestuinvereniging Hengelo (BMVH) te vermelden, een link naar de licentie te 
plaatsen en aan te geven of het werk is veranderd. Je mag dat op redelijke wijze 
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v Eetbare dahliaknollen: http://plazilla.com/page/4295158914/eetbare-knollen-de-dahlia 

vi Overzicht van de wilde soorten dahlia's: http://www.dahlia.org/index.php?page=listofspeciesdahlias 

vii Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Dahlia 

viiiBron: http://www.plantenkwekerijen.be/bijenvriendelijk.html 
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