
 
 

 

Biodiversiteit en Beplanting op groene schoolpleinen 

Een groen schoolplein is een fijne plek voor kinderen, maar ook voor planten en 
dieren! Vogels, vlinders en bijen vinden er een plek om te leven en te eten.  
Op een groen schoolplein maken kinderen spelenderwijs kennis met allerlei planten- 
en dierensoorten. Hieronder vind je enkele links met informatie over het vergroten 
van de biodiversiteit op je plein. 

Gemeente Ede geeft subsidie voor een groen schoolplein dat de biodiversiteit 
vergroot. Waar planten en dieren een leefplek vinden. Veel inheemse planten en 
bomen zijn goed voor dieren. Je kunt ook kiezen voor planten die eetbaar zijn voor 
kinderen én voor dieren. Goed voor iedereen!  

Hieronder vind je een overzicht van handige websites en informatie rond het 
vergroten van biodiversiteit op je schoolplein. Met beplanting, ideeën en tips.  
Ook vind je informatie over eetbare plantensoorten, fruit en kruiden.  
 

 

1. Biodiversiteit en vergroening algemeen 

https://www.ivn.nl/het-groene-wiel/groene-schoolpleinen , scrol naar beneden 

naar item Biodiversiteit voor diverse artikelen 

Go Wild: https://tuinenstruinen.org/category/go-wild/ 

10 tips: https://tuinenstruinen.org/2019/04/23/tien-tips-om-de-biodiversiteit-in-

uw-tuin-een-boost-te-geven/ 

 

2. Inspirerende ideeën om zelf, met kinderen te maken 

Kruidenspiraal 

Beestentoren 

Bijenhotels en maak je eigen bijenhotel  

Egelhuis 

Eekhoornhuis 

  

https://www.ivn.nl/het-groene-wiel/groene-schoolpleinen
https://tuinenstruinen.org/category/go-wild/
https://tuinenstruinen.org/2019/04/23/tien-tips-om-de-biodiversiteit-in-uw-tuin-een-boost-te-geven/
https://tuinenstruinen.org/2019/04/23/tien-tips-om-de-biodiversiteit-in-uw-tuin-een-boost-te-geven/
https://www.permacultuurnederland.org/permacultuurtk/kruidenspiraal.pdf?phpMyAdmin=d53ee5343433a8c1cf8a0f6cfa21c26c
http://bijenhotels.nl/pag_672_beestentoren.pdf
http://www.bijenhotels.nl/
https://www.ivn.nl/bijen/maak-je-eigen-bijenhotel
https://www.ivn.nl/herfst/gratis-do-it-yourself-egelhuis
https://www.landleven.nl/inspiratie/creatief/2015/mei/bouw-zelf-een-eekhoornhuis/


 
 

3. Vlinderplanten 

Top 10 vlinderplanten  
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten 

Een goede vlindertuin bloeit in verschillende seizoenen en biedt nectar van de lente 
tot de herfst. Ook goed voor bijen en andere insecten. De Vlinderstichting heeft voor 
u een top 10 van vlinderplanten samengesteld (op volgorde van bloeitijd). 
 

1. Winterheide 
2. Sneeuwbal / Viburnum 
3. Judaspenning  
4. Lavendel (eetbaar) 
5. Vlinderstruik  
6. IJzerhard  
7. Koninginnenkruid 
8. Hemelsleutel (sedum) 
9. Herfstaster 
10. Klimop (giftig) 

 

Nog een Vlinder- en bijenplanten top tien  

 

 

4. Bijenplanten 

Tips voor een bijenvriendelijk plein 

https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/zoeken/pagina/1 

http://www.drachtplanten.nl/ 

 

5. Vogelvriendelijke beplanting 

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/02049aae-e0c9-4007-b6db-

b58a79a8a930.pdf 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-

beplanting 

  

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten
https://tuinenstruinen.org/2016/04/04/top-10-vaste-planten-voor-bijen-en-vlinders/
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinontwerp/tips-voor-een-bijenvriendelijke-tuin/
https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/zoeken/pagina/1
http://www.drachtplanten.nl/
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/02049aae-e0c9-4007-b6db-b58a79a8a930.pdf
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/02049aae-e0c9-4007-b6db-b58a79a8a930.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting


 
 

6. Eetbare planten en struiken 

Je kunt kiezen voor soorten die eetbaar zijn voor mensen én voor dieren zoals vogels, bijen 
en vlinder. Goed voor iedereen!  

Op deze site kun je verschillende selecties maken via vinkjes.  

https://www.permacultuurnederland.org/planten.php 

Bijvoorbeeld: 

 Inheemse eetbare haag  

 Eetbare inheemse bijenplanten  

 Eetbare inheemse vlinderplanten 

 Inheems eetbaar fruit 

 Eetbare inheemse bomen voor bijen 

 

Wist je dat je ook veel bloemen kunt eten? Leuk in een salade! 

https://keesmakers.nl/blogbericht/negen-prachtige-eetbare-bloemen/ 

 

 

7. ‘Onkruid’ dan je kunt eten! (leuk om te weten) 

https://www.bedrock.nl/eetbare-planten-plukken-nederland-groenten/  

https://gezondetips.nl/eetbare-wilde-groenten 

 

8. Bloemen-zaadmengsels voor bijen en vlinders 

Goed voor bijen en vlinders en ook handig om op lege plekken te zaaien bijvoorbeeld 

onder bomen die nog moeten groeien. 

https://www.bolster.nl/bloemenmengsels/c31 

https://www.bolster.nl/tbingermengsel/p2726 

 

https://www.permacultuurnederland.org/planten.php
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=&laag=&sort=naz&functie%5B%5D=7&functie%5B%5D=28&functie%5B%5D=12
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=&laag=&sort=naz&functie%5B%5D=7&functie%5B%5D=28&functie%5B%5D=12
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=&laag=&functieSER=YTo0OntpOjA7czoyOiIyOCI7aToxO3M6MjoiMjAiO2k6MjtzOjI6IjI0IjtpOjM7czoyOiIzMSI7fQ==&pid=&page=0&sort=naz
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=&laag=&sort=naz&functie%5B%5D=28&functie%5B%5D=20&functie%5B%5D=14&functie%5B%5D=31
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=&laag=&sort=naz&functie%5B%5D=7&functie%5B%5D=28&functie%5B%5D=17
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=&laag=&sort=naz&functie%5B%5D=7&functie%5B%5D=28&functie%5B%5D=17
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=&laag=6&sort=naz&functie%5B%5D=28&functie%5B%5D=24
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=&laag=6&sort=naz&functie%5B%5D=28&functie%5B%5D=24
https://keesmakers.nl/blogbericht/negen-prachtige-eetbare-bloemen/
https://www.bedrock.nl/eetbare-planten-plukken-nederland-groenten/
https://gezondetips.nl/eetbare-wilde-groenten
https://www.bolster.nl/bloemenmengsels/c31
https://www.bolster.nl/tbingermengsel/p2726

