
Balkon vergroenen
Uw woning is gerenoveerd. Ons lijkt dit een mooi moment om 
groene ideeën voor uw balkon of dakterras aan u voor te 
leggen, met als doel dat er meer te genieten is voor u én voor 
vogels, vlinders en bijen. Ook een klein balkon kan echt iets 
toevoegen aan de biodiversiteit. In deze brochure vindt u 
diverse opties die hieraan een bijdrage kunnen leveren.  

Twee procedures voor het vergroenen van het balkon of 
dakterras: 

1. U maakt een keuze in wat u aan wil schaffen en deze 
aanschaf regelt u zelf. Suggesties voor een leverancier 
vindt u op de laatste pagina van deze brochure. 

2. U maakt een keuze in wat u aan wil schaffen en de 
aanschaf regelt u in overleg met ons. Als er voldoende 
vraag is kunnen wij met een leverancier organiseren dat 
de planten in de wijk worden geleverd. Wilt u hiervan 
gebruik maken? Neem dan contact op met de Groengroep.
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Potplanten
Gebruik ruime potten waar flink wat planten ingezet 
kunnen worden om vogels en bijen natuurlijk en 
gevarieerd voedsel te bieden. Voorbeelden zijn:

Longkruid Dovenetel Knoopkruid

Beemdkroon Klokjesbloem Akelei

In kleinere potten kunt u bloeiende
planten plaatsen. Voorbeelden zijn: 

Zonnehoed Margriet Hangaardbei
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Water geven 

In de zomer is het belangrijk de planten regelmatig water 
te geven. Potplanten kunnen niet diep wortelen en zelfs de 
sterkste planten moeten voldoende drinken. Kies zo groot 
mogelijke potten. Zet er schalen onder voor extra wateropslag. 
Wellicht is het mogelijk om via de regenpijp een kleine 
regenton op uw balkon te plaatsen? 

Tip: met een 
moestuinbak 
creëer je een 
complete 
mini-tuin!

Klimplanten

Wie weinig buitenruimte heeft kan het groen laten klimmen. Maak de balkonafscheiding 

met uw buren groen door er een blauwe regen of winterjasmijn langs te laten groeien. 

Het belangrijkste is dat deze planten in ruime potten en in goede grond staan. U kunt 

bijvoorbeeld een mengsel van potgrond, kleikorrels en zand gebruiken. Geef de plant 

regelmatig water en bijvoeding, dit is te koop bij tuincentra. Een rek is handig, maar het is 

ook mogelijk de klimmer omhoog te leiden met wat ijzerdraad. Op het zuiden of westen 

zult u veel plezier hebben van de schaduw die dit brengt.

In kleinere potten kunt u bloeiende
planten plaatsen. Voorbeelden zijn: 

Om een kruidentuin te creëren kunt u bloempotten gebruiken, 

maar ook speciale moestuinbakken. Voor plekken met veel wind 

of juist veel zon zijn moestuinbakken perfect: ze zijn laag en zwaar. 

Kies voor sterke kruiden die goed tegen de warmte kunnen, zoals 

rozemarijn, lavendel of tijm. De kruiden zijn heerlijk voor insecten 

(en dus voor vogels), maar ook voor eigen gebruik!



Dieren
 

In onze buurt leven veel vogelsoorten, o.a. de gierzwaluw, 

koolmees, merel, mus en de winterkoning. Om vogels in 

magere tijden te helpen kun je ze voeren. Dit mag het hele jaar 

door. Mezen houden van vetblokken en mussen eten zaden. 

Badderen is voor vogels onmisbaar. Zet op uw balkon of 

dakterras een lage waterschaal. Doe de postcodecheck op de 

website van de vogelbescherming om te ontdekken wat u voor 

de vogels in uw omgeving kunt doen. 

Een mezen- of mussenkast heeft de grootste kans op 

bewoning. Let wel: deze mag niet in de volle zon hangen, 

want dan zullen de jonkies doodgaan van de warmte. Plaats 

nestkasten met de opening gericht op het noorden of oosten. 

Is uw balkon of dakterras gericht op het zuiden? Hang dan 

een bijenhotel op. En gericht op het westen? Dan is een 

vleermuiskast een optie. 

Websites
www.biotuinwijzer.nl

www.wildeweelde.org

Contactgegevens
Biologische Kwekerij van Houtem 

Biedt veel aan van in deze brochure 
genoemde planten.  

www.kwekerijvanhoutum.nl 
info@kwekerijvanhoutum.nl 
06 - 13700356 (kwekerij algemeen)
06 - 22382771 (plantkundige vragen)

De vogelbescherming 

Voor nestkasten en voedselsystemen. 

www.vogelbescherming.nl
030-6937700

Groengroep507
voor vragen, opmerkingen
of overleg over aanschaf
van groen. 

toekomstclub507.nl/groengroep
groengroep507@gmail.com

http://www.biotuinwijzer.nl
http://www.wildeweelde.org
http://www.kwekerijvanhoutum.nl
http://www.vogelbescherming.nl
http://toekomstclub507.nl/groengroep

