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Tuinieren voor vlinders

Muurbloem is een van de waardplanten van de 
koolwitjes. Eigenlijk is deze plant in ons klimaat niet 
winterhard, maar met de laatste zachte winters en op 
een droge standplaats komt Erysimum ‘Bowles Mauve’ 
toch enkele jaren achtereen terug. De plant is dan win-
tergroen. Hij heeft grijsgroen blad met warme lilapaar-
se bloemen. De plant wordt zo’n 60 cm hoog en heeft 
lange bloemstengels, waarbij de stengel steeds langer 
wordt en er eindeloos weer nieuwe knoppen aan de 
top verschijnen. Met steeds nieuwe bloempjes bloeit 
de muurbloem weken, zelfs maanden achtereen, van 
maart/april tot september/oktober.

Stekken
Omdat het hier om een halfheester gaat, kan de muur-
bloem aan de onderzijde verhouten. Wil je na enkele 
jaren, of voor een strenge winter, verzekerd zijn van 
een nieuwe plant, dan kun je natuurlijk naar de winkel 
gaan. Maar het is minstens zo leuk om zelf een stekje 
te nemen. Dit doe je door een zijtakje zonder bloem-
knop voorzichtig van een hoofdtak te scheuren. Zorg 
ervoor dat je nog een stukje van de hoofdtak aan je 
stekje laat zitten. Dit wordt wel een hieltje genoemd. 
Dit stekje stop je in een potje met stekgrond, waarbij 
je de aarde rond de stek goed aandrukt. Vervolgens 

kun je van de top de blaadjes kortwieken en dan water 
geven. Daarna is het geduldig afwachten tot het stekje 
gaat wortelen. Voor de zekerheid kun je meerdere 
stekjes nemen en als ze allemaal toch gaan wortelen, 
kun je er iemand anders blij mee maken.

In pot of volle grond
Je kunt Erysimum goed in een pot op een zonnige plek 
zetten. Ook dan ben je verzekerd van vlinderbezoek. Ik 
had in een mand Erysimum en Allium senescens gezet, 
die ook vlinders zou aantrekken. Maar in de alliums 
hadden de vlinders geen trek, terwijl de vlinders wel 
op de nectar van de muurbloem afkwamen. Zelfs de al-
lerlaatste bloempjes werden gevonden door de witjes.
Zorg in een pot voor een goede afwatering, want 
Erysimum houdt niet van natte voeten in de winter. In 
de zomer mag je gerust wat water geven.
In de volle grond is ook een zonnige standplaats het 
beste, maar lichte halfschaduw wordt verdragen. En 
een doorlatende bodem. Goede plekken zijn, de naam 
zegt het al, op een stenen muurtje, of in een rotstuin. 
Verhoogde borders zijn eveneens fijne plekken, waar-
bij combinaties met mediterrane planten mooi zijn. 
Het beste is een grond die niet te zuur is, in de zomer 
licht vochtig en in de winter wat droger.

Muurbloem 
een vlinderplant uit de top 10

Als je de planten uit de top 10-lijst van De Vlinderstichting in je tuin zet, ben je van het voorjaar 
tot ver in de herfst verzekerd van bloeiende planten die nectar leveren en dus voedsel voor 
vlinders bieden. Deze keer staat weer een plant uit deze lijst in het zonnetje, en wel de 
langstbloeiende van alle planten uit de top 10: Erysimum ‘Bowles Mauve’. Een mooie plant uit 
warme streken, ook wel muurbloem genaamd.

Klein koolwitje op muurbloem.
Muurbloem in mand.
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Naast welke andere planten zet je Erysimum in je tuin?
Sterk uitbreidende buurplanten zijn niet gewenst, 
want de muurbloem kan slecht tegen concurrentie. 
Je zou kunnen denken aan een combinatie met medi-
terrane planten zoals lavendel. Let er dan op dat de la-
vendel aan de zuidzijde van de muurbloem staat, want 
lavendel groeit naar de zon toe en zo groeit ze niet 
over je mooie vlinderplant heen. Een andere mogelijk-
heid is Centranthus ruber, ook wel valeriaan genoemd. 
Dit is niet de echte valeriaan waarvan de thee slaapver-
wekkend is, maar een droogte en zon minnende vaste 
plant met een rozerode of witte bloem. Ook hierbij is 
het zinnig om de Centranthus aan de zonzijde van de 
muurbloem te planten, want deze plant gaat er wel 
eens bij liggen. Knautia staat ook leuk bij muurbloe-
men. Net als het siergras Stipa tenuissima, dat ook niet 

Mogelijke combinaties

Erysimum ‘Bowles Mauve’ (ф∆ Ŧ)

Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ (lavendel, lila bloemaar, h50, bl 7-9) ф∆Ŧ

Stipa tenuissima (vedergras, strogele pluimen, h40-60) 

Nepeta faassenii ‘Superba’ (kattenkruid, h35, bl 6-9) ф∆Ŧ

Erysimum ‘Bowles Mauve’ (ф∆ Ŧ)

Knautia arvensis (beemdkroon, blauwe knoopbloem, h80, bl 5-8) ф∆∆Ŧ

Allium sphaerocephalon (trommelstokje, purper bloemhoofden, h70, bl 6-8) ф∆Ŧ

Echinacea purpurea (Echinacea, h90, bl 7-9) ф∆Ŧ

Stipa tenuissima (vedergras, strogele pluimen, h40-60) 

Erysimum ‘Bowles Mauve’ (ф∆ Ŧ)

Centranthus ruber (spoorbloem/rode valeriaan, rozerode bloemschermpjes, h80, bl 6-8) ф∆∆Ŧ

Sedum spectabile ‘Brilliant’ (vetkruid, karmijnroze bloemscherm, h40, bl 8-10) ф∆Ŧ

Agastache ‘Blue Fortune’ (anijsnetel, lila bloemaren, h95, bl 7-8) ф∆Ŧ

Origanum ‘Rosenkuppel’ (oregano, purperroze bloei, h50, bl 7-9) ф∆∆Ŧ

Symbolen:
ф = waardplant dagvlinder  ∆ = waardplant nachtvlinder 
ф = nectarplant dagvlinder ∆ = nectarplant nachtvlinder 
Ŧ = nectarplant zweefvliegen/bijen/etc. = potentiële prooien voor libellen
h80 = plant is 80 cm hoog  bl 7-9 = plant bloeit van maand 7 tot in maand 9 (juli tot in september)

Muurbloem 
een vlinderplant uit de top 10

Veel vlindersoorten worden aangetrokken door de muurbloem, zoals citroenvlinder, kleine vos (foto), atalanta, distelvlinder, dagpauwoog, geaderd witje en 
het klein koolwitje.

van concurrentie houdt. Op een muurtje combineer je 
de muurbloem het best met Centranthus, die ook van 
kalk houdt.

Al met al is Erysimum ‘Bowles Mauve’ een mooie 
tuinplant, die het waard is om eens uit te proberen in je 
tuin of in een pot op je terras.
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