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Plantmechanismen
6 methodes waarmee planten bestuivers lokken
Planten staan vast met hun 
wortels in de grond. Ze ‘lopen’ 
niet en toch krijgen ze veel 
voorelkaar en bestaan ze al 
veeeel langer dan mensen. In de 
Loktuin laten we 6 methoden 
zien waarmee planten zich 
aantrekkelijk maken voor 
bestuivers & zaadverspreiders. 

De tuin prikkelt de verbeelding 
en stiekem leren kinderen 
spelenderwijs ook over 
plantmechanismen.

1. Grootte/groeikracht: planten 
gebruiken hun hoogte maar ook de 
grootte van bloemen om te lokken. 
Hoe groter de plant en bloem, hoe 
opvallender. Hoe sneller ze groeien, 
des te meer concurrentie!

2. Beweging; Planten staan stil maar 
dansen mee met de wind en laten 
daarbij zaden vallen. Sommigen zaden 
zijn goed verpakt zodat ze niet kapot 
gaan en mee kunnen naar verre 
locaties, door wind of bijv. vogels. 
Sommigen planten hebben vooral 
veel zaden die makkelijk los komen en 
dichtbij de plant vallen. 

3. Kleur; Een opvallende en 
veelgebruikte methode is een zo 
opvallend mogelijke kleur van bloem, 
maar ook van bijvoorbeeld stuifmeel. 

4. Voedsel; planten zijn snoepfabriekjes 
voor bestuivers. Ze hebben nectar, 
stuifmeel, bessen, vruchten.

5. Vorm; Zowel met bladvorm als 
bloemvormen lokken planten insecten. 
Insecten hebben een voorkeur voor 
bloemen waar ze goed bij het nectar 
kunnen. Een vlinder heeft een lange 
roltong en kan diep uit bloemen nectar 
halen. Een vlinder gaat daarom vaak 
op zoek naar buisbloempjes. Terwijl 
een hommel met het gewicht van zijn 
zwaar lijfje bloemen kan openen om bij 
de nectar te komen. Hommels kruipen 
graag in trompetbloemen.

6. Geur; Zowel mensen als insecten 
worden getrokken door aangename 
geuren!!

De 6 vlonders prikkelen de verbeelding voor de 6 thema’s:
Grootte, Beweging, Kleur, Voedsel, Vorm, Geur

In het beplantingsplan worden planten gekozen op basis van 
zichtbaarheid van deze methoden. Deze worden willekeurig geplaatst en 
staan niet contact met 1 specifieke vlonder.


