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WAT KOMT ER 
IN JE BLOEMRIJK?
Nu je weet wat de bedoeling is van een Bloemrijk, kun je aan de slag  
met de voorbereiding. 

STEM AF MET GRONDEIGENAAR
Om te beginnen is het natuurlijk belangrijk om af te stemmen met de eigenaar van de grond. Meestal zal 
dit de gemeente zijn. Misschien zijn er randvoorwaarden. Zo mag je niet zomaar overal bomen planten. De 
gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Zou er een boom omvallen op een inwoner of auto: 
de gemeente is aansprakelijk. Wil je bollen planten? Dan zal er pas later gemaaid kunnen worden. Dit heeft op 
zijn beurt consequenties voor het gemeentelijk groenbeheer.

UITGANGSSITUATIE
De plekken waar je je Bloemrijk uitvoert, bepalen wat er kan. Op een gazon met bankjes bij de voormalige 
dorpspomp creëer je geen bosje. Hier is een stuk inzaaien met een bloemrijk mengsel misschien wel mogelijk, 
en/of bloembollen inplanten. En op een bloemenstrook naast een parkeerplaats houd je rekening met het 
overhangen van de begroeiing, zodat in- en uitstappen niet bemoeilijkt wordt. Kies daar bijvoorbeeld voor een 
laag bloemenmengsel om in te zaaien. Zie ook het kopje ‘mogelijke elementen’.
 
WAT WIL JE ZELF?
Het idee achter Bloemrijken is dat ze een veilige haven gaan vormen voor wilde bestuivers en ander dierlijk 
leven. Voor mensen zal het natuurlijk ook leuk en mooi zijn om naar te kijken. Tenslotte wil je het zelf (al 
dan niet in samenwerking met de gemeente) kunnen beheren en onderhouden. De keuzes voor planten en 
heesters en de inrichting van je Bloemrijk stem je hierop af.

BLOEIBOOG ALS LEIDRAAD
Voor meerwaarde voor biodiversiteit neem je de bloeiboog tot leidraad. In veel tuinen en parken staat in april, 
mei en juni van alles in bloei. Maar insecten hebben in het vroege voorjaar en het late najaar ook voedsel nodig 
en dan is dat vaak schaars. Een bloeiboog, ook wel bloesemboog, is een ontwerp voor insectenvoedsel in de tijd. 
Hiermee zorg je voor een samenstelling van verschillende (wilde) planten met verschillende bloeiperiodes door 
het jaar heen die elkaar overlappen of op elkaar aansluiten. Zo hebben alle verschillende wilde bijensoorten 
(en andere insecten) het hele vliegseizoen voedsel. Bomen en heesters hebben ook een bloeiperiode (en veel 
bloesem) en zijn van grote waarde als voedsel voor insecten. Neem deze mee in je bloeiboog!

PLANTENLIJST
Je kunt een plantenlijst maken voor jouw Bloemrijk. Wat staat er al en wat ontbreekt? Welke planten lijken je 
interessant? Doe vervolgens onderzoek naar deze planten. Wanneer bloeit deze plant? Teken een jaarkalender 
en kruis aan in welke maanden er allemaal bloei zal plaatsvinden in je Bloemrijk. Ideaal gezien wil je dat er bij 
iedere maand meerdere kruisjes staan, bij voorkeur minstens vijf. Kies voor jouw Bloemrijk vooral planten die 
de bloeiboog aanvullen!

MOGELIJKE ELEMENTEN IN EEN BLOEMRIJK
Je Bloemrijk kan bestaan uit verschillende elementen. Je begint vaak met één of twee kleinere ‘projecten’, die 
in de tijd uitgroeien tot meer. Binnen ieder klein project tot een complete bloeiboog komen lukt misschien 
niet. Maar met de verschillende elementen samen kom je er wel! 
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Denk aan de volgende elementen/projecten:
• Bloemenweide of -berm  

Door het inzaaien van een zaadmengsel voor kruidenrijk grasland, en door specifiek maaibeheer, kun je 
een bestaand (stuk) berm of gazon omtoveren tot een bloeiend buffet voor insecten. Ook alleen door 
anders maaien kun je de biodiversiteit verhogen, maar met inzaaien help je de natuur nog een handje. Van 
een goede leverancier is een kant-en-klaar zadenmengsel voor een bloemenweide vaak al een bloeiboog 
op zich. Maar je kunt ook helemaal zelf de verschillende zaden uitzoeken. Zie het werkblad ‘Bloemenweide 
of -berm aanleggen’. 

• Bollenstroken 
Om een saai stuk gazon in het vroege voorjaar op te fleuren, én te zorgen voor voedsel voor dan al 
rondvliegende insecten, zijn bollen een fantastische aanwinst. Ook eventueel te combineren met een 
bloemenweide of -berm. Zie het werkblad ‘Bloembollen planten’. 

• Bloembakken en/of -perken 
Denk aan bijvoorbeeld kuubskisten of doorgezaagde wijnvaten als (moeilijk verplaatsbare) plantenbak op 
een trottoir of plein. Of een geveltuin: een strook grond langs een (blinde) muur of schutting. Ook kun je 
een kale boomspiegel (het stukje grond rondom de stam van een boom, waardoor de wortel lucht en water 
krijgt) ‘aankleden’.  
Op dergelijke plekken plant je meestal vaste planten: niet-houtige, overblijvende planten, die meer dan 
eenmaal tijdens hun levensduur kunnen bloeien. Meestal sterven deze in het najaar bovengronds af en 
trekken ze zich ondergronds terug voor hun winterslaap. Er zijn veel soorten vaste planten, verschillend 
van vorm, grootte, hoogte, kleur bloemen en blad en bloeitijden. Heb je veel ruimte in je perk, dan kun je 
er ook heesters (struiken) in zetten.

• Heggen of hagen 
Lijnvormige elementen die vroeger voor veekering zorgden, en met de komst van prikkeldraad grotendeels 
verdwenen zijn. Ze zijn van grote ecologische waarde, omdat ze (kunnen) bestaan uit verschillende soorten 
struiken die in het voorjaar bloeien en in het najaar besdragend zijn.

TIP: HULP BIJ ONTWERP
Betrek eventueel een lokale hovenier of tuinarchitect om mee te denken met welke planten je  
waar gaat plaatsen.

MEER WETEN?
Kort
• Download de Bloesemboog van het IVN. Een voorbeeld van een jaarkalender van verschillende planten 

(ook inheemse) met hun bloeiperiode.
• Word lid van de Facebookgroep ‘Tuinieren met Wilde Planten van hier’ (meer dan 24.000 leden).  

Leuk om geïnspireerd te worden door anderen!

Verdieping
• www.bloeibogen.nl: plantadvies om de wilde bijen te helpen die specifiek in jouw gebied voorkomen.  

Een app ontwikkeld door Naturalis Biodiversity Center.nieuwe bullet (sorry):
• Bestel en lees het boek ‘Planten van hier’

Inspiratie en ideeën opdoen
• Neem een kijkje bij andere Bloemrijken
• Bezoek de ‘Wilde Weelde Wereld’ in de Tuinen van Appeltern

https://www.ivn.nl/bloementuin/download-bloesemboog
https://www.facebook.com/groups/wildeplantentuin
http://www.bloeibogen.nl
https://plantenvanhier.nl/boek.html
https://appeltern.nl/nl/park_bezoeken/highlights/wilde_weelde_wereld?gclid=Cj0KCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfg5UM01Kx9VKQUUlfkjDus8s7IMRtvhNgSqLPtLFHTKbzI4DJd9U8waAp1VEALw_wcB

