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BLOEMENWEIDE OF 
-BERM AANLEGGEN
Als je aan de slag gaat met het inzaaien van wilde bloemen, dan help je daarmee de 
biodiversiteit én geef je tegelijkertijd de bewoners van je dorpskern iets prachtigs om 
naar te kijken. Volg onderstaand stappenplan voor het inzaaien en ook de tips voor 
het onderhoud van je bloemenweide of -berm op een ander werkblad, dan is de kans 
op succes het grootst. 

WELK BLOEMENMENGSEL?
Allereerst: welk zaad moet je nou kiezen? Er zijn veel verschillende kleurrijke bloemenmengsels op de markt, 
die allemaal beloven een feest te zijn voor vlinders en bijen. Ook hele bonte, met uitheemse soorten. Hoewel 
er ongetwijfeld soorten tussen zitten die de nodige nectar en stuifmeel bieden, zijn deze bonte zogenaamde 
‘carnavalsmengsels’ aantrekkelijker voor ons als mens dan voor wilde bestuivers. Liever duiken zij op een zee 
van inheemse bloemsoorten. Pas daar dus je bloemenmengsel op aan. 

LANGE BLOEIBOOG
Kies bovendien voor soorten die samen een zo lang mogelijke bloeiboog geven, zodat de bestuivers gedurende 
het hele seizoen van voedsel worden voorzien. Bijvoorbeeld klein hoefblad in het heel vroege voorjaar, gevolgd 
door paardenbloem, paarse dovenetel en gewone margriet, dan veldsalie, beemdkroon en boerenwormkruid in 
de zomer tot in de herfst soorten als robertskruid en duizendblad.

Goede leveranciers van inheemse wildebloemenzaden (zowel mengsels als losse soorten):
• Cruydt-Hoeck (tip: hier kun je ook filteren op bloeimaand)
• De Bolderik
• Biodivers natuurzaden

CHECK DE BASIS
Houd bij de keuze van het bloemenmengsel ook rekening met je grondsoort en zuurgraad hiervan, 
waterhuishouding, zon of schaduw en de maximale hoogte van de bloemen (bijvoorbeeld i.v.m. 
verkeersveiligheid). Bovenstaande leveranciers kunnen goed over een passend mengsel adviseren.

EENJARIG, TWEEJARIG, MEERJARIG…
Kies je voor een mengsel met zowel eenjarige als tweejarige soorten en vaste planten, dan zullen de eenjarige 
soorten als korenbloem, klaproos en gele ganzenbloem in het eerste seizoen al bloeien. Voor de meerjarige 
soorten, zoals gewone margriet, duizendblad en pastinaak, moet je iets meer geduld hebben. Die zullen dit jaar 
een rozet vormen en pas volgend jaar in bloei staan. Na de ontwikkeling van de meerjarigen zijn de eenjarigen 
juist vanaf het tweede jaar wat minder vertegenwoordigd.

STAPPENPLAN VOOR HET INZAAIEN VAN EEN WILDEBLOEMENSTROOK*:
1. Bepaal waar en hoeveel m2 je wilt inzaaien. Kies voor zonnige locaties voor de rijkste bloei.  

Overleg eventueel met gemeente of andere eigenaar van de grond.
2. Verwijder op de zaailocatie eerst handmatig diepere, hardnekkige wortelonkruiden als ridderzuring, 

akkerdistel en kweekgras.

https://www.cruydthoeck.nl
https://www.debolderik.net
https://biodivers.nl
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3. Schraap of plag vervolgens de bodem af (zo’n 5 cm) en verwijder alle bestaande vegetatie. Dat kan door 
zoden handmatig af te steken of machinaal, door een zogenaamde graszodensnijder in te zetten. Zeker 
voor grotere oppervlakten is dit laatste aan te raden. Vraag een lokale hovenier of huur een apparaat in de 
regio.

4. Heb je genoeg tijd voordat je gaat zaaien? Maak dan een ‘vals zaaibed’: maak de grond zaaiklaar, maar 
wacht een aantal weken met zaaien en schoffel in de tussentijd de opkomende onkruidzaden weg. Zo kom 
je al van veel ‘concurrentie’ van je bloemzaden af.

5. Daarna de bovenlaag niet te veel meer beroeren, maar zorg wel dat de grond wat losgeharkt is, zodat de 
zaden contact kunnen maken met de bodem.

6. Zaaien: Meng de benodigde hoeveelheid zaad (1-1,5 gram per m2) met wat licht vochtig zand. Zo kun je 
makkelijker zien waar je zaait en kun je het zaad beter verdelen als je het uitstrooit. Tip: bekijk voor het 
zaaien dit filmpje van Cruydt-Hoeck.

7. Zaai handmatig en breedwerpig over de strook. Het beste doe je dit in meerdere lagen, bijvoorbeeld in 
twee richtingen: de tweede keer loodrecht op de eerste zaaigang.

8. Na het zaaien kun je de zaden heel licht inharken of voorzichtig aanstampen. Is er in de komende dagen 
regen op komst, dan is water geven niet nodig. Wel water geven? Kies dan voor een fijne broes op je 
gieter, anders spoel je de zaden weg…

9. Denk ook eventueel aan het afzetten van je zaaiveldje met bijvoorbeeld paaltjes en touw of lint, zodat 
deze niet belopen wordt en de zaden rustig kunnen ontkiemen.

* De beste zaaitijd is in de nazomer of herfst, wanneer in de natuur de zaden rijp zijn. Maar in het voorjaar kun je 
zeker ook zaaien. Bij lange droogte of extreem natte periode, kun je beter even wachten met zaaien.

MEER WETEN?
• Vul de tool ‘Terreingericht Advies’ in, ontwikkeld door Kennisimpulsbestuivers.nl. Kies de postcode van 

jouw gebied, welk type terrein het om gaat (tuin, park of plantsoen), en over welke situatie je advies wilt 
(aanleg van voedselaanbod). Er komen een aantal voorgestelde maatregelen (bijvoorbeeld bloemenveld), 
waarop je kunt doorklikken.

• Bekijk op de Wegwijzer Bestuivers diverse andere bronnen m.b.t. aanleg van meer voedsel voor wilde 
bijen.

https://www.synbiosys.alterra.nl/bestuivers/index.html
https://www.wegwijzerbestuivers.nl/wat-kan-ik-doen-voor-bestuivers/meer-voedsel-en-nestelgelegenheid-in-het-landschap/meer-voedsel/aanleg/

