
ZAAIEN & 
MAAIEN
Leuk dat je aan de slag gaat met het inzaaien van wilde bloemen!  
Daarmee help je de biodiversiteit én geef je de bewoners van je dorpskern iets 
prachtigs om naar te kijken. Of je nu maar een vierkante meter bloemrijker 
wilt maken of een complete berm gaat aanpakken: alle beetjes helpen. 

INHEEMS BLOEMENMENGSEL
Je hebt van ons zaden ontvangen voor het inzaaien van de gewenste hoeveelheid m2 bloemenberm in je kern. 
Het gaat om een mix van de volgende bloemenmengsels van Cruydt-Hoeck: 

• een eenjarig akkerbloemenmengsel (A6) 
• een mengsel met meerjarige soorten voor zwaardere kleigrond, dus geschikt voor de meeste locaties in 

Rivierenland (G2)

De eenjarige soorten als korenbloem, klaproos en gele ganzenbloem zullen in het komende 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 
tweejarigen zijn de eenjarigen juist vanaf het tweede jaar wat minder vertegenwoordigd.

Aan de slag!

ZAAIEN
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.

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.
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https://www.youtube.com/watch?v=1v7jPYX5wSM


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.

MAAIEN EN ANDER ONDERHOUD
En dan… wachten! Maar houd ook regelmatig een oog op de ontwikkeling van de zaden. Kiemen ze al? 
Hebben ze concurrentie van ‘onkruiden’? En wordt de strook niet belopen? 

Tips voor het onderhoud van je wildebloemenstrook:
1. Bekijk tijdens de groei regelmatig het resultaat. Zie je brandnetels of de eerder genoemde 

wortelonkruiden? Dan kun je deze het beste handmatig uitsteken. Als je hier bovenop blijft zitten, 
krijgen de gezaaide bloemen zoveel mogelijk kans.

2. Water geven hoeft niet. De gezaaide soorten redden zichzelf in de natuur ook prima!
3. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien volstaat. Doe dit na de bloei en nadat de zaden zich hebben gevormd en de 

planten zich hebben kunnen uitzaaien. Maaien kan voor kleinere oppervlaktes met een zeis of eventueel 
met een bosmaaier met maaischijf. Beter is een messenbalk, omdat het maaisel dan niet versnipperd 
wordt. Zorg in ieder geval dat je het maaisel grondig afharkt en afvoert, zodat de bodem niet verrijkt en 
de nieuwe zaden licht en ruimte hebben om te ontkiemen. Het maaisel even laten liggen om de zaden 
op de bodem te laten vallen kan wel.

4. Na het maaien is het goed de bodem heel iets (maximaal 5 cm) te bewerken, bijvoorbeeld door te 
harken. Zo krijgen de zaden in de bodem weer de kans te ontkiemen. Jaarlijks zou je nog een beetje 
kunnen bijzaaien.

MEER LEZEN?
Zie deze tips en instructies over aanleg en beheer van Cruydt-Hoeck. 

Andere leveranciers van wildebloemenzaden*:
• De Bolderik
• Biodivers natuurzaden

* Let op: gebruik het liefst inheems bloemenzaad van verantwoorde leveranciers. Daar hebben wilde bestuivers 
het meest aan! Vlinder/bijenmengsels uit het tuincentrum bevatten veelal bloemsoorten waar een wilde bij van 
nature niet zoveel mee kan…

Veel plezier met zaaien!
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Gonzend Rivierenland is een initiatief van De Fruitmotor

https://www.cruydthoeck.nl/media/content/Productbladen%202018/Algemene%20aanwijzingen%20%2B%20Bloemrijkgrasland%20mengsel%20Catalogus%202018.pdf
https://www.debolderik.net
https://biodivers.nl

