
aanleg & beheer
van bloemenrandenbloemenranden

Meerwaarde van een  
bloemrijke omgeving 
Top voor zoveel soorten
Veldbloemen zijn een bron van nectar en stuifmeel voor 
een breed spectrum van insecten en bijen. De zaden 
dienen heel dikwijls als voedsel voor bv. vogels en de 
vegetatie vormt een habitat voor de levenscyclus van 
heel wat soorten waaronder ook nuttige insecten in de 
strijd tegen plagen. Veldbloemen vormen een brede 
basis voor de biodiversiteitspiramide. 

Streling voor het oog 
Bloemen kleuren het landschap en de omgeving waar 
we langskomen. Bij wie komt fietsen of wandelen 
trekken ze de aandacht. Bloemen boeien mensen en 
maken gelukkig. 

Andere mengsels en werkwijzen
Met het uitdelen van bloemenmengsels wil de Provincie 
vooral aanzetten tot actie. Naast de aangeboden 
mengsels zijn nog heel wat andere goede combinaties 
mogelijk. Afhankelijk van het type grond, het zaaitijdstip 
en de weersomstandigheden zal de ene soort succes-
voller ontwikkelen dan de andere.
Er is bovendien niet één alom juiste manier van zaaien 
en onderhouden. Variatie is net goed. Het inzaaien en 
zeker ook het maaien spreiden over verschillende 
tijdstippen is waardevol. Hierdoor creëer je variatie  
en continuïteit in het aanbod van bloemen.

De smaak te pakken?
Experimenteer met soorten, tijdstippen en werkwijzen. 
Door meer ervaring op te doen met bloemenmengsels, 
worden de resultaten mooier.
Veel succes!

Samenstelling mengsels 2023
Mengsel met één- en 2 jarige bloemen
wilde korenbloem, zeepkruid, boekweit, cosmos, grote 
klaproos, bleke klaproos, Japanse haver, zonnebloem, 
komkommerkruid, gewone kamille, phacelia (bijenbrood), 
Seradella

Mengsel met meerjarige bloemen
gewoon duizendblad, wilde peen**, gewone margriet, 
pastinaak**, rode klaver, knoopkruid, voederwikke, boeren-
wormkruid, grote klaproos*, gewone rolklaver, gele ganzen-
bloem*, muskuskaasjeskruid, weverskaarde, slangen-
kruid**, venkel, inkarnaatklaver*, komkommerkruid*, 
goudsbloem*, wilde korenbloem*
 * 1-jarig · ** 2-jarig

Meer informatie
dienst Landbouw & Platteland
tel. 09 267 86 79
landbouw@oost-vlaanderen.be · www.oost-vlaanderen.be/bijen
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Eén- tot tweejarig zadenmengsel
Wanneer zaaien? Een éénjarig bloemenmengsel zaai je 
best in tussen half maart en begin juni.

Aandachtpunten: 
  · De bodem moet voldoende opgewarmd zijn.  
  · Na het zaaien moeten er regelmatig natte periodes zijn. 
  · Zaai niet als er een hele week geen regen valt en er  
    een uitdrogende wind staat. 

Leg de grond zaaiklaar. Zorg voor een mooi  losgewerkte 
grond, vrij van gras en onkruid. Start eventueel met een 
‘vals zaaibed’ als je een grote onkruiddruk verwacht. 

Inzaaien met de hand. Doordat de zaden niet allemaal 
even groot zijn, is het mengsel niet geschikt om 
 machinaal in te zaaien.

Zaai dun in. Gebruik niet meer dan 1,5 g bloemen-
mengsel per m². Ook met 1 g/m² krijg je mooie resultaten 
en kan je een grotere oppervlakte inzaaien. Als een plant 
voldoende ruimte krijgt, wordt hij stevig en gezond. Meng 
het zaad eventueel met wat droog wit zand, zodat je het 
 gemakkelijker dun kan zaaien. Het zaad wordt gelijk-
matiger verdeeld en je ziet waar je al gezaaid hebt.

Werk de zaden licht in.
Als je de zaden licht inwerkt en de grond aandrukt, 
voorkom je dat de vogels ermee gaan lopen. Let er wel op 
dat de zaden niet te diep terechtkomen. 
Voor deze mengsels is 1 cm ruim voldoende. 

Na enkele dagen tot een week kiemen de zaden.
Bij droog weer kan je gerust wat extra water geven.

Behoud het bloemenmengsel de hele winter, liefst zelfs 
tot 15 maart van het volgende jaar. Zo creëer je een winters 
voedselaanbod en schuilplaats voor akkervogels.

Doorlevend zadenmengsel
Zelfde of net anders? Ook bij een meerjarig mengsel start 
je met een vrije, blote grond en een grondbewerking. 
Zaaien kan zowel in het vroege voorjaar als na de zomer tot 
in de herfst.

Bijzaaien in bestaande vegetaties. Een doorlevend 
mengsel kan bijgezaaid worden in bestaande vegetatie, 
zoals in een boomgaard, in de rand of teeltvrije zone, een 
hooiland. De bestaande vegetatie moet wel zeer kort 
gemaaid zijn en het maaisel verwijderd. Indien mogelijk 
kan de zode geharkt worden zodat er zeker contact is met 
de bodem. De zaden kan je mengen met licht vochtige 
potgrond. Inwerken van de zaden kan oppervlakkig maar is 
niet echt nodig.

Geen bemesting. De slaagkansen worden groter 
naarmate de bestaande vegetatie reeds verschraald is.

Geleidelijk bloemrijker. Doorlevende veldbloemen 
geven in het eerste jaar weinig bloei. Door een aantal 
één-jarigen toe te voegen in het mengsel krijg je in het 
eerste jaar al een sterke bloei. 
Om jaren een mooi resultaat te bekomen en te behouden, 
zaai je best in het eerstvolgende seizoen nog wat bij. 

Hooilandbeheer. Als onderhoud maai je één of twee 
keer per jaar, afhankelijk van de situatie. Een eerste 
keer maaien kan vanaf half mei na de voorjaarsbloeiers. 
De tweede maaibeurt gebeurt in het najaar of kort na de 
winter. Het is belangrijk om het maaisel te verwijderen 
maar laat het enkele dagen liggen of schud het goed uit 
zodat de zaden vallen.
Je kan niet voorkomen dat andere kruiden en grassen 
ook aanwezig zijn. Verwijder te sterk aanwezige 
ongewenste planten of voorkom dat ze vermeerderen 
door ze vroeger te maaien.


