
 

 

Inzaaien van akkerbloemen  

Vier kleurenkracht 
Bonte akkerrand 
 

 

Akkerbloemen zijn meestal éénjarige planten die zich door de eeuwen heen hebben gespecialiseerd 
in het groeien en bloeien op akkers. Zeer bepalende succesfactoren bij de aanleg ervan zijn de 
grondsoort, de natheid of droogte van de grond, voldoende neerslag en de zaaitijd. 

. 

Waarom akkerbloemen toepassen? 

 Ze zijn voedsel voor bijen/insecten. 

 Ze vergroten de biodiversiteit en bestrijden plaaginsecten in de land- en tuinbouw. 

 Ze zijn geschikt voor plekken waar snel een bloemrijk resultaat gewenst is om op te fleuren. 

 Ze kunnen dienen als tijdelijke invulling in afwachting van een duurzamere inrichting.  

Aanvullende tip hierbij is om te combineren met granen: 

  In combinatie met granen kun je een ouderwetse akker nabootsen. 

  Zaai 2-3 gram granen (bijzondere) per m2 om de akkerbloemen (2gram/m2 ) voldoende ruimte   
te geven. 

 Als je de begroeiing tot het einde van de winter laat staan, kunnen vogels dit gebruiken als 
wintervoedsel.   

Welke bodem is geschikt? 

 Akkerbloemen kun je in principe op alle neutrale tot iets kalkrijke grondsoorten toepassen die 
ook geschikt zijn als akker.  

 Bij voorkeur een goed doorlatende, matig vochtige bodem. 

 Natte, zeer voedselrijke of erg schrale grond is ongeschikt.  

 Bij zéér arme grond kan enige organische bemesting (geen kunstmest of drijfmest) of 
structuurverbeteraar  zelfs gewenst zijn.  

Hoe bereid je de zaailocatie voor? 

 Bewerk de locatie als een akker en maak het perceel vrij van alle aanwezige vegetatie.  

 Spitten of ploegen en daarna zaaiklaar maken met cultivator/kruimelrol. 

 Vals zaaibed toepassen op o.a. verruigde percelen en als er veel onkruidzaden in de grond 
zitten: onkruid op laten komen en vervolgens bestrijden door te schoffelen of oppervlakkig te 
cultivateren. 



 Vanaf het tweede jaar: een  niet-kerende grondbewerking toepassen, bijvoorbeeld ondiep 
eggen met schijfeg  of cultivator. Dit voorkomt dat probleemkruiden weer massaal terugkomen. 

 De grond niet frezen, dat  zorgt dat probleemonkruiden terugkomen en is slecht voor de 
structuur van de grond. 

Wanneer is de zaaitijd? 

 Gedurende het hele jaar, indien beregenen mogelijk is. 

 Als beregenen niet mogelijk is: in het vroege voorjaar, in maart/april of in het najaar in 
september/oktober. Met name de meerjarige soorten als korenbloem en klaproos kunnen  dan 
in het najaar kiemen en zich zo beter ontwikkelen.  
 

 
 
 
 
 

 


