
 

De aanleg van een bloemenweide  

Op weg naar een bloemenweide 
Duurzame bloemenweide 
 

 

Belangrijke punten hierbij zijn: 

Verwijderen van de begroeiing 

Haal bestaande vegetatie en zoden weg door 4-6 cm te plaggen of door deze onder te ploegen. De 
vrijgekomen zoden kun je composteren of verwerken op het terrein en er een ruigtevegetatie of 
struweel op aanleggen. Hardnekkige wortelonkruiden, zoals ridderzuring, akkerdistel en kweekgras 
kun je het beste ook verwijderen. 

Minimale bodembewerking en grondverbetering 

 Probeer de grond minimaal te bewerken. Daardoor laat je de structuur en het bodemleven met 
rust en voorkomt je dat onkruidzaden en voedingsstoffen uit de ondergrond geactiveerd 
worden. 

 Daarom werkt het  doorfrezen van de zode averechts. De grond lijkt mooi zwart, maar de door-
gefreesde zode zal hergroeien en het ingezaaide mengsel wegconcurreren. 

 Doe alleen aan grondverbetering bij het inzaaien van eenjarige mengsels op schrale, droge 
gronden. Gebruik dan geen kunstmest maar natuurlijke grondverbeteraars, zoals oude 
stalmest. 

Zaaien en zaaitips 

 Zaaien met de zaaimachine: zorg ervoor dat het bloemenmengsel goed gemengd is in verband 
met de verschillende grootte  van de zaadjes en werk het niet te diep in. 

 Zaaien met de hand: breedwerpig. Voor een goede verdeling over het perceel kun je de zaden 
verdunnen met een ‘vulmiddel’, bijvoorbeeld met lichtvochtig zand. Verdeel het perceel en het 
zaadmengsel in 4-6 gelijke vlakken/delen. 

 De zaaidichtheid is afhankelijk van het mengsel en de soort grond. Op droge grond  is het advies 
om 0,5 gram per m2 meer in te zaaien dan op natte grond. 

 Hark de grond na het zaaien zeer licht in.  

 Vals zaaibed: op o.a. verruigde percelen en als er veel onkruidzaden in de grond zitten: laat de 
onkruiden een paar keer opkomen, bestrijd de zaadonkruiden zeer oppervlakkig door te 
schoffelen of oppervlakkig te cultivateren. Bestrijd de wortelonkruiden zoals zuring, brandnetel 
en distel dieper en hark eventueel af. Zaai vervolgens het bloemenmengsel. 

 De grond moet voldoende vochtig zijn, maar ook niet te nat. 

 Niet zaaien in een hele droge periode en bij erg warm weer, wanneer het vriest of als de 
ondergrond extreem nat is.  



 Wilde plantenzaden hebben verschillende strategieën om optimaal te kiemen en groeien: voor 
bepaalde soorten kan dit meer dan een jaar duren en andere soorten spreiden de kieming om 
risico te spreiden.  
 

Zaaitijdstip  

 Meerjarige zaden zijn rijp aan het einde van de zomer. Daarom is de nazomer en de herfst 
daarvoor de beste zaaitijd. Het vroege voorjaar is een goede tweede keus. 

 Zaai eenjarige zaden in het voorjaar, die kunnen `s winters bevriezen. 
 
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met info@landschaphorstaandemaas.nl  

  
 

 


