
Bloemen onder bomen en struiken. 
Aanleg en beheer  
 
 

Waarom is dit belangrijk? 

Bloemen onder bomen en struiken noemen we in vaktermen “kruidachtige onderbegroeiing” Dit is 
een essentieel onderdeel van een houtige begroeiing. Onder bomen en struiken is de concurrentie 
met grassen vaak veel minder, doordat er weinig zonlicht beschikbaar is. Hierdoor hebben bepaalde 
bloemen een betere kans. In een structuur van bomen, struiken en kruiden kunnen veel dieren 
voedsel en schuilmogelijkheden vinden. 

Waar?  

Niet alleen lichte bossen, maar ook lanen, houtwallen, bosplantsoenen en andere schaduwrijke 
plekken zijn voor een kruidenrijke vegetatie zeer geschikt.  

Welke soorten zijn geschikt?    

 Met bollen en knollen, geschikt voor verwildering (zoals stinsenplanten), zijn mooie 
combinaties te maken met een aantal van de meer verfijnde, lage plantensoorten van schaduw 
en halfschaduw. Zie hiervoor https://www.stinsenplanten.nl/soorten.html 

 Je kan ook bloemen inzaaien. Hierbij is het belangrijk om bij de grondsoort passende 
bloemenmengsels te gebruiken. Voor info zie bijvoorbeeld www.cruydthoeck.nl 
 

Tips voor de grondvoorbereiding: 

 Bij voorkeur is de grond die je wilt inzaaien al iets tot rust gekomen. In grond die kortgeleden 
bewerkt is, komen veel ongewenste zaden naar boven die dan weer gaan kiemen. 

 In geroerde of sterk bemeste grond zien we vaak veel begroeiing van bijvoorbeeld brandnetels, 
ridderzuring en braam. Van belang is deze ruigte-begroeiing eerst grondig te verwijderen en de 
grond te laten rusten. 

 Gras is niet zo’n probleem, de concurrentie voor de bloemen hiervan is minimaal. 

Het zaaien: 

 Verwijder dus eerst de ongewenste onkruidbegroeiing.  

 Maak de bovenlaag los wanneer deze een harde laag vormt of is afgesloten met een bladlaag. 

 Zaai de zaden en hark deze eventueel licht in. 

 Plant de bollen, of zaai het mengsel bij voorkeur in september t/m november.  

 Lukt dit niet dan kan inzaaien ook nog in maart en april.  

Beheer:  

 Een kruidachtige onderbegroeiing zal zich langzaam ontwikkelen  wegens de matige 
hoeveelheid beschikbaar licht.  

 Een vast maaibeheer op gezette tijden is hier dan ook minder van belang.  



 De begroeiing kan 1x per jaar in februari worden gemaaid en afgevoerd, natuurlijk voordat de 
bollen uitkomen. 

 Op sommige plekken volstaat eens per 2-5 jaar maaien en afvoeren, afhankelijk van hoe 
voedselrijk en vochtig de grond is en hoe ruig je het hier wenst. 

 Storende onkruiden kun je jaarlijks of tweejaarlijks verwijderen. 

 Ook zaailingen van bomen zoveel mogelijk verwijderen. Bomen en struiken zo nu en dan tot bij 
de grond afzagen. Doe dit gevarieerd. Op een open plek, ontstaan door een weggezaagde 
boom of struik, komt tijdelijk licht beschikbaar voor de ontwikkeling van de kruidlaag. 
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