
Voorbereiding: Ga op zoek naar geschikte locaties en ga in overleg met de grondeigenaren.

Bloemenmengels inzaaien in bermen of 

groenstroken met een diversiteit aan bloemen 

die goed zijn voor de bijen en vlinders!

Aan de slag
•   Onderzoek de grondsoort: kleigrond hee� 

een ander mengsel nodig dan zand- of 

veengrond. Voor elke grondsoort is 

wel een geschikt mengel beschikbaar. 

Daarmee past de beplanting ook bij de 

omge�ng.

•   Kijk met een deskundige of er op het 

beoogde stuk grond bijzondere planten 

groeien. Kijk in dat geval of er een andere 

geschikte plek is.  

•   Is de locatie nu begroeid met gras? 

Steek het gras dan af voordat er gezaaid 

wordt. Op kleine schaal kan dit met een 

schep, op grote schaal is het handig om 

een graszodensnijder te gebruiken of 

een agrariër uit de omge�ng te vragen 

om materieel in te zetten. Gebruik geen 

bestrijdingsmiddelen bij het verwijderen 

van de grassen, die brengen namelijk 

veel schade toe aan de insecten en het 

bodemleven.

•   Het najaar is de beste periode om 

kruidenmengsels te zaaien. In deze tijd 

verspreiden bloemen ook hun zaden in de 

natuur. Zaaien in het voorjaar? Dat kan 

ook. 

•   Betrek agrariërs uit de regio om een goed 

zaaibed te maken. 

•   Kijk achterin voor zaaigoedleveranciers.  

Kies voor een mengsel met vaste 

(meerjarige) planten, dan ben je meteen 

klaar voor de komende jaren! 

•   Kies in ieder geval voor een 

kruidenmengsel zonder graszaad!  

Grassen verdringen de bloemen. 

Onderhoud
•   Maaien: Jaarlijks een- of tweemaal maaien. 

Doe dit in fases, zodat niet alles tegelijk 

kaal is en laat in de winter een deel staan 

zodat er schuilmogelijkheden zijn voor 

insecten. 

•   Het maaisel afvoeren; als het blij� liggen 

wordt de grond te voedselrijk, waardoor er 

minder soorten planten gaan groeien. Zorg 

ervoor dat het zaad wel goed uit de planten 

gevallen is, voordat er gemaaid wordt of 

laat het even liggen, zodat het zaad kan 

verspreiden. 

De kosten van aanleg zitten met name in de aanschaf van zaad-
mengsels. Om kosten te besparen is het handig om afspraken te 
maken met een plaatselijke agrariër voor het gereed maken van 
het zaaibed.


