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Het verkrijgen van 
een succesvolle 
inheemse 
bloemenstrook hangt 
af van een goede 
voorbereiding, 
aanleg en beheer
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In deze BEESPOKE Webinar:

• Beste tijd om te zaaien

• Hoe de grond voor te bereiden

• Hoe om te gaan met rijke en intensief bemeste grond

• Het belang van een  soortenrijke zadenmengsel

• Mengsel op maat (BE(E)SPOKE)

• Wilde zaden van regionale herkomst

• Wat mag een mengsel kosten?
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In deze BEESPOKE Webinar:

• Grassen in het zadenmengsel? 

• Lijst van geschikte leveranciers

• Hoe te zaaien

• Hoe een bloemenstrook soortenrijk te houden

• Welke machines te gebruiken

• Waarom is het zo moeilijk de strook te maaien en het 

maaisel af te voeren?

• Wat vinden we van (exotische) eenjarige mengsels?
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De beste tijd om te zaaien
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Mengsel: overblijvende, tweejarige (en enige eenjarige soorten toegevoegd 
indien zaaien in het voorjaar)

Jojanneke Bijkerk – Cruydt-Hoeck

Beste tijd:

august-september (oktober)
Bereid de grond voor in juli

Tweede beste keus:

maart-april (mei)



Hoe maak je de grond goed zaaiklaar. 
Het belang van een goede voorbereiding.
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• Begin op tijd: onkruiden en grassen

• Werk onder droge omstandigheden!!!

• Voorkom/herstel een verdichtte bodem

• Kies een zonnige locatie, droge grond met lage productiviteit

Betere voorbereiding =  meer jaren succesvolle bloemenstrook

30-6-2022
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• Ploegen en eggen om het zaaibed te maken

• Eggen of schoffelen zeer oppervlakkig herhalen na een paar weken 

in geval van grassen en onkruiden

• Herhaal dit na enige weken

• Herhaal dit na enige weken

• Pas geen (organische) bemesting, tenzij de grond te arm is of te 

zuur

Hoe maak je de grond goed zaaiklaar. 
Het belang van een goede voorbereiding.
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Hoe te zaaien, met de hand 
of met een machine?
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• Bereid een fijnkorrelig zaaibed voor

• Zaai met droge omstandigheden en weer

• 1-4 gr/m2 afhankelijk van zaadgrootte en grondsoort 

en tijdstip van zaaien

• GEEN grassen (of zeer weinig 5-20%)!

• Mix de zaden met een vulmiddel voor een meer 

gelijkmatige verdeling (maismeel, zand, graanschroot)
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Hoe te zaaien, met de hand 
of met een machine?

9Jojanneke Bijkerk – Cruydt-Hoeck

• Zaai breedwerpig met de hand

• Of: kunstmeststrooier met zaden en vulmiddel

• Of: Andere zaaimachine (zie foto)

• Pas op: het mengsel ontmengt door de trilling! 

• Zaai zo diep als het zaad groot is, niet dieper!

• Rol aan (capillaire werking), vlak voor regen
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Maaien en hooien (bij droog weer!) tot 10-15cm

Verwijderen maaisel na maximaal 2-3 dagen

Licht gewicht gereedschappen en machines:

• Bosmaaier met slagblad (werkt als zeis)

• Vingerbalkmaaier (foto)

• Schotelmaaier/ cyclomaaier

• Mais versnipperaar en trekker met wagen (te zwaar) 
Sommige boeren blazen het maaisel richting en bewerken vervolgens de 
akker, prima zonder vervelend onkruid.

Hoe door de tijd een soortenrijke 
vegetatie te behouden

Foto: Kema30-6-2022



Hoe door de tijd een soortenrijke 
vegetatie te behouden
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Eerste jaar:

Voorjaarszaai: geen bloei, behalve eenjarigen!

Najaarszaai: optimale kieming en ontwikkeling

• In geval van aggresieve onkruiden 1-3x maaien in eerste jaar  op 

10-15cm, bij droog weer

• Verwijder storende onkruiden (bosmaaier met slagblad) zodat 

ze niet kunnen uitzaaien: Ridderzuring, distels, 

Boerenwormkruid. Spuit niet, indien mogelijk.

• Maai en hooi het maaisel (sept-okt) in a droge periode
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Hoe door de tijd een soortenrijke
vegetatie te behouden
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Tweede jaar en verder:

• Verwijder schadelijke onkruiden met de bosmaaier en spade: 

Ridderzuring, distels, Boerenwormkruid

• Maai tot 10-15cm, met droog weer

• Maai en hooi het maaisel (april-mei)

• Maai en hooi het maaisel (sept-okt)

• Laat steeds 15-30% staan
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Wat gebeurd er wanneer grassen dominant worden?

Grassen komen er in vanuit de omgeving / grassen zijn mee 
gezaaid met het mengsel

Zaai geen grassen!

Verwijder maaisel grondig!

John stelt voor:
• Gebruik van graminiciden
• Beschadig na 3-4 jaar tot 70% van de grond met een schoffel 

of cultivator

Jojanneke Bijkerk – Cruydt-Hoeck

Hoe door de tijd een soortenrijke 
vegetatie te behouden
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Begrazing:

• Nabegrazing (oktober-winter)

• Strip of drukbegrazing

Pas geen doorlopende begrazing toe, lang genoeg om al 

het gras op te eten, niet zo lang dat de bodemstructuur 

wordt beschadigd. Dus: strip of drukbegrazing is prima.

Kies geen locaties onder aan een helling waar alle 

voedingsstoffen en water ophoopt.

Hoe door de tijd een soortenrijke
vegetatie te behouden

Foto: Kema30-6-2022



Waarom is het zo moeilijk om
de vegetatie te maaien en af te voeren?

21-3-2021, niet gemaaid

Foto’s: Arjen Strijkstra 15Jojanneke Bijkerk – Cruydt-Hoeck30-6-2022



Waarom is het zo moeilijk om
de vegetatie te maaien en af te voeren?
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• Niet de juiste machine beschikbaar?
• Geen plek om te composteren?
• Andere reden…?

Mogelijke oplossingen:

Deel machines of lokale hoveniersbedrijven

Maak een hooibult op of naast de akker (met een 
aantal struiken er om heen)
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Hoe om te gaan met voedselrijke grond? 
Dit resulteerd snel in een onkruiderige
grassige bloemenstrook.
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Extra maaibeurt (2-3 x totaal): april – mei – augustus 
– september - oktober  

Gebieden met veel regen hebben baat bij een 
maaibeurt in april

Verwacht er niet te veel van

Vermijd de toepassing van kwetsbare en minder 
robuste soorten

Inheemse bloemen in boomgaarden
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Het belang van een soortenrijk mengsel 
om de biodiversiteit te versterken.
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Focus BEESPOKE: mengsels voor nuttige insecten en/of 
verbeteren landschap tbv biodiversiteit

Inheemse wilde zaden van lokale herkomst, passend bij eigen 
gebied is aantrekkelijk voor een veel grotere groep soorten, 
inclusief wilde bestuivers. Niet alleen voor voedsel, maar ook voor 
de voortplanting. 
Hoe meer soorten in een mengsel, hoe meer verschillende 
organismen het kan aantrekken en en huizen.

Op maat gemaakt: past beter bij de beestjes en bij de omgeving.

Mensen houden van goedkoop, maar het is ook een investering, 
dus wat mag het kosten?
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Wat vinden we van carnavalsmengsels
(exotische) eenjarige mengsels?
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Minder geschikt voor vergroting van algehele 

biodiversiteit.

Maar kan nuttig zijn (op lichtere gronden) voor vele 

bestuivers en nuttige insecten indien op de zelfde plek 

vele jaren toegepast.

Geheel nutteloos wanneer dubbele bloemen en bloemen 

zonder  nectar of stuifmeel worden toegepast (zie foto).

Jojanneke Bijkerk – Cruydt-Hoeck Foto: Advanta30-6-2022



Lijst van leveranciers voor elk land
(aangeleverd door BEESPOKE partners)
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Telers en leveranciers van lokale wilde zaden: www.native-seed.eu

Denemarken:

Locale inheemse wilde zaden:
Nykilde: https://nykilde.dk/shop/naturengsfroeblandinger.30453/nature
ngsfroe-vildengblanding-margeritblanding-med-50-graesser-1-
kg.nk32389

Andere:
DLF (twee mengsels):
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-
blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/dansk-vildeng-uden-
graes-751bl1001
en
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-
blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/engblanding-til-
lerjord-751bl1014
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Verenigd Koninkrijk:

Emorsgate https://wildseed.co.uk/mixtures/category/meadow-
and-grassland
Kings https://www.kingscrops.co.uk/products/category/18-wild-
flowers
Cotswold
Seeds https://www.cotswoldseeds.com/products/2781/ab8-
florisically-enhanced-field-margin
Bright Seeds https://www.brightseeds.co.uk/wildflowers/c94
Oakbank https://www.oakbankgc.co.uk/ab8.html
Boston 
Seeds https://www.bostonseeds.com/products/countryside-
stewardship/flower-rich-margins-plots-ab8/css1-flower-rich-
margin-plots-ab8.html

Lijst van leveranciers voor elk land
(aangeleverd door BEESPOKE partners)
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Lijst van leveranciers voor elk land
(aangeleverd door BEESPOKE partners)

Nederland:

Inheemse wilde zaden van regionale herkomst:
Biodivers https://biodivers.nl/natuurzadenmengseloverzicht/  
De Bolderik https://debolderik.net
Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden https://www.cruydthoeck.nl

Anders:
Limagrain https://www.lgseeds.nl/catalogsearch/result/?q=catalog+product+vie
w+id+205+s+graslandkruiden+category+55 /Advanta 
Barenbrug https://www.barenbrug.nl/kruidenrijk-grasland,
Ten Have Seeds https://www.tenhaveseeds.nl/webshop/green-star/bermen-
dijken-en-bloemen/
Pure Graze https://puregraze.com/salade-buffet/kruidenrijke-grasland-mengsels-
l-pure-graze-saladebuffet/
Neutkens https://www.neutkens.nl/akkerranden/
Hofman Agrarische Producten https://hofmanap.nl/nl/bloemenmengsels/g-19
PVM https://www.pvmbv.com/product-category/wildbloemenmengsels-gras-
kruidenmengsels-akkerranden-wildakkers/
Van Dijke zaden https://www.vandijkezaden.nl/bloemenmengsels.html
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Lijst van leveranciers voor elk land
(aangeleverd door BEESPOKE partners)

België:

Inheemse wilde zaden van regionale herkomst:

Ecoflora (handel en advies) https://www.ecoflora.be/nl-nl/lijst-van-producten/57-
bloemenweiden
Ecosem, Wallonia https://www.ecosem.be/fr/products.php?type=15 
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Lijst van leveranciers voor elk land
(aangeleverd door BEESPOKE partners)

Duitsland:

Inheemse wilde zaden van regionale herkomst:

Bij planning van bloemenranden zijn Rieger-Hoffmann en Saaten-Zeller de 
meest populaire leveranciers, want zij leveren regionaal passend materiaal.
https://www.rieger-hofmann.de/alles-ueber-rieger-hofmann.html
https://www.saaten-zeller.de/

Anders:

https://www.meiners-saaten.de/
Stefan Tränapp: s.traenapp@meiners-saaten.de
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Lijst van leveranciers voor elk land
(aangeleverd door BEESPOKE partners)

Zweden:

Inheemse wilde zaden van regionale herkomst:

http://www.pratensis.se

Anders:
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Lijst van leveranciers voor elk land
(aangeleverd door BEESPOKE partners)

Noorwegen:

Inheemse wilde zaden van regionale herkomst:

Anders:
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Flyer aanleg en beheer
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leaflet: https://www.silenceofthebees.eu/wp-
content/uploads/2021/06/BEESPOKE-Establishing-Perennial-
Wildflowers-Leaflet-WEB.pdf
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Conclusies
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Om een bloemenstrook succesvol te maken houdt aub rekening met de beste wijze van 
voorbereiding, zaaien en beheer

Inheemse wilde zaden van regionale herkomst zijn het best toegerust om de lokale biodiversiteit te 
verhogen

Zaai niet zo maar een willekeurige bloemenmix, maar kies de juiste samenstelling van soorten 
passend bij een specifiek gebied en gewas
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BEESPOKE

Dank voor uw tijd!
Vragen?



Your interest in the webinar beforehand:
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• Is it possible in larger extent to use seeds from plants in natural habitats like meadows and pastures.

• What can Local Councils do to support planting wildflower strips? Would this technique also work well in 

urban green spaces? Yes

• Suitable flowers for different regions.

• Establishing a successful meadow on varying grounds

• Optimal flower seed mixes.

• Best Wild Flower seeds to sow on field  headlands and meadows.

• A range of plants to colonise roadside verges.

• Filling floral resource gaps in March, June and August-September.

• I would like to know how to reduce weeds in organic wildflower strips, using min-till.

• Species-poor extensive grassland areas that have high potential for more species-rich structures due to

management practices.
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Your interest in the webinar beforehand:
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• How to best link pesticide ecotoxicity to the ecosystem service of pollination?

• We grow Strawberries and blueberries. Can wild pollinators really have an impact relative to bumble bees and

honey bees.

• Wildflower strips and how to be most beneficial in orchards - what species to sow and what gets attracted.

• How many hives per hectare are being used in Europe for Apples and Pears?

• What are the best species for honey and wild bees?

• Just how effective is tailoring flower strip composition in encouraging bees compared to the flower strips 

already present.

• Wild flowers and aphids.

• The best combination of wild flowers for honey production on limestone soil.

• Chemicals bees compatibility.
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