INZAAIEN
van bloemenzaad
BLOEMENZAAD LOKT INSECTEN, VLINDERS ÉN VOGELS
Heb je een hoekje over in de tuin? Een mooi plekje in de zon? Of ben je klaar met het strakke gazon en wil
je meer leven in de tuin? Bloemenzaad is een mooi, vrolijk én biodivers alternatief.

1. GRONDBEWERKING

3. EN VERDER

•

•

Je zal eerst de grond klaar moeten maken
voordat je kan inzaaien. Belangrijk is dat er
geen gras of beplanting aanwezig is.
De grond moet niet te droog, maar ook zeker
niet te vochtig zijn. Kies dus niet het plekje
waar het snelst plassen blijven staan als het
even regent of het laagste punt van de tuin.
Zaaien kan het hele jaar door, maar het liefst
in augustus of september of in het voorjaar.
Zaaien hoeft helemaal niet dicht. Dun zaaien
is zelfs effectiever. Heel lichtjes over het
ingezaaide gedeelte harken is ruim voldoende.
De zaadjes hoeven namelijk niet diep de grond
in - eigenlijk niet dieper dan zaaddikte.

•

•

•
•

Meestal wordt een bloemenmengsel pas in het
tweede jaar op z’n mooist. Geef het dus niet op
na één jaar!
Als je ziet dat er onkruid tussen de bloemen
komt, trek dit er dan uit.
Een bloemrijk veldje is een geweldige lokplek
voor allerlei soorten vogels. Zorg ervoor dat
je in de tuin ook nestkastjes hebt hangen
om deze vogels een plekje te geven om te
nestelen.

2. ONDERHOUD
•

•

Een meerjarig bijenmengsel, zoals uitgedeeld
wordt vanuit Natuur in het Dorp, blijft een
paar jaar terugkomen. Als je merkt dat het
mooie eraf is, kan je overwegen om opnieuw
in te zaaien.
Het mooiste is om na de winter het ontstane
bloemenveld de maaien. Één keer maaien
is voldoende. Het maaisel kan je het beste
niet laten liggen, maar verwerken op de
composthoop of afvoeren. Door na de winter
te wachten met maaien, krijgen gevormde
zaadjes de kans terug in de bodem te
komen en blijft het bloemenveldje een fijne
foerageer- en schuilplek voor allerlei diertjes
en insecten.
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