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Een bloemenweide
inzaaien
Misschien bent u geen fervent tuinier en hebt u niet al te veel tijd om
met uw tuin bezig te zijn, maar wilt u hem toch mooier maken en meer
aanbieden dan gewoon maar een gazon? De oplossing is heel eenvoudig
en het resultaat is gegarandeerd: zaai dan een bloemenweide in ! Het
resultaat is fleurig, vol met bloemen, nuttig voor de insecten en de vogels
in uw tuin.
Er bestaan verschillende soorten bloemenweides. Belangrijk is dat u een
mengsel van planten kiest die zich in uw streek thuis voelen.

Op welk soort bodem kan ik een
bloemenweide inzaaien?

Wanneer moet ik een bloemenweide
inzaaien?
De meest geschikte periode om een bloemenweide te zaaien is tussen maart en mei of
tussen oktober en november.

En hoe moet ik het aanpakken?
Baken eerst het terrein waarop je bloemenweide moet komen af met een touwtje.
- Eens dat gebeurd is, moet je maaien en het maaisel afvoeren.
- Daarna moet je de grond klaar maken om op te zaaien. Daarvoor graaf je de bovenste
vijf centimeter van de grond af (het volstaan om het gazon of het gras uit te trekken
en het grootste deel van de wortels te verwijderen).
- Wanneer de grond klaar is, kun je beginnen te zaaien. Om precies te bepalen hoeveel
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Een bloemenweide kun je op alle soorten bodem zaaien, maar de grootste voorkeur
gaat uit naar voedselarme bodems. Een voedselarme bodems bevat weinig
voedingsstoffen en weinig humus. De bodem kan ook geleidelijk armer gemaakt
worden wanneer je op het einde van de zomer de verdroogde planten afvoert (afvoer
van organisch materiaal) of ook door de bovenste laag van de bodem, die veel
voedingsstoffen bevat, weg te halen.
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zaad je nodig hebt, moet je 2 tot 3 g per m² voorzien. Zaai dan gewoon uit de hand en let er goed op dat je
niet meer zaad gebruikt dan je voorzien hebt. Anders krijg je een te dicht begroeide bloemenweide waarop
de planten elkaar zullen beconcurreren en elkaar zullen verzwakken.
- Druk de grond lichtjes aan met de achterkant van een schop of met een gazonrol, zodat de zaadjes in
contact komen met de grond. Besproei met een fijne waterstraal.
- Wanneer het tijdens de eerste dagen na het zaaien niet regent, moet je 4 dagen lang besproeien om het
zaad te doen kiemen. Daarna volstaat één keer gieten per week gedurende 1 maand na het zaaien. De weide
zal 6 tot 8 weken na het zaaien beginnen te bloeien.

Welke soort bloemenweide kan ik inzaaien?
Bloemenweides woorden meestal in drie categorieën onderverdeeld:
- bloemenakker een mengeling van eenjarige bloemen, met bijvoorbeeld klaproos, korenbloem (Centaurea
cyanus), gele ganzenbloem (Glebionis segetum), bolderik (Agrostemma githago), en ook nog kamille;
- bloemenweide mengsels van eenjarigen, tweejarigen en doorlevende planten;
- mengelingen van grasachtige doorlevende planten.

Hoe moet ik mijn bloemenweide onderhouden?
Om je bloemenweide ook in de volgende jaren te laten bloeien, moeten deze mengsels op een
verschillende manier onderhouden worden.

- Mengsels van eenjarigen, tweejarigen en doorlevende bloemen
Net zoals bij de mengsels van eenjarige bloemen bestaat het onderhoud erin om eens per jaar in september
of oktober te maaien en het maaisel enkele dagen te laten liggen om de zaadjes op de grond te laten
vallen. Dit onderhoud kun je drie tot vijf jaar volhouden. Dat is de normale levensduur voor dit soort van
bloemenweide. Daarna moet je de grond weer afgraven en opnieuw inzaaien om weer opnieuw dezelfde
massale bloei te verkrijgen.
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- Mengsels van eenjarige bloemen.
Het is genoeg om mengsels van eenjarige bloemen eens per jaar te maaien in september of oktober
wanneer de bloei ten einde loopt en de zaden gevormd zijn. Je kunt het maaisel laten liggen zodat de
zaadjes op de grond vallen en de weide opnieuw ingezaaid wordt. Na enkele dagen voer je het gedroogde
maaisel af, zodat het de grond niet aanrijkt, bloemenweides houden immers niet van een te rijke bodem.
Toch zal de bloei in het tweede jaar minder uitbundig zijn. Om elk jaar weer een bloemrijk resultaat te
hebben, kan je dus beter in de lente of in de herfst opnieuw inzaaien.

