Hoe bloemenweiden inzaaien?
In een tuin kan een bloemenweide een prima alternatief zijn voor een gazon. Een gazon is
immers zeer arbeidsintensief en heeft weinig of geen ecologische waarde. Een
bloemenweide trekt allerlei nuttige insecten aan, is mooi om naar te kijken, moet maar
enkele keren per jaar gemaaid worden en heeft geen bemesting nodig.
Het mengsel dat aangeboden wordt is een 1-2-meerjarig bijen- en vlindermengsel,
gecombineerd met 20% éénjarig akkermengsel en 100% inheems van samenstelling. Het
bijzondere aan dit mengsel is dat er geen grassen zijn aan toegevoegd omdat die teveel
competitie leveren voor andere soorten.
Een vaste bloemenweide vraagt in het begin iets meer geduld omdat niet alle zaden
tegelijk ontkiemen. Om dit te vermijden en direct meer kleur te brengen vanaf het begin
hebben we er voor ongeveer 20% een éénjarig akkermengsel toegevoegd.

Een mooie bloemenweide vraagt een goede voorbereiding:
Eerst moet het perceel gras- en onkruidvrij gemaakt worden. Dit kan door de bestaande
grasmat af te schrapen en af te voeren. Op deze manier wordt het vruchtbaarste deel van
de grond verwijderd. Bemesten dient zeker vermeden te worden: hoe armer de grond,
hoe beter een bloemenweide lukt. Een andere, maar minder goede oplossing is het
afdekken van de grond met een ondoorzichtige folie en nadien de grond diep (30 cm)
omploegen.
Indien de grond erg voedselrijk is, af te leiden uit de aanwezigheid van veel ‘lastig’
onkruid (brandnetels, distels, zuring, …), opteert u best voor de methode van een ‘vals
zaaibed’. Hierbij maakt u de grond eerst onkruidvrij. Vervolgens wacht u een twee-tot
drietal weken. In die periode zal een groot deel van de nog in de bodem aanwezige
onkruidzaden ontkiemen. Vervolgens verwijdert u deze kiemplanten door oppervlakkig te
schoffelen ( niet opnieuw frezen of in de diepte bewerken!). Indien nodig deze werkwijze
enkele keren herhalen. Pas daarna zaait u het bloemenweidemengsel in. Zo vermijdt u dat
uw bloemenweide enkele maanden na aanleg reeds vol ongewenst onkruid staat.
Zaaien kan best ofwel in het voorjaar (midden maart tot midden juni) of in het najaar
(vanaf eind augustus).
Zaaien doet u best handmatig. Omdat de zaden allemaal een verschillende grootte
hebben en omdat u dan beter kan zien waar u zaait, vermengt u best de zaden met een
hoeveelheid wit zand. Reken 1 kruiwagen per kilo zaad. Nadien kunt u de zaden lichtjes
inharken. Opgelet: de zaden nooit afdekken met een laag grond. Dit kan leiden tot een
volledige mislukking van de aanleg.

Beheer van een vaste bloemenweide:

Er zijn twee methodes van beheer: de eerste is de algemene methode, de andere is de
methode van gefaseerd maaien. De 1ste methode is zeer eenvoudig, de 2de is wat
complexer, maar biedt meer voordelen voor de natuur.

In de algemene methode geldt dat een vaste bloemenweide 1 tot 2 keer per jaar
gemaaid dient te worden, dit rond eind juni/begin juli en rond eind september/begin
oktober.
In het algemeen geldt dat het 1ste jaar slechts 1 keer in het najaar wordt gemaaid.
Vanaf het 2de jaar volstaan meestal 2 maaibeurten per jaar. Indien de bodem echter heel
voedselrijk is, kan het gebeuren dat de vegetatie snel opschiet en dat een 3de maaibeurt
nuttig is.

Een nog betere beheermethode is het ‘Gefaseerd maaien’:
Ook kan u opteren voor gefaseerd maaien. Begin juli staat een bloemenweide meestal op
zijn mooist. Dan toch maaien kan nogal drastisch lijken. Indien u echter niet maait, is de
kans groot dat door regen en wind de vegetatie plat gaat liggen. Ook zal de bloei al eind
augustus stoppen, terwijl u met maaien rond begin juli nog bloei kan verwachten tot in
oktober.
Gefaseerd maaien biedt hier de oplossing. Zo kan u de ene helft van het perceel begin
juli maaien en het volledige perceel pas eind oktober. Het volgende jaar maait u dan in
juli de andere helft van het perceel. Dit biedt ook het voordeel dat bijen, hommels en
vlinders gedurende het hele seizoen kunnen blijven profiteren van bloeiende planten.
Eventueel kan u zelfs een klein gedeelte helemaal niet maaien zodat er ook in de winter
nog voedsel en schuilplaatsen zijn.

Zowel voor de algemene beheermethode als voor het gefaseerd maaien geldt dat het
best is het maaisel steeds 1 à 2 weken te laten liggen. Zo krijgen de zaden de kans om
te ontkiemen. Vergeet niet het maaisel nadien af te voeren om de planten niet te
laten verstikken en de bodem niet te verrijken.

