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Bloemenweide 
 

Mengsel Kenmerken Zaaien & maaien Samenstelling 

1. Mengsel voor zand- 
en leemgrond (10 g) 

- Het eerste jaar weinig bloei, daarna 
ingetogen bloei van vaste planten 
- Voor leemgrond en lemige zandgronden. 
Dit is de meest voorkomende grondsoort 
in België; dit mengsel kan dus gebruikt 
worden bij de meeste ‘normale’ 
tuingronden 
- Voor een zonnige plek 
- De grond niet verstoren na aanleg 

- Zaaidichtheid: 1 à 2 g/m² 
- Inzaaiperiode: midden maart 
tot midden juni en vanaf eind 
augustus 
- Maairegime: jaarlijks 1 tot 2 
maal, aan het begin van de 
zomer en aan het einde van de 
herfst. 

- Achillea millefolium (gewoon duizendblad) 
- Barbarea vulgaris (barbarakruid) 
- Centaurea jacea (echt knoopkruid) 
- Crepis biennis (groot streepzaad) 
- Daucus carota (wilde peen) 
- Echium vulgare (slangenkruid) 
- Erodium cicutarium (gewone reigersbek) 
- Galium mollugo (glad walstro) 
- Hieracium laevigatum (stijf havikskruid) 
- Hieracium umbellatum (schermhavikskruid) 
- Hypericum perforatum (Sint-Janskruid) 
- Hypochaeris radicata (gewoon biggekruid) 
- Jasione montana (zandblauwtje) 
- Leontodon autumnalis (herfstleeuwetand) 
- Leucanthemum vulgare (wilde margriet) 
- Luzula campestris (gewone veldbies) 
- Malva moschata (muskuskaasjeskruid) 
- Oenothera biennis (middelste teunisbloem) 
- Plantago lanceolata (smalle weegbree) 
- Prunella vulgaris (brunel) 
- Ranunculus acris (scherpe boterbloem) 
- Rhinanthus minor (kleine ratelaar) 
- Silene dioica (dagkoekoeksbloem) 
- Tragopogon pratensis pratensis (gele 
morgenster) 
- Trifolium arvense (hazepootje) 
 



Boomplantactie MOW Leievallei 2017 

Mengsel Kenmerken Zaaien & maaien Samenstelling 

2. Akkerbloemen (10 
g) 

- Heel bloemrijk, dit mengsel geeft het 
kleurrijkste én het snelste resultaat. In het 
voorjaar ingezaaid, geeft dit mengsel al na 
6 tot 8 weken bloemen. 
- Geschikt voor de meeste gronden 
(behalve héél vochtige of héél schrale 
(arme) gronden). 
- Voor een zonnige plek. 
- De grond moet elk jaar opnieuw 
verstoord worden. 
- Geschikt als tijdelijke oplossing. 

- Zaaidichtheid: 1 à 2 g/m² 
- Zaaiperiode: in voorjaar of 
najaar, NIET tussen half juli en 
eind augustus 
- Maairegime : éénmaal in 
oktober 

- Agrostemma githago (bolderik) 
- Centaurea cyanus (korenbloem) 
- Consolida regalis (wilde ridderspoor) 
- Glebionis segetum (gele ganzebloem) 
- Matricaria recutita (echte kamille) 
- Misopates orontium (akkerleeuwenbek) 
- Papaver dubium (bleke klaproos) 
- Papaver rhoeas (grote klaproos) 
- Silene conica (kegelsilene) 
- Silene gallica (Franse silene) 
- Silene noctiflora (nachtkoekoeksbloem) 
- Vaccaria hispanica (koekruid) 
- Tripleurospermum maritimum (reukloze 
kamille) 

3. Bijen- en 
vlindermengsel (10 g) 

- Bloemrijk vanaf het eerste jaar. De 
soorten in dit mengsel werden 
geselecteerd op hun aantrekkingskracht 
op bijen, hommels en vlinders. 
- Mengeling van eenjarige, tweejarige en 
vaste planten. 
- Langs wegen, akkers, in tuinen. 
- Voor een zonnige plek. 
- Duurzaamheid van maximum 5 jaar, 
nadien opnieuw in te zaaien. 

- Zaaidichtheid: 1,5 à 2 g/m² 
- Inzaaiperiode: midden maart 
tot en met midden juni en vanaf 
eind augustus 
- Maairegime: 1 maal per jaar 
maaien in voorjaar 

- Achillea millefolium (gewoon duizendblad) 
- Agrimonia eupatoria (gewone agromonie) 
- Barbarea vulgaris (barbarakruid) 
- Campanula rotundifolia (grasklokje) 
- Centaurea cyanus (korenbloem) 
- Centaurea jacea (echt knoopkruid) 
- Daucus carota (wilde peen) 
- Echium vulgare (slangenkruid) 
- Galium mollugo (glad walstro) 
- Galium verum (geel walstro) 
- Heracleum sphondylium (bereklauw) 
- Hypericum perforatum (Sint-Janskruid) 
- Hypochaeris radicata (gewoon biggekruid) 
- Knautia arvensis (beemdkroon) 
- Leontodon autumnalis (herfstleeuwetand) 
- Leucanthemum vulgare (margiet) 
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   - Linaria vulgaris (vlasbekje) 
- Lotus corniculatus (gewone rolklaver) 
- Malva moschata (muskuskaasjeskruid) 
- Malva sylvestris (groot kaasjeskruid) 
- Medicago lupulina (hopklaver) 
- Papaver dubium (bleke klaproos) 
- Pastinaca sativa (pastinaak) 
- Plantago lanceolata (smalle weegbree) 
- Prunella vulgaris (brunel) 
- Saponaria officinalis (zeepkruid) 
- Scrophularia nodosa (knopig helmkruid) 
- Silene dioica (dagkoekoeksbloem) 
- Silene latifolia ssp. Alba 
(avondkoekoeksbloem) 
- Silene vulgaris (blaassilene) 
- Sinapsis arvensis (herik) 
- Stachys sylvatica (bosandoorn) 
- Tanacetum vulgare (boerenwormkruid) 
- Thymus pulegioides (grote tijm) 
- Torilis japonica (heggendoornzaad) 
- Tragopogon pratensis (gele morgenster) 
- Verbascum nigrum (zwarte toorts) 
- Viola arvensis (akkerviooltje) 

4. Bijenweidemengsel 
(ook groenbemester) 
(20 g) 

- Bloemrijk, maar minder uitbundig dan 
het akkerbloemenmengsel. 
- Geschikt voor de meeste gronden. 
- Voor een zonnige standplaats. 
- Dient elk jaar opnieuw ingezaaid te 
worden . 
- Zeer aantrekkelijk voor bijen en vlinders. 

- Zaaidichtheid: 0,75 tot 1,5 g/m² 
- Inzaaiperiode: van eind april 
tot eind juli, NIET inzaaien in 
nazomer/najaar. 
- Maairegime: éénmaal in 
oktober. 

Bio: 
- Anethum graveolens (dille) 
- Borago officinalis (komkommerkruid) 
- Calendula officinalis (goudsbloem) 
- Centaurea cyanus (korenbloem) 
- Coriandrum sativum (koriander) 
- Cosmos bipinnatus (cosmea) 
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 - Kan ook gebruikt worden als 
groenbemester. 
- Beschikbaar in bio-versie (biocontrole Be-
bio-01). 

 - Fagopyrum esculentum (boekweit) 
- Helianthus annuus (zonnebloem) 
- Malva sylvestris (groot kaasjeskruid) 
- Nigella damascena (juffertje in ’t groen) 
- Phacelia tanacetifolia (phacelia ) 
- Raphanus sativus subsp. oleiferus 
(bladrammenas) 
- Serradella Ornithopus sativus (serradella) 
- Sinapis alba (mosterd) 
- Trifolium incarnatum (incarnaatklaver) 
 
Niet-bio: 
- Anethum graveolens (dille) 
- Borago officinalis (komkommerkruid) 
- Calendula officinalis (goudsbloem) 
- Centaurea cyanus (korenbloem) 
- Coriandrum sativum (koriander) 
- Fagopyrum esculentum (boekweit) 
- Malva sylvestris (groot kaasjeskruid) 
- Nigella sativa (kummel) 
- Phacelia tanacetifolia (phacelia ) 
- Raphanus sativus subsp. oleiferus 
(bladrammenas) 

 
 


