Factsheet

Bloemenweides
Tips voor aanleg en beheer
Wat is een bloemenweide?
Een bloemenweide is een bloemrijk grasland waarin diverse grassen, bloemen en kruiden
voorkomen. Bloemrijke graslanden bieden een leefgebied voor allerlei insecten, vogels en
zoogdieren. In echt goed ontwikkelde bloemenweides kunnen wel 300 plantensoorten
voorkomen!
Het oppervlakte aan bloemrijke graslanden is de laatste tijd afgenomen. Reden genoeg om
er zuinig op te zijn en nieuwe bloemrijke graslanden aan te leggen of te ontwikkelen.

“Door een
bloemenweide aan
te leggen draag je
bij aan de
versterking van het
leefgebied van
vlinders, bijen en
andere insecten.”
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Aanleg
Een bloemenweide kun je realiseren op vrijwel iedere grondsoort, zolang deze maar niet te
nat of te voedselrijk is. Op voedselrijke bodems krijgen grassen en snelgroeiende onkruiden
als brandnetel of ridderzuring snel de overhand. Bloemen en kruiden krijgen dan niet de
kans in bloei te komen en verdwijnen uit het grasland.
Een bloemrijk grasland kun je inzaaien. Er zijn verschillende leveranciers van inheemse
zaadmengsels. Enkele voorbeelden zijn Cruydt - Hoeck, De Morgenster en Biodivers. De
manier van aanleg is afhankelijk van de uitgangssituatie en de grondsoort. De leverancier
kan adviseren over de beste aanlegmethode, het zadenmengsel en het moment van
inzaaien.
Het is ook mogelijk om een bloemenweide te realiseren door middel van maaibeheer
(maaien en afvoeren van vegetatie), maar de ontwikkeling duurt dan vaak wel langer.
Beheer
Een bloemenweide wordt over het algemeen één à twee keer per jaar gemaaid. Het
maaisel wordt afgevoerd om verruiging van de vegetatie te voorkomen. Er vindt geen
bemesting plaats en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Soms is een toevoeging
van mineralen wel nodig.
Voor bijen en vlinders is het goed om een bloemenweide niet in één keer helemaal te
maaien. Door in fasen te maaien, staan er altijd bloemen en is er dus ook altijd nectar
beschikbaar.

Meer info
Landschap Overijssel heeft een speciale webpagina met meer informatie
over bloemenweides:
http://www.landschapoverijssel.nl/bloemenweides
De leverancier van zaden Cruydt – Hoeck heeft een webpagina met een
10 stappenplan voor de aanleg van een bloemenweide:
https://www.cruydthoeck.nl/advies/mengselkiezen/t356

