
Veldbloemen

Beleef de natuur
meer dan 60 suggesties voor een  
kleurrijke en natuurlijke leefomgeving 



Samen voor biodiversiteit

Veldbloemenzaden bestellen

Op www.advantaseeds.nl/dealerlocator vind 
je onze lokale verkooppunten in jouw regio. 
Je kunt je bestelling ook doorgeven via 
bestellingen@limagrain.nl

www.advantaseeds.nl/veldbloemen
Ga naar onze website voor de uitgebreide mengsel-
samenstellingen, nóg meer fotoimpressies en een 
handige productselector.

Bestel direct online 

Eenvoudig en snel bestel je op limagrainshop.nl/b2b. 
Met een eigen account heb je als groenspecialist 
toegang tot het hele assortiment.

Advanta Veldbloemen is een uitgave van Limagrain, Nederlands grootste plantenveredelaar en aanbieder van zaaizaden 
voor professioneel gebruik in de groen- en landbouwsector. Met terreinbeheerders, telers en groenprofessionals zetten 
we ons in voor een kleurrijker Nederland waar de biodiversiteit fl oreert en het fi jn leven, wonen en werken is. Onze 
producten en expertise zijn van grote meerwaarde als het gaat om een verantwoorde inrichting van de groene ruimte.  

Limagrain Nederland BV
Postbus 1
4410 AA  RILLAND

Tel. 0113 – 55 71 00
info@limagrain.nl
www.advantaseeds.nl
BTW-nr. NL 002101816B01

  AdvantaNL
  Gratis vakmail? Schrijf in op:

       advantaseeds.nl/inschrijven-nieuwsbrief

Foto voorplaat: mengsel Summer Flower blz. 12/15 
FOTO’S: LIMAGRAIN , WILLEBROEK (BLZ. 3), FONS LINDERS (BLZ. 7 BOVEN), TUINEN LAMBERT (BLZ. 7 MIDDEN), 
TT FOTO (BLZ. 7 ONDER),  CHRIS EN ADRIE JOCHEMS (BLZ. 14),  ANDRIES JUMELET (BLZ. 23 LI-ONDER), 
DE JONGHE LEEUW (BLZ. 45 MIDDEN), PETER GRAAT (BLZ. 46 BOVEN)
®ADVANTA IS A REGISTERED TRADEMARK OF ADVANTA NETHERLANDS HOLDINGS BV   |  I&O  03/2020

Noord- en 
Oost-Nederland
Job Steunenberg
06 – 22 55 80 67
job.steunenberg@limagrain.nl 

Midden- en 
West-Nederland
Hans Vervaart
06 – 51 61 13 03
hans.vervaart@limagrain.nl

Zuid- 
Nederland
Jan Krijnen
06 – 53 74 61 78
jan.krijnen@limagrain.nl

Advies

2

voor jouw groenproject
vraag het onze regionale specialist

http://www.advantaseeds.nl/dealerlocator
mailto:bestellingen@limagrain.nl
http://www.advantaseeds.nl/veldbloemen
http://limagrainshop.nl/b2b
mailto:info@limagrain.nl
http://www.advantaseeds.nl/
http://advantaseeds.nl/inschrijven-nieuwsbrief
mailto:job.steunenberg@limagrain.nl
mailto:hans.vervaart@limagrain.nl
mailto:jan.krijnen@limagrain.nl


3

V E L D B L O E M E N
handige mengselwijzer

meerjarige wadi / waterkant

landschappelijke mengsels bloemrijke vegetatie

> 3 jaar natuurlijke vegetatie

eenjarige
bonte mengsels
1 jaar

kruidenrijk
grasland

aanleg en
beheer

voordelen 
veldbloemen

meerjarige
bonte mengsels
2 -3  jaar

bloemenakkers 
en akkerranden

veldbloemen
service

veldbloemen
inspiratie 

12

42

8

4

28

46

6

44

20

10

36
30
28



Hoge belevingswaarde
Met veldbloemen creëer je een aangename  
omgeving die mensen inspireert en volop doet  
genieten. Tuinen of groenstroken opgesierd met 
kleurige en geurige bloemen ogen mooi, ruiken  
lekker en roepen een natuurlijke uitstraling op. 
Veldbloemen verhogen ons gevoel van algeheel 
welzijn en beïnvloeden onze stemming op een 
positieve manier. In die zin kunnen veldbloemen- 
objecten rekenen op een groot maatschappelijk 
draagvlak. 

Landschapsverfraaiing
Door hun gespreide bloei brengen veldbloemen de 

omgeving steeds weer in andere sferen. Zo ontstaat 
vanaf het voorjaar tot aan de herfst een fraaie  
bloemenwaaier van levendige kleuren. Weinig  

aantrekkelijke plekken in steden en kernen ogen 
daardoor plots veel vrolijker en fungeren als waar 

plukobject voor burgers en passanten. Bonte 
 borders en perken doorbreken bovendien het  

monotone beeld van vaste beplanting. 

Veldbloemen verrijken
stad en landschap

Natuurontwikkeling
Provinciale en lokale overheden hebben een  

belangrijke taak om in de komende jaren meer landoppervlakte te reserveren 
voor natuur, want deze staat in ons land behoorlijk onder druk.  

Veldbloemenmengsels lenen zich bij uitstek voor het herstel en de ontwikkeling 
van natuur- en landschapswaarden. Of het nu gaat om het terugbrengen van  

de wilde bloemenpracht van weleer langs wegen, dijken en akkers of de  
(her)introductie van inheemse soorten in ecologische verbindingszones,  
voor elke toepassing is er wel een specifieke samenstelling voorhanden.
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Veldbloemen zijn ongekend populair. Steeds meer hoveniers, groenbeheerders, tuin- en landschapsarchitecten 
ontdekken de meerwaarde van wilde bloemenvegetaties binnen en buiten de bebouwde kom. Ze maken onze 

leefomgeving aantrekkelijker, hebben een belangrijke rol in natuurontwikkeling en biodiversiteitsherstel én 
houden het onderhoud beheersbaar.

Versterking biodiversiteit
Veldbloemen geven een boost aan de biodiversiteit. 
In die zin zijn ze een belangrijke graadmeter voor de 
soortenrijkdom in ons land. Ze bieden broedplaatsen, 

 schuilplaatsen en voedsel aan bijen, vlinders, kik-
kers, vogels en klein wild. Maar ook een habitat voor 

natuurlijke vijanden (predatoren) die voor biologi-
sche bestrijding van plaaginsecten kunnen zorgen. 
Het herstel van de biodiversiteit is een belangrijke 

missie geworden van vele lokale en(inter)nationale 
initiatieven (zoals nationale bijenstrategie, Deltaplan 
Biodiversiteit) en ook onze plicht naar toekomstige 

generaties toe: ‘We care about our planet.’ 

Gemakkelijk en efficiënt
Naar veldbloemen heb je maar weinig omkijken.  
Ten opzichte van andere bodembedekkers vragen 
de vegetaties beduidend minder onderhoud en dat 
betekent lagere kosten voor het beheer van het 
groen. Tegelijkertijd gelden veldbloemen als een 
klimaatbestendige beplanting; met hun diepe en 
wijdvertakte wortelstelsel gaan ze erosie tegen en 
zijn ze net even wat minder gevoelig voor droogte.  
Door het gebruik van meerjarige mengsels is het 
resultaat van lange duur.
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Veldbloemeninspiratie 

Bermen hebben een wegenbouwkundige functie, maar zijn tegelijkertijd belangrijk voor de ecologische 
infrastructuur van flora en fauna en het behoud van de soortenrijkdom. Wist je dat we in bermen 
ruim de helft van alle inheemse plantensoorten van ons land terugvinden? Veldbloemen ver-
sterken de ecologie en dragen ook aantoonbaar bij aan de verkeersveiligheid: met hun  
verscheidenheid aan kleuren doorbreken ze de monotonie voor de weggebruiker.

OpenBaar grOen is ideaal voor de aanleg van veld-
bloemenobjecten. Vooral plaatsen die niet betreden 
worden maar wel een bodembedekker vragen, tover 
je eenvoudig om in aantrekkelijke stukjes stadsna-
tuur. Bloemenweides zijn een mooi alternatief voor 
plantsoenen en traditionele gazons. En uiteraard zijn 
dynamische groenplekken altijd winst voor de biodi-
versiteit en het welzijn van burgers.

6

• plantsoenen, parken
• tuinen, borders, perken
• bermen, dijken
• infrastructurele projecten
• fietspaden, vluchtheuvels

• industrie-/bedrijfsterreinen
• vuilnisbelten, vervuilde 

ondergronden
• waterkanten, poeltjes, 

kikkervijvers
• braakliggende terreinen

• (tijdelijke) lege plekken
• onbebouwde stadsranden
• wadi, stroom- en rivierdalen
• moerasachtige gebieden
• pluk- en speelweiden
• erosiegevoelige gronden

• natuurgebieden
• oevers en taluds
• recreatieterreinen
• ecologische verbindingszones
• verstoorde gronden
• bosgronden
• roughs van golfbanen

1001
toepassingen



 voor de groene ruimte

natuurrijke, wilde Of landelijke tuinen zijn bezig met een flinke opmars. Particuliere tuinbezitters willen 
ook hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit, zorgcentra zetten steeds meer in op een gezonde groene 

omgeving voor hun inwoners en tuinarchitecten gaan voor duurzaamheid en natuurbeleving. Het 
aanleggen van tuinen met veldbloemen is duidelijk een nieuwe tendens! 

Bedrijventerreinen zijn voor organisaties een belangrijk 
uithangbord voor maatschappelijk verantwoord onderne-
merschap. Veldbloemen bieden in dit kader meerwaar-
de als het gaat om het inrichten van een aantrekkelijke  
(werk)omgeving die ook inspanningen op het vlak  
van natuurontwikkeling en biodiversiteitsherstel onder- 
schrijft. Buiten dat betekent het bijbehorende extensieve  
beheer een forse besparing op onderhoudskosten. 

BuitengeBieden omvatten veel landschapselementen die 
van groot belang zijn voor de natuur en ecologie. Denk aan dijken,  

moerassen, wadi, akkers en weilanden. Rijke begroeiingen voor-
zien in een betere habitat voor insecten, vogels en andere dieren. Voor 

alle typen bodems en groeiomstandigheden zijn er speciale veldbloe-
menmengsels, voor agrarisch natuurbeheer is er het pakket ‘natuurinclusief’. 
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Voorbereiding
• Een bodemanalyse kan helpen om samen met onze experts 

het best passende mengsel te kiezen.

• Maak een plan van aanpak voor de grondbewerking; 
verwijderen toplaag, frezen, keren, egaliseren, e.d.

• Zorg voor een toplaag, schoon en vrij van ongewenst groen; 
kun je verschralen, dan gaat daar de voorkeur naar uit.

• Houd op rijkere gronden rekening met de kans op vergras-
sing, omdat grassen zich hier makkelijker ontwikkelen.

• Creëer een fi jn, egaal (in profi el liggend) kruimelig zaaibed; 
dit kan dienen als ‘vals’ zaaibed waar ongewenste opslag kan 
worden verwijderd door schoffelen of een andere werkgang.

Zaaien
• Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode bij 

voldoende temperatuur en bodemvocht.

• Eénjarige mengsels zaait u het best van eind maart tot 
en met half juni.

• Meerjarige mengsels zaait u het best van eind maart tot 
en met september; zaai eventueel éénjarige soorten mee
voor wat extra kleur gedurende het eerste jaar.

• Zaai handmatig en breedwerpig; meng het zaad eerst 
met vochtig (zilver)zand voor een gelijkmatige verdeling. 

• Hark licht in, niet dieper dan de dikte van de zaden en 
druk het zaaibed licht aan.

• Gebruik bij machinale inzaai een pijpenzaaimachine of
een machine die werkt met luchtondersteuning; meng 
het zaad met zeer droog zand dat geen steentjes bevat 
ter voorkoming van schade aan het nokkenrad. 

• Veldbloemenzaden kunnen ook via hydroseeding 
aangebracht worden op steile taluds en erosiegevoelige 
objecten.

Aanleg en beheer

ZAAIZAAD

ZAAIEN

11

22

INHARKEN

ROLLEN

33

44

Zo realiseer je de mooiste projecten
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Onderhoud

• Belangrijk: zorg voor voldoende vocht tijdens de 
kiem- en ontwikkelingsfase.

• Geef geen stikstofbemesting; armere gronden geven
in de regel meer bloei.

• Maai – afhankelijk van de stand/uitstraling – in het late 
najaar of vroege voorjaar.

• Gefaseerd maaien stimuleert de soortenrijkdom en geeft 
spreiding van de bloei; het gaat eventuele vergrassing tegen 
en zorgt voor een continu aanbod van stuifmeel/nectar en 
opwarm- en ei-afzetplaatsen voor insecten. 

• Maai op 10 - 15 cm hoogte om de rozetten (voor de
hergroei) niet te beschadigen.

• Laat het maaisel drogen/narijpen en voer het na enkele 
dagen af; dit bevordert een goede verspreiding van de zaden 
en verschraalt de bodem.

• Staan er overwegend overwinterende soorten? Dan kan
je gelijk maaien en afvoeren. 

Vervolg

• Werk in een volgend voorjaar de grond licht los.

• Zaai eenjarige mengsels opnieuw in; zaai meerjarige meng-
sels door voor een blijvend mooi resultaat; gebruik de helft 
van de hoeveelheid die bij inzaai is gebruikt.

VOOR OPKOMST BEGIN APRIL

VEGETATIEF BEGIN MEI

55

66

START BLOEI MEDIO JUNI

AFRIJPING OKTOBER

77

88
9

Hoe je bloemenobjecten zich ontwikkelen is plaats- én tijdgebonden. De samenstelling van de ondergrond heeft 
een invloed op de kieming en groei, evenals het seizoen en de weersomstandigheden. Het beheer bepaalt 

uiteindelijk welke soorten zich zullen handhaven en hoe het beeld er na een aantal jaren uitziet. 
Op deze pagina’s tips en tricks voor het allermooiste resultaat. 



blz. 20blz. 12blz. 12

    inrichting groene ruimte - tuinen

100% inheems

3 bonte 
samenstellingen

eenjarige mengsels

kleurrijke
objecten

2-3 jaar

17 bonte
samenstellingen

kleurrijke
objecten

11 bonte 
samenstellingen

   agrarisch natuurbeheer

100% 
inheems

blz. 42 blz. 42blz. 42

100% inheems 100% inheems 100% inheems

kruidenrijk grasland (meerjarig)

weide- 
vogel 

beheer

kruiden- 
weide  

paarden
grasland- 

kruiden
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blz. 30blz. 30 blz. 28

    inrichting groene ruimte - tuinen

landschappelijke  
toepassingen

vochtige 
bodems

wadi / 
waterkant

4 landschappelijke
samenstellingen

>3 jaar

intensiteit 
bloei

natuurlijk100% inheems

6 landschappelijke 
samenstellingen

meerjarige mengsels

bloemrijk

7 landschappelijke 
samenstellingen

blz. 36
100% inheems

11 landschappelijke
samenstellingen

mengselwijzer veldbloemen

   agrarisch natuurbeheer

blz. 44 blz. 44 blz. 44

bloemenakkers

wintervogelakkerakkerranden

foerageer- 
mengselmeerjarigeenjarig
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BONTE MENGSELS VOOR KLEURRIJKE OBJECTEN | 1 JAAR

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

FESTIVAL 5 alle gronden 50-100 cm feest voor elke tuin

AURORA 5 alle gronden 50-100 cm magie van bloesems

NEW WAVE 6 alle gronden 50-100 cm it’s flower time!

HONEY BEE 11 alle gronden 50-100 cm lang leve(n) de tuin

SUMMER FLOWER 18 alle gronden < 50 cm soortenrijk

FLOWER POWER 21 alle gronden < 50 cm veelkleurige zomervegetatie

SNIJBLOEMEN 32 alle gronden 50-100 cm voor verse bloemen op vaas

DROOGBLOEMEN 27 alle gronden 50-100 cm voor maken van droogboeketten

NR. 48 9 alle gronden 50-100 cm hoge slagingskans

NR. 49A 11 zware gronden 50-100 cm Tubinger-mengsel, zware gronden

NR. 49B 12 lichte gronden 50-100 cm Brandenburger-mengsel, lichte gronden

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen

Eenjarige mengsels 

BONTE INHEEMSE MENGSELS VOOR KLEURRIJKE OBJECTEN | 1 JAAR

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

NR. 5 12 alle gronden 50-100 cm akkerkruidvegetatie

NR. 23 5 alle gronden 50-100 cm akkerkruidvegetatie met felle kleuren

NR. 24 8 alle gronden 50-100 cm vegetatie op een zonnige plaats

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen
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Deze fleurige mengsels zijn hoofdzakelijk samengesteld met eenjarige (zomer)bloemen. Ze bloeien lang en  
uitbundig en spreiden daarmee gedurende één groeiseizoen een enorme bloemenpracht ten toon. Door hun felle 

en opvallende kleuren (hoge sierwaarde) oogt alles veel vrolijker en zonniger. Het zijn makkelijke mengsels die 
overal inpasbaar zijn en snel zichtbaar resultaat geven. De inheemse samenstellingen bevatten uitsluitend een-

jarige veldkruiden die in Nederland voorkomen. Voor alle mengsels geldt dat je ze zaait in de lente van het jaar 
waarin je de bloei wilt hebben. Een volgend jaar zal je de objecten opnieuw moeten voorbereiden en inzaaien. 

 extreem kleurrijk en langbloeiend, zeer hoge sierwaarde 

 draagt bij aan betere dracht (voedsel) voor bijen en vlinders

 verkrijgbaar in eenheden van 100, 500 en 1.000 gram 

 zaaiperiode: maart t/m juni

 zaaihoeveelheid: 15 kg/ha; Colour Splash-mengsels 20 kg/ha 

 bloeitijd: 20 weken

INZAAI EN BEHEER

> voorjaarszaai met mogelijkheid tot bijzaaien 

> ongewenste/storende soorten verwijderen

> maaien en afvoeren in het najaar  
(of eind maart bij een nog representatief beeld)

> elk jaar opnieuw voorbereiden (grond bewerken) en inzaaien, anders ontstaat eenzijdig beeld

> voor meerjarige vegetatie (mengselbehoud) planten in ieder geval goed laten uitzaaien 

> toplaag vervolgens licht beroeren, ook na bijzaaien

> de mengsels zijn ook uitermate geschikt om bij te zaaien in meerjarige mengsels, 
voor extra kleur in het eerste jaar
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Vrolijke zomerbloemen

Nieuw in het Colour Splash-aanbod zijn de zo-
mervegetaties Summer Flower en Flower Power. 
Deze lage tot halfhoge mengsels kennen een gro-
tere soortenrijkdom. Plantsoenen en tuinen doen 
direct vrolijk en zomers aan, want de rijke bloei is 
overweldigend. Heerlijk om in te recreëren, mooi 
om naar te kijken. Of leg een eenjarige bloemen-
weide aan, waarin je elke dag nieuwe bloemen ziet  
ontluiken. Je kan deze vegetaties de hele zomer 
laten staan en hebt er nauwelijks omkijken naar. 
De bloemen sterven vanzelf af bij de eerste vorst.

Colour SplaSh: bijzonder kleurrijk  
en langbloeiend

Colour Splash is een populaire mengsellijn binnen 
ons assortiment met een zeer hoge sierwaarde. 
Zoals de naam al aangeeft zorgt de uitbundige en 
opeenvolgende bloei voor ware kleurenexplosies. 
De zes mengsels zijn uitermate geschikt om tui-
nen, plantsoenen of andere terreinen in een mum 
van tijd om te toveren in schitterende bloemen-
zeeën. Een waaier van sensationele bloem- en 
bladkleuren brengt de omgeving telkens in een 
andere sfeer. Mengsels als Festival, Aurora, Honey 
Bee en New Wave laten zich in borders ook goed 
combineren met vaste beplanting. Ze vullen met 
hun aaneengesloten bloei de haperingen in het 
bloeibeeld van vaste planten perfect op. Wie zich 
een seizoen lang wil laten verrassen door kleur en 
variatie, doet met Colour Splash een goede keuze.

New Wave - 6 soorten
met o.a. Ganzenbloem, Meisjesogen en Zinnia

Flower Power - 21 soorten
met o.a. Slaapmutsje, Gipskruid en Strandviolier

Festival - 5 soorten
met o.a. Cosmea, Korenbloem en Zinnia
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eenjarige bijenmengSelS

Naast Honey Bee (links) uit het Colour Splash-pak-
ket zijn er ook Tubinger (49A) en Brandenburger 
(49B), samengesteld naar beproefd recept. Ze 
worden veel gebruikt in de imkerswereld. Ingezaaid 
na de laatste vorst in het voorjaar geven ze drie 
weken later de eerste bloemen. Beide mengsels 
bevatten Dille, Borage, Korenbloem, Boekweit,  
Kaasjeskruid, Phacelia, Radijs en Gele mosterd. 
Tubinger heeft dan nog extra: Goudsbloem, Kori-
ander en Juffertje in ’t groen; Brandenburger bevat 
ook Gele ganzenbloem, Zonnebloem, Serradelle 
en Klaproos. Bloei mogelijk tot laat in november.

Droogbloemen - 27 soorten
met o.a. Bolpapaver, Strobloem en Papierbloem

Snijbloemen - 32 soorten
met o.a. Zomerazalea, Bonte ganzenbloem en Goudsbloem

Honey Bee - 11 soorten
met o.a. Zonnebloem (laag), Cosmea en Zinnia

Snij- en droogbloemen plukken   
Op zoek naar een mooi plukobject? Een veldboe-
ket van verse Snijbloemen geeft direct fleur in huis 
en het ruikt ook nog eens heel lekker. Of ga voor 
Droogbloemen. Je selecteert de bloemen als de 
kleuren nog mooi, diep en op hun hoogtepunt zijn. 
Na het drogen kun je ze als gewoon boeket ophan-
gen of plaatsen, danwel verwerken in een decora-
tief bloemstuk. Snij- en droogbloemenmengsels 
hebben een grote aantrekkingskracht op plaatsen 
met veel passanten/recreanten en in de buurt van 
speelweiden. Kinderen doen niets liever dan bloe-
men plukken en aan bloemen ruiken.
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Nr. 5 - 12 soorten
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SamengeSteld door eCologen 
Is bij de aanleg van je eenjarige kleurrijke  
bloemenobjecten ook de ecologische juistheid 
belangrijk? Ga dan voor één van de drie inheemse 
mengsels. Deze zijn met zorg samengesteld door 
ecologen met uitsluitend soorten die in ons land 
in het wild voorkomen. De zaden zijn afkomstig 
uit hun eigen regio cq. natuurlijke verspreidings- 
gebied.

Nr. 23 - 5 soorten
met o.a. Korenbloem, Kamille en Klaproos

Nr. 24 - 8 soorten
met o.a. Bolderik, Korenbloem en Gele ganzenbloem
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Meerjarige mengsels  
korte termijn 

BONTE MENGSELS VOOR KLEURRIJKE OBJECTEN | 2-3  JAAR

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

VELDBLOEMEN 1 33 voedselarm > 100 cm hoge gevarieerde vegetatie

VELDBLOEMEN 2 32 voedselarm 50-100 cm halfhoge gevarieerde vegetatie 

VELDBLOEMEN 3 24 voedselarm < 50 cm lage gevarieerde vegetatie 

VELDBLOEMEN 4 16 voedselarm 50-100 cm speciale vegetatie voor (bos)plantsoenen

KLEUR & GEUR 39 voedselarm 50-100 cm geurend veldboeket 

BUMBLE BEE 38 alle gronden > 100 cm voor bij- (en vlinder)vriendelijk groenbeheer

BUTTERFLY 12 alle gronden > 100 cm voor vlinder- (en bij)vriendelijk groenbeheer

BINNEN BEBOUWDE KOM 27 voedselarm 50-100 cm schrale bermen in dorpen en steden

BUITEN BEBOUWDE KOM 16 voedselarm 50-100 cm schrale bermen in het buitengebied

HOLLAND 4 voedselarm 50-100 cm rood-wit-blauw selectie

NR. 29 33 alle gronden > 100 cm halfhoog tot hoog, voor gebruik in tuinen

NR. 30 32 alle gronden 50-100 cm halfhoog, voor gebruik in tuinen

NR. 31 24 alle gronden < 50 cm laag tot halfhoog, voor gebruik in tuinen

NR. 32 16
schraal tot ma-
tig voedselrijk

< 60 cm onderbegroeiing in tuinen en plantsoenen

NR. 37 48 alle gronden 50-100 cm bodems die geroerd en verstoord zijn

NR. 45 22 voedselrijk 50-100 cm aromatische selectie; bron van nectar

NR. 50 10 alle gronden < 50 cm
in- en extensief beheerde bloemengazons;  
te combineren met Extenso-gazonmengsel

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen
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Deze kleurrijke mengsels bestaan uit eenjarige en meerjarige soorten. Ze geven maar liefst twee tot drie jaar 
cachet aan je objecten. Over het algemeen gaat het om samenstellingen met veel variatie in vegetatiehoogte en 

bodems waarop ze het best gedijen. Doordat de planten over langere periode op verschillende tijden  
bloeien, ontstaan voor bijen en vlinders aantrekkelijke bloementapijten die doorlopend nectar bieden.  

Speciaalmengsels voor bestuivende insecten herken je aan het bijenlabel. Voorjaarszaai geeft nog hetzelfde 
seizoen een veelkleurige bloemenzee. Bij najaarszaai zet je in op bloei in het jaar erop.

 
draagt bij aan betere dracht (voedsel) voor bijen en vlinders 

 
verkrijgbaar in eenheden van 100, 500 en 1.000 gram

 
zaaiperiode: maart t/m september 

 
15 kg/ha; Bumble Bee en Butterfly 20 kg/ha

 
bloeitijd: 20 weken

INZAAI EN BEHEER

> zaaien tot half juni voor bloei in hetzelfde jaar; bij najaarszaai,  
bloei in het jaar daarop 

> bij beide zaaimomenten ongewenste/storende soorten verwijderen

> voor de winter afmaaien tot boven de rozetten van de meerjarige soorten  
(> 10 cm) en afvoeren

> of eind maart afvoeren bij een nog representatief beeld

> elk jaar toplaag licht beroeren, afgestorven gewas maaien en afvoeren

> na 2 tot 3 jaar opnieuw inzaaien, omdat grassen en ongewenste soorten anders gaan domineren 
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Binnen bebouwde kom - 27 soorten
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Veldbloemen 2 - 32 soorten
met o.a. Pekbloem, Bolderik en Wilde korenbloem

Holland - 4 soorten
met Kamille, Klaproos, Korenbloem en Margriet

Veldbloemen 3 - 24 soorten
met o.a. Slaapmutsje, Bosliefje en Ridderspoor

uniVerSeel: Veldbloemen 1 t/m 4 
Populaire bloemcombinaties voor veel voorko-
mende toepassingen binnen de bebouwde kom 
vind je terug in de bekende Veldbloemen-meng-
sels 1, 2, 3 en 4. Al decennia lang geven deze 
soortenrijke samenstellingen kleur aan openbaar 
groen, tuinen en bermen. Al in het eerste seizoen 
zorgen de eenjarige soorten voor een kleurig en 
bloemrijk geheel. En het jaar erop fleuren ze ge-
woon opnieuw op, omdat ze zichzelf na de bloei 
uitzaaien. En ook de overblijvende soorten in het 
mengsel komen het tweede jaar tot ontwikkeling 
en zie je daarop weer terug. Ideaal ook voor het 
creëren van veldbloemenobjecten als integraal 
onderdeel van een stads- of dorpsgezicht of om 
braakliggende terreinen (tijdelijk) op te waarderen 
voor de omgeving.
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Bumble Bee - 38 soorten
met o.a. Mariadistel
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bij- en VlinderVriendelijk groenbeheer

Bijen en vlinders zijn onmisbaar voor de bevruch-
ting van onze land- en tuinbouwgewassen en de 
instandhouding van de natuurlijke soortenrijkdom. 
Een aantal meerjarige bloemenmengsels leent 
zich bij uitstek voor het realiseren van bijen- en 
vlinderlinten in de groene ruimte. Je herkent ze 
aan het symbool ‘pollinator friendly’. Het gaat om 
samenstellingen die over lange periode voorzien 
in een gevarieerd en omvangrijk voedselaanbod 
(stuifmeel/nectar) voor honingbijen, wilde bijen en 
vlinders. Als je bedenkt dat bijen voor een halve 
kilo honing twee miljoen bloemen in een straal van 
drie km rond de korf moeten bezoeken, is het be-
langrijk te zorgen voor aaneengesloten bloemen-
weides met heerlijk geurende en kleurrijke soorten. 
Daarmee vergroot je het leefgebied en de over-
levingskans van bestuivende insecten. Daar hoort 
ook een gefaseerd beheer bij dat een gespreide 
bloei mogelijk maakt. 

Bumble Bee - 38 soorten
met o.a. Boekweit, Slangenkruid en Venkel

Butterfl y - 12 soorten
met o.a. Meisjesogen, Pompon Zinnia en Vingerhoedskruid

tuin met keukenkruiden

Er gaat niets boven het 
kweken van je eigen keuken-

kruiden. Verse kruiden zijn 
gezond en maken een feest 

van elk gerecht. Mengsel nr. 45 
bevat onder meer Dille, Borage,

Kervel, Koriander, Lavendel, 
Marjolein, Anijs, Salie en Tijm.
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Nr. 32 - 16 soorten
met o.a. Pekbloem en Slangenkruid
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zo help je de natuur een handje 
Een betere wereld begint bij onszelf! Wie wil ver-
groenen om een bijdrage te leveren aan biodi-
versiteit en natuurontwikkeling begint in eigen 
tuin of terrein met de aanleg van wilde bloemen-
vegetaties. In de range nr. 29 tot 50 bieden we 
diverse meerjarige kleurrijke mengsels waarmee 
je de leefomgeving veel aantrekkelijker maakt.  
(Bedrijfs)tuinen worden zo mooie buffers ten op-
zichte van omringende bebouwing en de natuur 
krijgt alle ruimte. En een ander belangrijk voordeel: 
veldbloemenobjecten vragen minder onderhoud 
dan vaste beplantingen. 

Nr. 37 - 48 soorten
met o.a. Groot kaasjeskruid, Gele ganzenbloem en Korenbloem

Nr. 31 - 24 soorten
met o.a. Korenbloem (gemengd), Bolderik en Hoornviooltje

Nr. 32 - 16 soorten
met o.a. Pekbloem en Slangenkruid

Nr. 30 - 32 soorten
met o.a. Bolderik, Rode melde en Rood vlas
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Nr. 34 - 31 soorten
met o.a. Grote kattenstaart

Nr. 33 - 33 soorten
met o.a. Echte koekoeksbloem

landSChappelijke mengSelS  
Voor waterkanten en wadi 
Deze mengsels bevatten vaste waterminnende 
soorten die goed gedijen op vochtige bodems 
of onder natte omstandigheden, sierplanten  
en oorspronkelijke soorten. Ze geven een  
extra dimensie aan de waterafvoerende en  
waterbergende basisfunctie van droogliggen-
de rivierbeddingen en stroomdalen, namelijk 
natuurontwikkeling. Beplante wadi versterken 
de biodiversiteit en dragen bij aan tempera-
tuur- en CO2-reductie door de opvang van 
fijnstof. De hoogte van de vegetatie is afhan-
kelijk van de groeiomstandigheden.

Meerjarige mengsels 
lange termijn 

LANDSCHAPPELIJKE MENGSELS VOOR WATERKANTEN EN/OF WADI  |  > 3 JAAR

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

STROOMDALFLORA 23 voedselrijk 50-100 cm bermen, dijken, stroomdalen, wadi’s

NR. 21 14
nat, matig, 
voedselrijk

< 60 cm natte gronden en oevers

NR. 33 33
alle gronden, 

vochtig
> 100 cm natte gronden, oevers, slootkanten

NR. 34 31
alle gronden, 

vochtig
> 100 cm vochtige bodems, wadi’s, rivierdalen

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen

INZAAI EN BEHEER

> zaaien in voor- of najaar

> ongewenste/storende soorten verwijderen

> voor de winter afmaaien tot boven de rozetten van de meerjarige soorten (> 10 cm)  
of gefaseerd maaibeheer uitoefenen
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Nr. 33 - 33 soorten
met o.a. Echte koekoeksbloem

Nr. 21 - 14 soorten
met o.a. Moerasvergeet-mij-niet en Echte koekoeksbloem

Bij blijvende mengsels prevaleert de realisatie van een evenwichtige en duurzame vegetatie boven het boeken 
van snel zichtbaar resultaat. Samengesteld uit enkel vaste soorten, versterken ze de landschappelijke waarden 

van bijvoorbeeld wetlands, verbindingszones en natuurgebieden. De ecologische juistheid is belangrijker dan de 
sierwaarde, inheemse mengsels bevatten daarbij enkel soorten die in de betreffende biotoop thuishoren. 

Zaaien kan het hele seizoen bij niet te lage temperatuur en voldoende vocht in de grond. 

 verkrijgbaar in eenheden van 100, 500 en 1.000 gram 

 zaaiperiode: maart t/m september

 zaaihoeveelheid: 15 kg/ha

 bloeitijd: 20 weken

> toplaag niet verstoren, langzame ontwikkeling

> bij voorkeur eind maart maaien en afvoeren;  
afgestorven gewas eerder maaien en afvoeren
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Meerjarige mengsels 
lange termijn bloemrijk 

LANDSCHAPPELIJKE MENGSELS VOOR BLOEMRIJKE VEGETATIES  I  > 3 JAAR 

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

HOOIBEHEER 15 voedselrijk 50-100 cm bermen die gehooid worden

EXTENSIEVE 
BEWEIDING

17 voedselrijk 50-100 cm
voedselrijke bermen/dijken die  
beweid worden

NR. 10 27
schraal tot 
voedselrijk

50-100 cm bermen binnen bebouwde kom

NR. 11 21
schraal tot 
voedselrijk

50-100 cm
binnen bebouwde kom, als overgang 
naar buitengebied

NR. 14 38
schraal tot 
voedselrijk

50-100cm voor realiseren van lagere vegetatie

NR. 19 16 
schraal tot 
voedselrijk

50-100 cm kleurrijke vegetatie op zonnige plaatsen

NR. 41 41
humeus, 

voedselrijk
50-100 cm voor voedselrijke bosgrond

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen

LANDSCHAPPELIJKE INHEEMSE MENGSELS VOOR BLOEMRIJKE VEGETATIES  |  > 3 JAAR

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

NR. 4A 31 droog en schraal < 50 cm binnen bebouwde kom

NR. 4B 18 droog en schraal < 50 cm binnen bebouwde kom

NR. 15 16
schraal tot 

voedselrijk, schaduw
50-100 cm halfhoog schaduw

NR. 17 16
schraal, droog, 

schaduw
50-100 cm halfhoog schaduw

NR. 35 32
licht humeus, droog 

tot matig vochtig
> 100 cm binnen bebouwde kom

NR. 46 20
niet te zware 

grond
50-100 cm halfhoge vegetatie

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen
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Deze mengsels zijn samengesteld uit vaste soorten waarvan de meeste in Nederland in het wild of verwilderd 
voorkomen; de inheemse samenstellingen tellen zelfs alleen maar oorspronkelijke soorten. Stuk voor stuk 

toegespitst op specifieke bodem- en groeiomstandigheden, geven ze in het eerste jaar al vrij  
veel bloei. Bij uitstek geschikt voor het realiseren van bloemrijke vegetaties in bermen,  

op dijken en andere groenobjecten binnen en buiten de bebouwde kom.

 verkrijgbaar in eenheden van 100, 500 en 1.000 gram 

 zaaiperiode: maart t/m september

 zaaihoeveelheid: 15 kg/ha 

 bloeitijd: 20 weken

INZAAI EN BEHEER

> zaaien in voor- of najaar

> ongewenste/storende soorten verwijderen

> 1 tot 3 keer maaien soms noodzakelijk

> ontwikkelt zich het beste bij gefaseerd maaien (sinusbeheer)

> voor de winter afmaaien tot boven de rozetten van de meerjarige soorten (> 10 cm) 

> bij verschillende maaimomenten gewas gelijk afvoeren

> toplaag niet verstoren
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Nr. 10- 27 soorten
met o.a. Korenbloem, Gipskruid en Zeeviolier
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Extensieve beweiding
17 soorten
met o.a. Witte klaver, Smalle weegbree en Margriet

Hooibeheer - 15 soorten
met o.a. Inkarnaatklaver, Echt walstro en Veldlathyrus

Nr. 19 - 16 soorten
met o.a. Inkarnaatklaver, Korenbloem en Gele kamille

bloemrijke bermen

Heel veel gemeenten gaan voor langere periode 
met bloemrijke bermen aan de slag. Kale, schra-
le wegkanten krijgen daardoor een heel ander 
aanzien en vrolijker beeld. Na hun metamorfose 
banen ze zich als kleurrijke linten kilometerslang 
een weg door het landschap. Veel soorten die 
we vroeger in weilanden tegenkwamen, geven nu 
onze bermen kleur en zijn ook goed tolerant voor 
zoutstrooien in de winter. Je hebt keuze uit dertien 
samenstellingen waarvan zes inheems (zie om-
mezijde). Langjarige landschappelijke mengsels 
voor bloemrijke vegetaties zijn onmisbaar voor de 
ontwikkeling van groene infrastructuren waarlangs 
flora en fauna zich verplaatsen van het ene naar 
het andere groengebied. Daarnaast bieden ze een 
schitterend decor voor recreatie en toerisme in de 
regio.
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Nr. 17 - 16 soorten
met o.a. Avondkoekoeksbloem en Bos-vergeet-mij-niet

Nr. 35 - 32 soorten
met o.a. Bijvoet, Grote klaproos en Bleke klaproos

34



35

mengSelS die tegen een Stootje kunnen

Ben je bij de landschappelijke inpassing van je 
veldbloemenproject op zoek naar een blijven-
de bloemrijke samenstelling van enkel inheemse 
soorten? Of heb je te maken met uitgesproken 
droge tot schrale bodems of schaduwplaatsen? 
Dan kun je met dit pakket van zes mengsels heel 
goed uit de voeten. Samengesteld met soorten 
die letterlijk tegen een stootje kunnen, stellen 
ze weinig specifieke eisen aan hun groeiplaats.  
Nr. 35 zien we zelfs vaak toegepast op braak- 
liggende terreinen binnen de bebouwde kom of  
in gronden waarin puin aanwezig is.

Nr. 4A - 31 soorten
met o.a. Wondklaver, Steenanjer en Zwarte toorts

Nr. 15 - 16 soorten
met o.a. Muskuskaasjeskruid, Margriet en Gele kamille

Nr. 17 - 16 soorten
met o.a. Avondkoekoeksbloem en Bos-vergeet-mij-niet
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LANDSCHAPPELIJKE INHEEMSE MENGSELS VOOR NATUURLIJKE VEGETATIES  |  > 3 JAAR

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

STAYGREEN 1 11 alle gronden < 50 cm bermen en groenstroken

STAYGREEN 2 18 alle gronden 50-100 cm
biologische bestrijding 
eikenprocessierups

STAYGREEN 3 28 alle gronden 50-100 cm
aantrekken en instandhouden van 
bestuivende insectenpopulaties

STAYGREEN GRASS 9 alle gronden < 50 cm voor meer diversiteit in grassen

NR. 1A 22 alle gronden 50-100 cm speciaalmengsel halfhoog

NR. 1B 10 alle gronden < 50 cm speciaalmengsel laag

NR. 2A 17 klei en voedselrijk 50-100 cm speciaalmengsel halfhoog

NR. 3A 22 nat en voedselrijk 50-100 cm speciaalmengsel halfhoog

NR. 6 16 voedselrijk 50-100 cm ruige onderbegroeiing/bosranden

NR. 13 23 voedselrijk 50-100 cm voor zavel, klei en leem

NR. 47 20 zand, matig vochtig 50-100 cm halfhoge vegetatie op lichte grond

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen

Meerjarige mengsels 
lange termijn natuurlijk 
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 draagt bij aan betere dracht (voedsel) voor bijen en vlinders 

 verkrijgbaar in eenheden van 100, 500 en 1.000 gram, met uitzondering  
van Staygreen 1 (per 8 kg) en Staygreen Grass (per 2 kg) 

 zaaiperiode: maart t/m september; Staygreen-mengsels t/m oktober 

 zaaihoeveelheid: 15 kg/ha met uitzondering van Staygreen 1 (56 kg/ha)  
en Staygreen Grass (2 kg/ha bijmengen) 

 bloeitijd: 20 weken

INZAAI EN BEHEER

> zaaien in voor- of najaar

> ongewenste/storende soorten verwijderen

> 1 tot 3 keer maaien soms noodzakelijk, niet alles in één keer weg maaien

> ontwikkeld zich het beste bij functioneel gefaseerd maaien

> voor de winter afmaaien tot boven de rozetten van de meerjarige soorten (> 10 cm) 

> bij verschillende maaimomenten gewas gelijk afvoeren, toplaag niet verstoren

Deze 100% inheemse mengsels bevatten enkel vaste oorspronkelijke soorten in een ecologisch verantwoorde 
samenstelling. Daarmee hebben ze een hoge natuurwaarde en leveren ze een grote bijdrage aan de biodiver-
siteit. Aanbevolen voor het creëren van blijvende kruidenvegetaties met een langjarig, natuurgericht beheer. 

Eenmaal gevestigd, kenmerken de objecten zich door een sterke opbouw, ingetogen bloei en jaarrond 
 groenblijvende begroeiing. Het zijn belangrijke eco-systemen voor bijen, vlinders,  

predatoren van plaaginsecten en andere fauna.
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Staygreen 1 - 11 soorten
in combinatie met  het mengsel Kleur en Geur

Staygreen 2 EPR - 18 soorten
met o.a. Wilde peen, Rolklaver en Margriet
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biologiSCh eVenwiCht alS wapen tegen 
eikenproCeSSierupS

Dat openbaar groen ook gepaard kan gaan met 
overlast, weten we door het jaarlijks terugkerend 
probleem met de eikenprocessierups in een groot 
deel van Nederland. Nesten van deze rupsen  
brengen grote risico’s met zich mee voor de  
volksgezondheid. Chemische bestrijding is een 
noodgreep en afzuigen is duur. Vaak bereiken 
we met biologische plaagbeheersing op de  
langere termijn meer. Met Staygreen 2, een meng-
sel van grotendeels scherm- en vlinderbloemige  
planten, creëer je een natuurlijk evenwicht in 
de buurt van eikenbomen met eikenprocessie-
rupshaarden. De vegetatie biedteen ideale habitat 
voor sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, 
lieveheersbeestjes en op insecten afkomende 
kool- en pimpelmezen, allemaal natuurlijke vijan-
den van de eikenprocessierups. 

Staygreen 3 - 28 soorten
met o.a. Smalle weegbree en Veldlathyrus

Staygreen 1 - 11 soorten
in combinatie met  het mengsel Kleur en Geur

Staygreen Voor openbaar groen   
Dit biodiversiteitspakket voor de groene ruimte 
bestaat uit vier natuurlijke mengsels die jaarrond 
in een groenblijvende bodembedekking voor-
zien. De drie hoofdmengsels bestaan uit inheem-
se kruiden, aangevuld met klavers (biologische 
stikstofbinding) én grassen; met het supplement 
Staygreen Grass kun je desgewenst de grasdiver-
siteit nog verder vergroten. Staygreen-mengsels 
passen in een ecologisch groenbeheer waarin 
de natuurwaarde van je objecten voorop staat.  
Enerzijds maken ze het onderhoud van bermen en 
lastig bereikbare groenstroken stukken eenvou-
diger en voordeliger, anderzijds leveren ze door 
hun inheemse of autochtone herkomst de maxi-
male bijdrage aan het biodiversiteitsherstel. Zo  
bevat het speciale bijen- en vlindermengsel 
Staygreen 3 veel oorspronkelijke waardplanten 
cruciaal voor de voeding- en voortplanting van 
een breed aantal bestuivende insectensoorten. 
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Nr. 1A - 22 soorten
met o.a. Margriet, Muskuskaasjeskruid en Smalle weegbree
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natuurlijke kruidenflora

Als het gebruik van ecologisch verantwoorde sa-
menstellingen - met enkel soorten die in ons land 
in het wild voorkomen - nauw luistert, kun je ook 
je voordeel doen met de speciaalmengsels 1A, 1B, 
2A, 3A, 6, 13 en 47. Hiermee kun je zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom een natuurlijke krui-
denflora realiseren voor de lange termijn. Het gaat 
om evenwichtige en duurzame vegetaties met 
een ingetogen bloei. Veel toegepast in projecten 
waarbij het gaat om de landschappelijke inpassing, 
versterking van de ecologie of het in oorspronke-
lijke staat terugbrengen van de omgeving. Met het 
juiste beheer wordt de natuurwaarde met het jaar 
groter.

Nr. 6 - 16 soorten
met o.a. Boerenwormkruid, Dagkoekoeksbloem en Vogelwikke

Nr. 47 - 20 soorten
met o.a. Smalle weegbree, Korenbloem en Klaproos

Nr. 2A - 17 soorten
met o.a. Rode klaver, Voederwikke en Vogelwikke

Nr. 1A - 22 soorten
met o.a. Margriet, Muskuskaasjeskruid en Smalle weegbree
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Grutto
 11 soorten

met o.a. Kruipende boterbloem, Rolklaver en Pinksterbloem

LG Graslandkruiden 
16 soorten

met o.a. Reukgras, Rode klaver,  
Smalle weegbree en Peterselie

weideS met kruiden en weideVogelS

Rijke weides maken snel opgang. Onder invloed 
van maatschappij en zuivelindustrie loont het 
om graslanden te verruigen. Kruidenmengsels 
helpen om de ideale biotoop voor weide- 
vogels te verwezenlijken, maar ook om vee- 
rantsoenen smakelijker, structuurrijker en ge-
varieerder te maken. Het is algemeen bekend 
dat ruwvoer van natuurlijk grasland bijdraagt 
aan een betere gezondheid van onze koeien, 
paarden en schapen omdat het hogere  
gehalten aan mineralen, sporenelementen,  
vitamines en andere gezondheidsbevorderen-
de inhoudsstoffen bevat. Maar bovenal draagt 
kruidenrijk grasland sterk bij aan de maat-
schappelijke waardering van een landbouw die 
nooit eerder onder zo’n vergrootglas lag. 

Mengsels agrarisch
natuurbeheer veehouderij 

INHEEMSE MENGSELS VOOR KRUIDENRIJK GRASLAND 

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

LG 
GRASLANDKRUIDEN

16 alle gronden < 40 cm
meerjarige kruidenvegetatie voor  
verrijken van wei- en hooilanden

GRUTTO 
WEIDEVOGELBEHEER

11 alle gronden 40-60 cm
meerjarige kruidenvegetatie voor  
stimulering weidevogelstand

TOPCHEVAL 
KRUIDENMIX

4 alle gronden < 40 cm
meerjarige kruidenvegetatie voor  
gezonde paardenweiden

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen

 verkrijgbaar in eenheden van 1 kg 

 zaaiperiode: maart t/m september 

 zaaihoeveelheid: LG Graslandkruiden en Grutto: 2 kg/ha, Topcheval Kruidenmix: 3 kg/ha
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Grutto
 11 soorten

met o.a. Kruipende boterbloem, Rolklaver en Pinksterbloem

Topcheval Kruidenmix
 4 soorten

met Fenegriek, Smalle weegbree, Kamille  
en Gewoon duizendblad

Speciaal ontwikkeld voor het integreren van de natuur in een agrarische context. Het gaat om mengsels van 
graslandkruiden, volledig bestaande uit oorspronkelijke inheemse soorten. Veelvuldig toegepast door vee-

houders en natuurbeheerders voor de aanleg van kruidenrijke graslanden en paarden-/schapenweiden.  
Door het bedrijven van natuurinclusieve landbouw werken zij aan herstel van de (agro)biodiversiteit,  

maatschappelijk draagvlak voor het platteland en verdere verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering. 

INZAAI EN BEHEER

> zet de minst productieve percelen in voor de aanleg van graskruidenvegetaties; denk aan  
natte/droge/minder vruchtbare kavels, hoeken en randen van gangbare (productieve)  
percelen of stroken langs watergangen en kavelpaden

> kruidensupplementen doorzaaien in bestaand grasland of in geval van nieuwe aanleg  
bijzaaien met een grasmengsel naar keuze

> inzaaien kan in het voor- of najaar; om sterke veronkruiding te voorkomen is op zandgronden augustus  
heel geschikt, terwijl veengronden eind juli/begin augustus qua draagkracht en uitvoerbaarheid van  
een grondbewerking in optima forma zijn 

> bij doorzaaien in bestaand grasland eerst het gras zeer kort afmaaien, dat zorgt voor een open zode 

> het 1e jaar niet bemesten, daarna bij voorkeur met vaste (stro)mest; kruiden handhaaf je het best  
in voedselarme milieus waarin ze eens in de 2 tot 3 jaar tot bloei kunnen komen

> indien vaste mest niet beschikbaar, geef dan maximaal 15 kuub drijfmest na eerste keer oogsten 

> bij voorkeur afwisselend maaien en beweiden

> gefaseerd maaien bevordert nestbescherming, biodiversiteit, etc. 
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Akkerrand Bloemrijk 1
17 soorten

met o.a. Groot kaasjeskruid, Zonnebloem  
en Meisjesogen

boeren met oog Voor de omgeVing

Verantwoord produceren binnen een agrari-
sche bedrijfsvoering omvat het verkleinen van 
negatieve en vergroten van positieve effecten 
op de omgeving. Bloemrijke akkerranden, wild- 
en vogelakkers kunnen daarbij een sleutelrol 
vervullen. Ze stimuleren nuttige insecten en 
helpen de stand van fazanten, patrijzen en an-
der klein wild te bevorderen. Akkers omzoomd 
door kleurrijke bloemenlinten zorgen ook voor 
meer natuurlijke vijanden van plaaginsecten, 
zodat er minder gewasbescherming nodig is. Ze 
verlagen daarnaast de uitspoeling naar sloten, 
verhogen de natuurwaarde én dragen sterk bij 
aan de ‘license to operate’ van de landbouw 
want mensen reageren erg enthousiast!

MENGSELS VOOR BLOEMENAKKERS EN AKKERRANDEN

mengsel # soorten bodem hoogte bijzonderheden

AKKERRAND 
BLOEMRIJK 1

17 allle gronden 60-80 cm eenjarige gras-/bloemenrand

AKKERRAND 
BLOEMRIJK 2

11 alle gronden 60-80 cm meerjarige gras-/bloemenrand

WINTERVOGELAKKER 14 alle gronden 50-60 cm
eenjarig foerageermengsel voor  
akkervogels

kijk voor alle mengselsamenstellingen op www.advantaseeds.nl/veldbloemen

 Akkerrand Bloemrijk verkrijgbaar in eenheden van 2 of 8 kg, Wintervogelakker per 8 kg  

 zaaiperiode: maart t/m juni 

 zaaihoeveelheid: Akkerrand Bloemrijk 1: 16 kg/ha, Akkerrand Bloemrijk 2: 32 kg/ha,  
Wintervogelakker: 48 kg/ha

Akkerrand Bloemrijk 2
 11 soorten

met o.a. Phacelia, Boekweit en Voederwikke

Mengsels agrarisch
natuurbeheer akkerbouw 
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INZAAI EN BEHEER

> Akkerrand Bloemrijk 1 is eenjarig en dat geeft meer flexibiliteit en gemak in exploïtatie; Akkerrand Bloemrijk 2 is 
meerjarig en heeft het voordeel van een niet verstoorde bodem, waar bijvoorbeeld insecten weer van profiteren 

> beide mengsels bevatten naast kruiden ook langzaam groeiend gras dat goed gedijt in droge en arme 
omstandigheden; de grastoevoeging onderdrukt onkruiden en geeft draagkracht

> akkerranden en wintervogelakkers zaaien in voorjaar; (on)beheerde akkerranden (uiterlijk 15 mei gezaaid)  
tellen mee voor invulling van het Ecologisch Aandachtsgebied 

> geef geen bemesting; hoe armer de grond, des te rijker de vegetatie

> eenjarige akkerrand niet maaien; meerjarige rand en wintervogelakker enkel in het vroege voorjaar  
maaien in verband met bedekking voor insecten en overige dieren, maaisel bij voorkeur afvoeren 

> bij eenjarige toepassing gewas bij voorkeur in voorjaar klepelen en onderwerken

Akkerrand Bloemrijk 2
 11 soorten

met o.a. Phacelia, Boekweit en Voederwikke

Wintervogelakker
 14 soorten

met o.a. Stoppelknollen, Pluimgierst  
en Zonnebloem

Speciaal ontwikkeld voor het integreren van de natuur in een agrarische context. Het gaat om mengsels 
met een- en meerjarige akkerkruiden/grassen, veelal inheems en bestaande uit oorspronkelijke soorten. 
 Veelvuldig toegepast door akkerbouwers en natuurbeheerders voor de aanleg van bloemrijke akkerran-

den en wild- en vogelakkers. Door het bedrijven van natuurinclusieve landbouw werken zij aan herstel  
van de (agro)biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak voor het platteland 

en verdere verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering. 
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Mengsel op maat 
Op zoek naar een hele specifieke veldbloemensa-
menstelling voor een bepaald ecologisch project 
of  doelstellingsgebied? Maak dan gebruik van onze 
mengsel-op-maat service. De diversiteit en her-
komst van de soorten wordt dan helemaal afge-
stemd op jouw wensen. Behalve mengsels leveren we 
ook enkelvoudige soorten zoals klaproos, margriet of 
korenbloem. Informeer naar de vele mogelijkheden. 

Deskundig advies
Onze specialisten helpen je graag bij het optimaal 
doen slagen van al je veldbloemenprojecten. Elke  
plek vraagt zijn specifieke aanpak, afhankelijk van 
ligging/toepassing, bodemgesteldheid, vochttoe-

stand, gewenste vegetatie (tijdelijk/blijvend),  
hoogte, beheer en ecologische randvoorwaarden.  

Vanuit hun brede kennis en ervaring kunnen 
 zij je gericht adviseren. Kijk op blz. 2 voor 

 onze specialist in jouw regio.

Onze veldbloemenservice
maak er gebruik van

Online bestellen
Hoe makkelijk kan het zijn! In limagrainshop.nl/b2b bestel je snel en eenvoudig 

je  veldbloemenmengsels online wanneer en waar jij wilt, ook ’s avonds  
of in het weekend. Binnen drie werkdagen krijg je de bestelling bezorgd  

(mits op voorraad). Log in met je professionele account  
en kies uit het volledige aanbod.

http://limagrainshop.nl/b2b
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Met keuze uit meer dan zestig mengsels biedt Advanta het grootste aanbod veldbloemenzaden 
van Nederland. Afnemers en gebruikers van onze producten profi teren van beproefde 

samenstellingen en maatwerkoplossingen én professionele kennis en expertise die 
in vier decennia veldbloemen is opgebouwd. 

Gift-envelop
Deze decoratieve verpakking met 20 gram

 bloemenzaad leent zich uitermate goed voor 
promotionele acties. De inhoud is goed voor 10 m2 

bloemenpracht. Vraag ons naar de actuele
 voorraad en eventuele mogelijkheden voor

 personalisatie met bijvoorbeeld een eigen logo. 
Hiervoor gelden wel minimale aantallen

en langere levertijden. 

Handzame verpakking
Standaard leveren wij onze veldbloemenzaden in 
een hersluitbare papieren verpakking met kijkven-
ster. Het gaat om verpakkingsgroottes van 100, 500 
en 1.000 gram, enkele uitzonderingen daargelaten. 
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