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Het inzaaien van een bloemenwei-
de geeft vaak snel en aansprekend 
resultaat. Toch is het belangrijk om 
verder te kijken dan het eerste jaar. 
Als het niet alleen om een aantrek-
kelijk visueel schouwspel gaat maar 
ook bedoeld is voor insecten dan 
moet je ook naar de langere termijn  
kijken. Wat is het beste beheer? Is de 
begroeiing over een paar jaar nog 
steeds bloemrijk? Welke insecten 
komen er op af? Pas als ook hier-
naar gekeken wordt levert een bloe-
menwei behalve ‘ogentroost’ ook 
ecologische voordelen op.

Vuistregels
Om een goede bloemenwei te krij-
gen is allereerst belangrijk om te 
bedenken welk mengsel het meest 
geschikt is en hoe het beheer vervol-
gens zal zijn. 
•  Wees kritisch op het te gebrui-

‘Bloemenweide’ is zo’n begrip waar eigenlijk 
niemand op tegen kan zijn. Het roept associaties 
op met weelderige alpenweiden, gonzende insecten 
en herinneringen aan je kindertijd. Zowel in de 
stad als in het buitengebied zijn er heel wat projec-
ten en subsidies om ze te realiseren, we kennen 
‘bijenlinten’, Idylles en Honey Highway, ze leve-
ren vaak prachtige plaatjes op. Alleen, om ook op 
de lange termijn een bloemenweide bloemrijk te 
houden is nog niet zo simpel.
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ken zaadmengsel. Dankzij de 
populariteit van deze meng-
sels worden jaarlijks duizenden 
kilo’s uitgezaaid, waarin zaden 
van exotische oorsprong zitten 
of zelfs variëteiten met dubbe-
le bloemen die insecten niets te 
bieden hebben. Autochtone soor-
ten kunnen kruisen met exoti-
sche soorten, wat tot genetische 
floravervalsing leidt, dat kan ook 
weer gevolgen hebben voor de 
fauna. Om dat te voorkomen is 
het beter om liefst streekeigen 
(autochtoon) materiaal te gebrui-
ken. Bij voorkeur door het uitleg-
gen van maaisel dat afkomstig is 
van een gelijksoortig milieu uit 
de naaste omgeving. Als dat niet 
mogelijk is dan is inzaaien een 
goed alternatief. 

•  Oogst zaad (in verantwoorde 
hoeveelheden) van planten in 
een milieu- en vegetatietype dat 
overeenkomt met de plekken 
waar je het wilt uitzaaien. Dit 
zaad (ecotypen) past het beste bij 
de bodem waar het wordt uitge-
zaaid. 

•  Oogst zaad van verschillende 
planten op verschillende plek-
ken. Dit vergroot de genetische 
variatie en daardoor ook de kans 
van slagen. Verzamel geen zaad 
van (lokaal) zeldzame planten 
maar bestel die bij een biologi-
sche zaadteler.

•  Als oogsten niet mogelijk is, 
koop dan zaad bij een biologi-
sche zaadteler, bij voorkeur een 
kweker met verschillende ecoty-
pen. De zaadmengsels van onze 
biologische zaadtelers zijn zeer 
acceptabel. De mengsels zijn 
zodanig samengesteld dat de 

meeste soorten aanslaan en bij 
goed beheer standhouden. 

•  Zaai niet te dicht in. Door zo 
dun mogelijk in te zaaien krij-
gen andere planten, die van 
nature voorkomen en zich nog 
in de zaadbank bevinden, door 
voldoende licht de kans zich te 
ontwikkelen. Op onbegroeide 
plaatsen waar de kans op erosie 
of destabilisatie zeer klein is, 
hoeft geen gras mee te worden 
ingezaaid: 1 gram bloemen-
mengsel per vierkante meter is 
dan ruim voldoende. 

Akkerranden en afgeleide 
begroeiingen 
Akkerranden worden vaak inge-
zaaid langs landbouwpercelen, als 
een gesubsidieerde natuurmaatre-
gel. ‘Meters maken’ is iets anders 
dan ecologische kwaliteit. Eenja-
rige planten vormen een pioniers-
begroeiing. Zonder voortdurend 
ingrijpen hebben deze vegetaties 
een korte levensduur. Vooral op 
voedselrijkere bodems treedt snel 
verruiging of vergrassing op. In 
de periode dat er nog geen herbi-
ciden beschikbaar waren, wisten 

boeren in droge periodes na de 
oogst wortel onkruiden in toom te 
houden. Ze deden dat met de greep, 
de riek of met de onkruid-eg. Als 
dit traditionele beheer achterwege 
blijft, is verruiging en vergrassing 
meestal de praktijk. Alternatieven 
voor akkerranden kunnen zijn: het 
aanleggen van overblijvende grazi-
ge of ruige vegetaties in combinatie 
met andere landschapselementen.

Grazige begroeiingen 
Bij het inzaaien van grazige vege-
taties voor bijen en andere insecten 
probeert men vaak het natuurlijke 
proces na te bootsen door zaad-
mengsels met eenjarige, tweejarige 
en overblijvende soorten uit te zaai-
en. Wat er gebeurt, is in principe 
het proces dat we ook in de natuur 
zien. Het eerste jaar een begroeiing 
die gedomineerd wordt door eenja-
rige planten; als deze niet te veel 
licht wegvangen ontwikkelen zich 
ook rozetten van tweejarige plan-
ten. De tweejarige en overblijvende 
planten komen, voor zover het zaad 
is ontkiemd, vanaf het tweede jaar 
in bloei. In het derde jaar zijn de 
een- en tweejarige soorten goed-

Zutphen: om de veldsalie heen gemaaid

Oase herfst 17 def.indd   19 20-08-17   21:11



20                                      Oase herfst 2017

deels verdwenen. De overblijvende 
planten zijn nu dominant, vooral 
als er al een paar keer is gemaaid. 
De overblijvende planten zijn niet 
alleen de planten die zijn ingezaaid, 
maar ook de planten van zaden die 
nog in de grond (zaadbank) zaten of 
zich in de eerste jaren hebben geves-
tigd. De grassen krijgen, bij een of 
twee keer per jaar maaien, meestal 
al vrij snel de overhand. Op gestoor-
de grond kan dat ook met verrui-
ging gepaard gaan. Op zich hoeft 
dat geen probleem te zijn; akkerdis-
tels bijvoorbeeld hebben voor veel 
bijen, vlinders en andere insecten 
vaak veel meer betekenis dan de 
ingezaaide plantensoorten. Maar 
voor zulk soort planten is zowel bij 
de burgers als bij de boeren weinig 
draagvlak.
Door maaien en afvoeren worden 
vooral grassen in hun concurren-
tiekracht beperkt, maar grassen 
kunnen zo dominant zijn dat ook 
maaien onvoldoende helpt. Dan 
moet de bodem weer een beetje 
worden opengemaakt zodat planten 
kunnen ontkiemen en uitgroeien. 
Enkele van de uitgezaaide soor-
ten zullen dan waarschijnlijk weer 

terugkomen omdat ze in de zaad-
bank zijn opgeslagen. 

Andere factoren
De eerste drie tot vijf jaar is er nog 
weinig te zeggen in welke richting 
de geïntroduceerde begroeiing 
zich zal ontwikkelen. Door beheer 
kan dat worden bijgestuurd als de 
bodemfactoren gunstig zijn. Maar 
over de bodem is vaak heel weinig 
bekend en de effecten daarvan 
openbaren zich vaak na jaren. Wat 
na drie of vier jaar als een schitte-
rend resultaat wordt gezien, kan 
daarna alsnog veranderen in een 
soortenarme vegetatie. De meeste 
overblijvende planten kunnen als ze 
eenmaal zijn uitgegroeid, in minder 
gunstige omstandigheden nog 
lang standhouden, maar zich door 
middel van zaad niet uitbreiden. 
Als een dergelijke plant verdwijnt 
dan komt er geen nieuwe voor in de 
plaats. 
Behalve de grondsoort zijn er meer 
bodemfactoren. Als de grond-
waterstand te laag is en planten 
afhankelijk zijn van regenwater, 
ligt verzuring op de loer. Waar de 
wortellaag onder invloed staat van 

grondwater is de kans groot dat het 
fosfaatrijk is, vooral op voormali-
ge landbouwgronden. De effecten 
daarvan komen pas aan het licht als 
zowel de bovengrondse als onder-
grondse delen van de dominerende 
planten geen ruimte meer toelaten 
voor de meer kritische soorten, dan 
pas begint de echte concurrentie. 
Daarnaast moeten we ook rekening 
houden met het bodemleven dat 
ook invloed heeft op de samenstel-
ling van de vegetatie. 

Langere termijn
Het maken van duurzame bloem-
rijke begroeiingen is een vak of 
een gave. Het vraagt om kennis 
en ervaring. Vaak wordt er echter 
ingezaaid zonder visie en is de blik 
vooral gericht op de korte termijn. 
Inzaaien sluit daar perfect bij aan. 
Iedereen ziet het en is enthousiast. 
Dat mag een doel zijn, maar ecolo-
gische doelen vragen veel meer tijd 
en beleid voor langere termijn. Het 
kritisch kijken naar de effecten van 
inzaaien en daar lering uit trekken 
is onmisbaar. Als dat ontbreekt, 
zijn ingezaaide bloemenweiden 
niet meer dan een afleiding van het 
werkelijke probleem: het gebrek aan 
duurzame habitats, niet alleen voor 
bijen en vlinders maar voor biodi-
versiteit in het algemeen. 

Arie Koster is verbonden aan het 
Wellantcollege MBO Houten. 

Meer info: www.bijenhelpdesk.nl.
Dit is een bewerking van een arti-
kel dat eerder in vakblad Groen 
werd gepubliceerd.

Kennis delen: studiedag over maaibeheer 
bij de Cruydt-hoeck
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