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EENJARIG BIJENMENGSEL
Dit bloemrijke mengsel is samengesteld met éénjarige bloemsoorten welke 

snel in bloei staan. De soorten in dit mengsel wisselen elkaar qua bloeiperiode 

uitstekend af en bieden zo lange tijd nectar aan bijen, vlinders en insecten.

Dit mengsel is ook interessant voor akkervogels en klein wild. Het biedt voedsel, 

beschutting en nestgelegenheid.

Samenstelling

Phacelia Bladrammenas Kaasjeskruid Nigella

Borage Dille Boekweit Koriander

Gele mosterd Goudsbloem Korenbloem

Zaaiadvies: 20-25 kg per ha

MEERJARIG BIJENMENGSEL
Dit mengsel is speciaal ontwikkeld voor bijen, hommels, vlinders en andere nuttige 

insecten. Het mengsel bestaat uit plantsoorten die bloemrijk zijn en veel nectar 

bevatten.

Samenstelling

Gewoon duizendblad Kleine pimpernel Hopklaver Koriander

Wondklaver Echte guldenroede Esparcetta Boekweit

Sint-Janskruid Witte klaver Wilde reseda Hartgespan

Wilde peen Bergvlas Blaassilene Muskuskaasjeskruid

Venkel Dille Grote wilde tijm Luzerne

Margriet Bernagie Stalkaars Wilde marjolein

Groot kaasjeskruid Korenbloem Nigelle Veldsalie

Middelste teunisbloem Grote centaurie Gele kamille Rode klaver

Grote klaproosbloem Gewoon slangenkruid Tuingoudsbloem Melige toorts

Zonnebloem laag Gewone rolklaver Knoopkruid

Zaaiadvies: 20-25 kg per ha
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MEERJARIG MENGSEL VOOR BUITENGEBIED EN WEGRANDEN
Geschikt voor alle grondsoorten, dit mengsel geeft het gehele jaar kleur.

Samenstelling

Wilde cichorei Bolderik Blaassilene Vlasleeuwenbek 

Bieslook Vingerhoedskruid Gele ganzenbloem Grasklokje 

Rode klaver Klaproos 
Gewoon  
barbarakruid 

Echte kamille

Korenbloem Ruig klokje Moerasrolklaver Nagelkruid 

Smalle weegbree Gewone brunel Rolklaver Scherpe boterbloem 

Sint-Janskruid Margriet Witte klaver Kleine pimpernel

Gewoon duizendblad Grote wilde tijm Echte salie Glad walstro

Zeepkruid

Zaaiadvies: 20 kg per ha

MEERJARIG LAAG BLOEMENMENGSEL HOOGTE 30-60 CM
Geschikt voor alle grondsoorten, dit mengsel geeft het gehele jaar kleur.

Samenstelling

Gewone margriet Duizendblad Vlasbekje Gewone rolklaver 

Gewone brunel Bolderik Blaassilene Korenbloem 

Weegbree Viltganzerik Rechte ganzerik Koekruid

Rode klaver Akkerhoornbloem Lievevrouwbedstro 
Bittere  
scheefbloem

Vergeet-mij-nietje Grote klaproos Vlas Veldsalie 

Kruipend zenegroen Echte tijm

Zaaiadvies: 20 kg per ha

AKKERRANDMENGSEL BOERENWIJSHEID
Geschikt voor alle grondsoorten.

Samenstelling

Cichorei Kaasjeskruid Borage Goudsbloem

Wilde peen Boekweit Gele ganzenbloem Klaproos

Korenbloem Lage zonnebloem Margriet Vlas

Cosmea Mix Honingklaver Gipskruid Duizendblad

Inkarnaatklaver Luzerne

Zaaiadvies: 20 kg per ha
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ZAAIADVIES

ALGEMEEN
De volgende aspecten zijn van belang bij de keuze van het juiste 

wildbloemenmengsel:

 Grondsoort en groeiomstandigheden

 Waterhuishouding

 Beheer

 Toepassing en beeldvorming

 Type wildbloemenmengsel één- of meerjarig

Een arme schrale bodem is optimaal voor wildbloemenmengsels, bemesting is 

dan ook niet wenselijk. Na inzaai zal het 2 tot 3 jaar duren voordat het optimale 

beeld van het wildbloemenmengsel bereikt is.

ZAAITIJD 

De juiste maanden voor het inzaaien zijn van februari t/m mei en van  augustus 

t/m oktober. Wildbloemen zaden hebben vaak iets meer tijd nodig om te  

ontkiemen dan cultuurgewassen. Najaarzaai geeft meestal het beste resultaat  

bij meerjarige soorten, de temperatuurverschillen tussen dag en nacht zijn in  

deze periode het hoogst waardoor de zaden sneller kiemen. Zaden die een  

koude periode nodig hebben voor kieming zullen hierdoor het volgende  

voorjaar direct verschijnen. 

VALS ZAAIBED 

Wanneer er in de bodem veel onkruidzaden zitten is het aan te bevelen om eerst 

een vals zaaibed te maken. Dit kunt u het beste doen door eerst het zaaibed 

geheel zaaiklaar te maken. U laat eerst de onkruidzaden kiemen en schoffelt deze 

enkele malen af. De kiemplanten dient u van het zaaibed te harken alvorens u 

gaat zaaien. Het is van belang dat tijdens het zaaien de grond zo min mogelijk 

geroerd wordt, zodat er geen onkruidzaden naar de oppervlakte komen. 

ZAAIBED 

Veel zaden hebben bij het kiemproces licht nodig en dienen niet in de grond 

ingewerkt te worden. Licht aanrollen is het meest ideaal. De kleine zaden van 

wildbloemen hebben een optimaal bodemcontact nodig. Een fijn zaaibed zoals bij 

de inzaai van graszaad is aan te bevelen. Wanneer er handmatig gezaaid wordt, 

is het aan te bevelen om de zaden met een vulmiddel te mengen. Hierdoor kunt 

u makkelijker zaaien en krijgt u een betere verdeling. Als vulmiddel kunt u zand of 

gemalen zemelen gebruiken. Wanneer er op taluds gezaaid moet worden is het 

meestal wenselijk dat zaden snel kiemen om erosie tegen te gaan, er kunnen dan 

het beste snel kiemende soorten bijgemengd worden in het mengsel. Ook kan er 

voor gekozen worden om Hydroseeding toe te passen. Bij Hydroseeding wordt 

water vermengd met cellulose, bloemenzaden, houtvezels en/of biovezels; er kan 

ook hydrocompost toegevoegd worden op schrale gronden. Dit geheel wordt 

in een dunne laag over de talud gespoten. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die 

deze technieken toepassen. 

ONDERHOUD 

In de meeste gevallen zal één keer maaien voldoende zijn, dit kan het beste  

gedaan worden wanneer de zaden rijp zijn en/of op de grond gevallen zijn  

(november-februari). De aan te bevelen maaihoogte is ca. 10 cm, sommige  

planten hebben wortelrozetten en het is van belang dat er niet te laag gemaaid 

wordt. Laat het maaisel enkele dagen liggen zodat het rijpe zaad er kan afvallen 

en voer dan het maaisel af (om verrijking van de grond te vermijden). 

 

 

VERPAKKING
Alle mengsels zijn verkrijgbaar in een 1 kg en 5 kg verpakking.
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GROEISPECIALIST 
Al generaties lang zorgt

Van Iperen als Nederlands

familiebedrijf met haar

klanten voor de groei van

gezonde én renderende

gewassen. Op een manier

die goed is voor mens, dier

en plant. Van Iperen deelt

de passie voor de groei van

gewassen met haar klanten.

Van Iperen begeleidt klanten

bij een integrale aanpak

om gewassen te voeden,

versterken en beschermen.

Dankzij unieke kennis

fungeert de organisatie als

toonaangevende kennisbank

voor heel Nederland.

UW GROENADVISEURS:
Bart Boot

+31 (0)6 10 45 82 39

Henri Eerland

+31 (0)6 10 45 79 00

Van Iperen BV

 +31 (0)186 57 88 88

 info@iperen.com

 www.iperen.com


