
landschapsbeheer drenthe

Drents graslandmengsel
Geniet u ook zo van fladderende vlinders en zoemende bijen in 
bloemrijke graslanden? Met op maat gemaakte Drentse zaadmengsels 
voor bloemrijke weiden draagt u bij aan het voortbestaan van deze 
insecten en versterkt u het landschap. 

Landschapsbeheer Drenthe biedt een alternatief voor uitheemse 
zaadmengsels en heeft drie bloemenmengsels voor graslanden laten 
samenstelling door de Cruydt-Hoeck. De bloemenmengsels 
zijn geschikt voor graslanden en bermen en bestaan 
vooral uit meerjarige soorten zoals de gewone 
margriet, de scherpe boterbloem en echte 
koekoeksbloem. De mengsels zijn ontwikkeld 
voor drie verschillende omstandigheden: 
voedselarm tot schraal, matig tot voedselrijk  
en vochtig tot natte omstandigheden.

Wilt u ook een  Drents bloemrijk graslandmengsel zaaien? Vraag Landschapsbeheer Drenthe naar de mogelijkheden!



 
Zaai instructie

In de praktijk kan het 
bloemenmengsel vrijwel 
jaarrond gezaaid worden, 
mits het niet te nat, te 
droog is of vriest. We 
adviseren in het voorjaar 
(april) of in het najaar 
(september) te zaaien. Voor 
het zaaien is het belangrijk 
de grond voor te bereiden. 
Hierbij is het volgende van 
belang:

– Zaai in het begin niet 
 teveel zaad, om uitein- 
 delijk voor het hele 
 perceel voldoende te 
 hebben.

– Haal de bestaande 
 vegetatie en zode weg, 
 door afplaggen of 
 afschrapen van de 
 bovenste 4-6 cm.
– Verwijder hardnekkige 
 soorten als ridderzuring, 
 akkerdistel, winde, melde, 
 perzikkruid en kweek-
 gras (ook na het zaaien).
– Maak het terrein ‘zaai-
 klaar’ door de toplaag 
 los te maken met bijvoor-
 beeld cultivator of hark
– De grond verder mini-
 maal bewerken anders 
 is er kans op woekerende  
 planten.

– Zaai bij voorkeur breed-
 werpig met de hand 
 (evt. verdunnen met 
 zand: voor goede 
 verdeling, 1 kg zaden 
 mengen met ongeveer 
 een kruiwagen zand) 
 en hark daarna licht in. 
 Wij raden het af om te 
 bemesten.
– Daarna jaarlijks maaien 
 en afvoeren: voedselarm 
 tot schraal: 1x per 
 jaar (september), matig 
 voedselrijk: 2x per jaar 
 (half juni en september).

drents bloemenmengsel
voedselarm tot schraal
duizendblad, gewoon 
barbarakruid, knoopkruid, 
klein streepzaad, peen, 
gewoon reigersbek, stijf 
havikskruid, schermhaviks-
kruid, sint janskruid, gewoon 
biggenkruid, zandblauwtje, 
vertakte leeuwentand, 
gewone margriet, gewone 
veldbies, smalle weegbree, 
gewone brunel, scherpe 
boterbloem, grote ratelaar, 
dagkoekoeksbloem, kleine 
klaver, moerasrolklaver, 
vlasbekje

matig voedselrijk
duizendblad, fluitenkruid, 
gewoon barbarakruid, 
knoopkruid, klein streep-
zaad, peen, gewone beren- 

klauw, vertakte leeuwen-
tand, gewone margriet, 
smalle weegbree, gewone  
brunel, scherpe boterbloem,  
grote ratelaar, avond-
koekoeksbloem, boeren-
wormkruid, rode klaver, 
vogelwikke, smalle wikke

vochtig tot nat
wilde bertram, gewone 
engelwortel, gewoon 
barbarakruid, pinksterbloem, 
kale jonker, moerasspirea, 
kantig hertshooi, gevleugeld  
hertshooi, gele lis, moeras-
rolklaver, gewone veldbies, 
wolfspoot, grote wederik, 
grote kattenstaart, water-
munt, gewone brunel, 
scherpe boterbloem, grote 
ratelaar, echte koekoeks-
bloem, echte valeriaan

Het werk van Landschaps-
beheer Drenthe wordt mede 
mogelijk gemaakt met steun 
van de provincie Drenthe, de 
Drentse gemeenten en de 
Nationale Postcode Loterij. De 
afbeeldingen in deze flyer zijn 
beschikbaar gesteld door de 
Cruydt-Hoeck.
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