
BLOEMENZAAD LOKT INSECTEN, VLINDERS ÉN VOGELS
Heb je een hoekje over in de tuin? Een mooi plekje in de zon? Of wil je een brede strook van een weiland of 
akker inzaaien? Bloemenzaad is een mooie, vrolijke én biodiverse manier om kleur te geven aan je erf.  De 
bloemenmengsels bestaan uit één, twee en meerjarig inheemse soorten die veel nectar en stuifmeel bevatten. Elk 
jaar zul je dus weer nieuwe bloemen zien. Je kunt kiezen uit 2 soorten:

Patrijzenrand
Een patrijzenrand biedt dekking, foerageer- en 
nestelmogelijkheden voor de patrijs en andere 
akkervogels. Patrijzenkuikens leven de eerste twee 
weken uitsluitend van insecten. Daarna gaan ze ook 
zaden en bladgroen eten. De hoeveelheid insecten in 
landbouwgebieden is in de afgelopen decennia sterk 
achteruit gegaan. Daardoor is de overlevingskans van 
patrijzenkuikens afgenomen. Patrijzenranden bieden 
een oplossing omdat de bloemen en kruiden daarin 
veel insecten aantrekken. Ook de winter is een moeilijke 
tijd voor veel boerenlandvogels, vanwege kou en 
omdat er weinig voedsel te vinden is. Patrijzenranden 
die gedurende de winter blijven staan bieden ook in de 
winter zaden en bladgroen. 

Een patrijzenrand is minmaal 5 meter breed en 20 meter 
lang en wordt ingezaaid met een mengsel van granen 
en bloemen.  Voor het beste resultaat zaai je elk jaar 
opnieuw.

Meerjarig bloemenmengsel
Een meerjarig bloemenmengsel past ook in een 
kleine tuin. Na het inzaaien blijft het een paar jaar 
terugkomen. Meestal wordt een bloemenmengsel pas 
in het tweede jaar op z’n mooist. Geef het dus niet op 
na één jaar! Als je merkt dat na een paar jaar het mooie 
eraf is, kan je overwegen om opnieuw in te zaaien. 

Het beste is om het bloemenveld pas na de winter 
te maaien. Voor een klein veldje is één keer maaien 
voldoende. Heb je een groot veld ingezaaid, maai 
dan in 2 of 3 fases steeds een deel van het veld. Zo 
blijft er voldoende nectar, stuifmeel en beschutting 
beschikbaar voor vlinders en insecten.

Het maaisel kan je het beste niet laten liggen, maar 
verwerken op de composthoop of afvoeren. Door na 
de winter te wachten met maaien, krijgen gevormde 
zaadjes de kans terug in de bodem te komen en blijft 
het bloemenveldje een fijne foerageer- en schuilplek 
voor allerlei dieren en insecten.
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