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Inrichtingscategorieen Voorbeeldsoorten Locatiekenmerken Kernprincipes aanleg en beheer
Bloemen (meerjarig - zon) 100% bloemen Biezenknoppen, geelgroene zegge, rietorchis, 

watermunt, gele lis, gevleugel hertshooi, 

koekoeksbloem, dotterbloem, ratelaar, 

melkeppe, wederik, moerasrolklaver, 

kattenstaart,  blauwe zegge, heelblaadjes 

Zonnige plek , vochtige, 

voedselarme bodem op veen, zand 

of klei/zavel. 

Eerste jaar (aug/ sept) inzaaien met bloemrijk mengsel en 2e jaar (okt) 

doorzaaien met ratelaar. Daarna zou het met extensief beheer en 2 x pj (na 

bloei & okt) maaien en afruimen in stand gehouden moeten kunnen worden. 

Bloemen (meerjarig - schaduw) 100% 

bloemen

Akkerkool, bosandoorn, dagkoekoeksbloem, 

fluitenkruid geel nagelkruid, kaardnbol, Look 

zonder look, ruig klokje, stinkende gouwe, wilde 

akelei, vingerhoedskruid, wilgenroosje 

Schaduw plek, vochtig en  

humusrijke bodem op zand, veen 

of klei/zavel

Eerste jaar  (aug/ sept) inzaaien met bloemrijk mengsel en 2e jaar  (okt) 

doorzaaien met ratelaar. Daarna zou het met extensief beheer en 1 x pj (okt) 

maaien en afruimen in stand gehouden moeten kunnen worden. Naar eigen 

inzicht kan ook 1xper 2 jaar worden gemaaid en afgevoerd.

Bloemen (eenjarig) 100% bloemen korenbloem, gele ganzenbloem, klaproos, 

borage, phacelia, echte kamille, grijskruid, 

koekruid, reukloze kamille, smalle wikke, witte 

krodde, slofhak

Grondsoort bij voorkeur zand of 

klei/zavel en minder op veen

Jaarlijks begin oktober / in het voorjaar inzaaien met bloemrijk mengsel en voor 

de winter maaien en afruimen. Uitgebloeid gewas winter over laten staan is 

ook mogelijk.           

Kruidenrijke slootkant 100% kruiden Biezenknoppen, watermunt, gele lis, gevleugel 

hertshooi, echte koekoeksbloem, ratelaar, 

melkeppe, moerasrolklaver, kattenstaart, 

heelblaadjes

Slootkant, grondsoort zand, klei of 

veen

Eerste 2 jaar (okt) doorzaaien met ratelaar (en meezaaisoorten). Daarna zou 

het met extensief beheer en 1 x pj (okt) maaien en afruimen in stand gehouden 

moeten kunnen worden. Indien beter te combineren met agrarische 

werkzaamheden kan dit ook meegemaaid owrden met de laatste snee gras of 

door begrazing van droog- en jongvee.

Kruidenrijk grasland 50% grassen/ 50% 

kruiden

Knoopkruid, duizendblad, gewone rolklaver, 

brunel, kleine ratelaar, glad walstro,  witte 

klaver   

Grasland, grondsoort zand, klei of 

veen

Eerste jaar (aug/ sept) inzaaien met kruiden- of bloemrijk mengsel en 2e jaar 

(okt) doorzaaien met ratelaar.  Daarna zou het met extensief beheer en 2 x pj 

(na bloei & okt) maaien en afruimen in stand gehouden moeten kunnen 

worden. 

Klaverweides Rode en witte klavers Grasland, grondsoort zand, klei of 

veen

In eerste en derde jaar doorzaaien tussen half april en 15 september. Daarna 

zou het zichzelf in stand moeten kunnen houden. Terughoudend bemesten.

Drachtstruiken Lijsterbes, sleedoorn, meidoorn Bij voorkeur zonnige strook of plek 

en kan op alle bodems 

Aanplanten en daarna af en toe naar wens in vorm snoeien.

(Fruit)bomen Wilgen, diverse fruitbomen (sowieso: laagfruit, 

laagstam en middelhoge fruitbomen)

Voldoende zonlicht en bij voorkeur 

op kleiige, leemhoudende bodem,

Minder goed op schrale 

zandbodems en veenbodems, maar 

vaak zijn deze laatste rond het erf 

min of meer verrijkt

  

Aanplanten en daarna af en toe naar wens in vorm snoeien.

Oeverplanten Dotterbloem, koekoeksbloem, kattenstaart Bij voorkeur zonnige oever of plek 

en kan op alle bodems

Aanplant vanaf 1 mei. De oever zichzelf verder laten ontwikkelen door bij 

weidegang tusen half maart en half augustus uit te rasteren. Vanaf half 

augustus kan men wel naweiden. 1 x per jaar (okt) maaien en afruimen.

Bijenhotel/ -verblijf Zandhoop, kale grond, bijenhotel Zonnige plek nabij bloemrijke plek zie www.bijenlandschap.nl

http://www.bijenlandschap.nl/zet-je-in/#bouw-een-bijenhotel

