
Tips bij de aanleg van graskruidenstroken

 Wanneer inzaaien?

• Gemengde grasstrook (plus): in de nazomer (voorafgaand aan de 
start van de beheerovereenkomst) of rond half april

• Bloemenstrook: in de tweede helft van april, wanneer de bodem vol-
doende is opgewarmd

Hoe stel ik een goed graskruidenmengsel samen?

• Stel aan de hand van de soortenlijst toegevoegd bij uw beheerovereen-
komst een zaadmengsel samen bestaande uit:

• 85 % grassen, minstens drie soorten waaronder minstens twee 
soorten aangeduid met * 

• 15 % kruiden, bestaande uit: 
• vlinderbloemigen, minstens 1 soort en tussen 2 % en 5 % 

gewichtsaandeel in het mengsel
• een- of tweejarige kruiden, minstens 2 soorten en tussen 5 % 

en 10 % gewichtsaandeel in het mengsel
• meerjarige kruiden, minstens 2 soorten en tussen 5 % en 10 

% gewichtsaandeel in het mengsel
• Zaaihoeveelheid: maximum 15 kg/ha

Hoe stel ik een goed bloemenmengsel samen?

• Eenjarige mengsels (jaarlijks in te zaaien):
• Tübingermengsel op zwaardere gronden: phacelia, boekweit, gele 

mosterd, bladrammenas, koriander, goudsbloem, groot kaasjes-
kruid, juffertje-in’t-groen, korenbloem, dille, bernagie

• Brandenburgermengsel op lichtere gronden: phacelia, boekweit, 
gele mosterd, bladrammenas, groot kaasjeskruid, korenbloem, dil-
le, bernagie, gele ganzenbloem, grote klaproos, serradelle, zonne-
bloem

• Zaaihoeveelheid: maximum 10 kg/ha
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• Klavermengsel: 

Klavermengsel (opnieuw in te zaaien in het derde jaar) 

Nederlandse 
benaming

Wetenschappelijke 
benaming

Maximaal % op
totaal gewicht

Zaai-
hoeveelheid

witte klaver Trifolium repens 20

max. 
20 kg/ha

rode klaver Trifolium pratense 5
luzerne Medicago sativa 50
incarnaatklaver Trifolium incarnatum 15
esparcette Onobrychis viccifolia 10
gewone rolklaver Lotus corniculatus 15

• Leg bij inzaai in het voorjaar en/of op percelen met grote onkruiddruk 
een vals zaaibed aan. Hierbij wordt de strook minstens twee weken 
voor de inzaai van het mengsel zaaiklaar gelegd. Het inzaaien gebeurt 
dan na een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 centimeter) die het 
aanwezige of kiemende onkruid bestrijdt zonder nieuwe onkruidza-
den naar boven te halen. Zaai het zaad zo oppervlakkig mogelijk in. 
Roer het zaaimengsel af en toe als er grotere oppervlaktes ingezaaid 
moeten worden. Dat voorkomt ontmenging van de zaden. Bij inzaai in  
droge omstandigheden of op lichte gronden wordt na het inzaaien best 
gerold om uitdroging van de oppervlakkig ingezaaide zaden te voor- 
komen.

Tips bij het aanleggen van faunavoedselgewas

 Wanneer inzaaien?

• Zaai jaarlijks een zaadleverend gewas(mengsel). Als het perceel binnen 
een beheergebied voor hamster ligt, zaai dan liefst zo snel mogelijk na 
15 maart en bij voorkeur na een niet-kerende bodembewerking.

• Zaai zomergranen zoals rogge en haver best voor midden april in, en 
vorstgevoelige soorten zoals Japanse haver en bladrammenas best voor 
begin mei. 

 Hoe stel ik een goed zaadleverend gewasmengsel samen?

• Onderstaande bloeiende gewassen mogen bijgemengd worden in de 
vermelde maximale hoeveelheden:

• Tübinger- of Brandenburgermengsel: 1 kg/ha of
• Vlinderbloemigen: 2 kg/ha of
• Vlas: 5 kg/ha of
• Eén- of tweejarige kruiden: 2 kg/ha

• Gebruik indien nodig een halmverkorter om te voorkomen dat het 
gewas gemakkelijk neervalt.

Bloemenstrook Tübinger (© Inagro) 
Faunavoedselgewas (© VLM) 

Meerjarige bloemenstrook (© VLM) 

Houd de factuur en het zaaizaadetiket 

met vermelding van soorten (en %) 
altijd bij.
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