
 
 

Uit het WADDENmagazine van juni 2022 
 

Niet zomaar zaaien, maar dit kun je wél doen! 

In het WADDENmagazine van juni 2022 met als thema Biodiversiteit vertelt plantenkenner 

Nils van Rooijen over de mooie projecten om waddendijken om te vormen tot bloemrijke 

linten. Lees het complete artikel op www.waddenvereniging.nl/bloemenzee.  

Hij waarschuwt ook voor de gevaren van zomaar zaad strooien, dit kan namelijk de 

biodiversiteit juist schaden. Hieronder lees je wat je wél kunt doen.  

Het gevaar van verkeerde zaden 

Nog even in het kort, wat was ook alweer het probleem? In bloemenmengsels zitten vaak 

soorten die wel mooi zijn, maar hier helemaal niet thuishoren. Carnavalsmengsels worden ze 

ook wel genoemd. Maar zelfs gekweekte ‘inheemse’ soorten kunnen soms de biodiversiteit 

juist benadelen, doordat de zaden uit andere delen van Europa komen en aangepast zijn 

aan andere omstandigheden. Het gevolg is bijvoorbeeld dat bloemen te vroeg bloeien en 

insecten achter het net vissen. De wilde inheemse populatie van die plant kan deze vreemde 

eigenschappen door kruising overnemen. Zo raakt de natuur van de regen in de drup. 

Zo kun je verantwoord zaaien 

Voor iedereen die graag een  bloemenzee wil creëren en iets voor insecten wil betekenen, 

hier wat tips van Nils: 

1. Niet zaaien 

Het klinkt misschien als een vreemde zaaitip, maar bedenk eerst: moet ik hier echt wel 

zaaien? Dat geldt zeker voor beheerders van graslanden en bermen, zoals gemeenten, 

waterschappen en boeren. Maar ook voor mensen met een grote tuin. Met goed beheer hoef 

je vaak niet eens zelf te zaaien. Dat beheer betekent ná de bloei maaien, maaisel afvoeren 

en ruimte creëren voor de al aanwezige zaden. Met goed beheer kun je van een graslandje 

al snel een mooie bloemenweide maken.  

2. Zaaien in eigen tuin of plantsoen 

Als je wilt gaan zaaien kan dat het best in de eigen tuin of plantsoen. Pas op als je dichtbij 

natuurgebieden wil gaan zaaien, dit kan de natuurlijke ontwikkeling verstoren. Die 

ontwikkeling leidt onder de juiste omstandigheden vanzelf tot waardevolle natuur. De natuur 

‘een handje helpen’ door zaden te strooien is zelden een goed idee. In je eigen tuin kan dit 

meestal geen kwaad.  

3. De juiste zaden gebruiken 

Waar je ook zaait, bekijk kritisch wat de herkomst van de zaden is. Vraag het je leverancier: 

komen de zaden uit Nederland, en liefst uit eigen regio? Er zijn verschillende kwekers in 

Nederland die inheemse zaden van bekende herkomst verkopen en dat worden er steeds 

meer. Deze planten dragen dus echt bij aan biodiversiteit: 

• https://www.cruydthoeck.nl/ 

• https://biodivers.nl/ 

• https://www.debolderik.net/  
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