
De mooiste bloemenweidemengsels
Eénjarige bloemenweide Meerjarige bloemenweide

laag - bijen

laag - deco

Bloemenmengsel met sterke soorten en 
kleurrijk sterk decoratief.

Bevat 26 eenjarigen, waaronder: zilverschild-
zaad, dille, nachtschone, wilde korenbloem, 
komkommerkruid, korenbloem, gele ganzen-
bloem, klaproos, hemelroosje, meisjesogen, 
cosmos, slangenkruid, kokardebloem, strand-
violier, lupine, nachtviolier, kaasjeskruid, bol-
derik, afrikaantje, teunisbloem, bijenbrood, 
welriekende reseda. 

Zaaien : maart tot juni, of september tot november.  Best ieder jaar deels bijzaaien of herzaaien 
Bloei : bij voorjaarszaai in de zomer, bij najaarszaai vanaf het volgend voorjaar
Maaien : september/oktober        Dosis : ± 300 g / are        Hoogte : 40 tot 70 cm.
Verpakkingen : 100 g (BWLB100) / 1 kg (BWLB1)

Zeer kleurrijk bloemenmengsel, heel decora-
tief door de veelheid van soorten. 

Bevat 36 eenjarigen, waaronder: rood vlas, 
koekruid, trechtermalva, klaproos, gouds-
bloem, hemelroosje, juffertje-in-het-groen, 
korenbloem, enz. 

Zaaien : maart tot juni, of september tot november.  Best ieder jaar deels bijzaaien of herzaaien
Bloei : bij voorjaarszaai in de zomer, bij najaarszaai vanaf het volgend voorjaar
Maaien : september/oktober        Dosis : ± 300 g / are        Hoogte : 40 tot 60 cm
Verpakkingen : 100 g (BWLDEJ100) / 1 kg (BWLDEJ1)

laag - deco
Zeer kleurrijk bloemenmengsel, heel decora-
tief door de veelheid van soorten.

Bevat 16 eenjarigen en 17 doorlevende 
soorten, waaronder: korenbloem, muur-
bloem, hemelroosje, strandviolier, siberische 
muurbloem, strandviolier, margriet, nigelle, 
goudsbloem, zeepkruid, duizendblad, vaste 
meisjesogen, ijslandse papaver, duizend-
schoon, enz.

Zaaien : maart tot juni, of september tot november. Iets bijzaaien om de 3 tot 5 jaar
Bloei : bij voorjaarszaai in de zomer, bij najaarszaai vanaf het volgend voorjaar
Dosis : ± 300 g / are        Hoogte : 20 tot 60 cm
Verpakkingen : 100 g (BWLDMJ100) / 1 kg (BWLDMJ1)

laag - nectar
Meerjarig bloemenmengsel met een bewuste 
spreiding van de bloei. Zeer geschikt voor 
imkers, fruittelers. De soorten in dit mengsel 
zijn speciaal geselecteerd om hun geurende 
en smaakvolle nectar, en vormen een heel 
decoratief landschap.

Bevat 23 eenjarige en 27 doorlevende soorten, 
waaronder: duizendblad, dille, komkommer-
kruid, marietteklokje, korenbloem, knoop-
kruid, spoorbloem, muurbloem, strandviolier, 
gele ganzenbloem, meisjesogen, cosmos, 
dahlia, duizendschoon, vingerhoedskruid, enz. 

Zaaien : maart tot juni, of september tot november. Iets bijzaaien om de 3 tot 5 jaar.
Bloei : bij voorjaarszaai in de zomer, bij najaarszaai vanaf het volgend voorjaar.
Dosis : ± 300 g / are        Hoogte : 40 tot 70 cm.
Verpakkingen : 100 g (BWLN100) / 1 kg (BWLDN1)

groenservice hooghe bv • nieuwenhovestraat 80 • 8790 waregem • www.groenservicehooghe.be • contact@groenservicehooghe.be


