
Zaadhandel Neutkens b.v. / editie 1 / februari 2017

Natuurmengsels 2018
Mengsels voor bijen en vlinders,  

akkerranden, kruidenrijke berm, etc.

 

www.neutkens.nl

 Onze productgroepen
 a. Mengsels voor bijen en vlinders
 b. Kruidenrijke berm
 c. Mengsels voor groot en klein wild
 d. Akkerranden 
  e. Kruidenrijk grasland 
 f. Veldbloemen en mengsels (100% kruiden)
 

  Jarenlange ervaring in de samenstelling en 
  toepassing van natuurmengsels.

  Zonnebloemen, vlinderbloemigen, graszaden voor sport
  en recreatie, biologische zaden, etc.
  

  

  Maatwerk is mogelijk. 
  Wij denken graag met u mee!



a. Mengsels voor bijen en vlinders

Bijenmengsel
Lycaena

Bijenmengsel 
Tubinger

Meerjarig 
vlindermengsel

Bladrammenas Raphanus sativus • • •

Boekweit Fagopyrum esculentum • •

Borage Borago officinalis • •

Dille Anethum graveolens • •

Duizendblad Achillea millefolium •

Echt marjolein Origanum majorana •

Phacelia Phacelia tanacetifolia • •

Gele mosterd Sinapsis alba •

Gewone brunel Prunella vulgaris •

Goudsbloem Calendula officinalis •

Karwij Carum carvi •

Knoopkruid Centaurea jacea •

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum •

Korenbloem Centaurea cyanus • •

Koriander Coriandrum sativum • •

Kropaar Dactylis glomerata •

Luzerne Medicago sativa •

Malva Sylvestris mauritiana • •

Pastinaak Pastinaca sativa •

Rode klaver Trifolium pratense • •

Rolklaver Lotus corniculatus •

Ruwbeemdgras Poa trivialis •

Ruwe smele Deschampsia caespitosa •

Schapenzuring Rumex acetosella •

Timothee vroeg Phleum pratense •

Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis •

Witte honingklaver Melilotus albus •

Witte klaver Triflolium repens • •

Witte mosterd Sinapis Alba •

Zwarte komijn Nigella sativa •
aantal soorten 13 11 17
kg per 1000 m2 1 1 1 - 1,5
¤ per 1000 m2 ¤ 15,- ¤ 15,- ¤ 131,-

BIJENMENGSEL LYCAENA
Snelgroeiend mengsel met Borage, phacelia, malva en vlinderbloemigen, goede onkruidonderdrukking. 
Bevat veel voedingsstoffen voor bijen en insecten. Een bijenmengsel dat veel door imkers gebruikt 
wordt. De samenstelling van het mengsel zorgt voor een prachtig aanzicht wat veel bijen aantrekt.

TUBINGER BIJENMENGSEL
Zelfde samenstelling als Lycaena zonder witte klaver, rode klaver, honingklaver en karwij.

MEERJARIG VLINDERMENGSEL
Meerjarig mengsel met nectar houdende kruiden die opeenvolgend aan elkaar bloeien. 
Ideaal mengsel voor vlinders en rupsen, maar ook voor vogels.

EENJARIG BIJENMENGSEL LAAG
26 kleurrijke soorten die opeenvolgend bloeien: gipskruid, rolklaver, goudsbloem, margriet, schildzaad, 
grote leeuwenbek, strandviolieren, hondstong, duizendschoon, slaapmutsje oranje, scheefbloem, 
schermscheefbloem, cascade mix, ijsplant, bosliefje, petunia, vlambloem, postelein, muurbloem, 
hoornviooltje, madeliefje, rotschildzaad, kruipend ijzerhard, slaapmutsje geel.
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b. Kruidenrijke berm
BREMOS - Schitterend laagblijvend mengsel voor inzaai van bermen. 
In dit mengsel vindt u een aantal inheemse kruiden zoals duizendblad, margriet, rolklaver, rode klaver, 
witte klaver en knoopkruid. 

Nieuw biodiversiteitspakket voor bermen en openbaar groen, meerjarige 
mengsels die op alle grondsoorten ingezet kunnen worden.

STAYGREEN 1 - Verkeersveilig vergroeningsmengsel , hoogte < 30 cm, 12 soorten.
Laagblijvende en jaarrond groene gras-/kruidenvegetatie voor een verkeersveilige afbakening 
van wegen en paden. De onderhoudsbehoefte is minimaal en dat maakt het bermbeheer op lastig 
bereikbare plaatsen een stuk eenvoudiger.  Verrijking van de bermflora en ontwikkeling van ecologische 
verbindingsstroken voor planten en dieren, zaaiadvies  56 kg per ha.

STAYGREEN 2 - Mengsel voor eikenprocessierupsenbestrijding , hoogte < 60 cm, 18 soorten.
Mengsel van grotendeels scherm- en vlinderbloemige planten voor een natuurlijk evenwicht in de 
buurt van eikenbomen met eikenprocessierupshaarden. De vegetatie biedt een ideale habitat voor 
sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, lieveheersbeestjes en op insecten afkomende kool- en 
pimpelmezen, allemaal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Biologische plaagbeheersing 
is goedkoop én tegelijkertijd ecologisch verantwoord, zaaiadvies  15 kg per hectare.

STAYGREEN 3 - Voedzaam bloemenmengsel voor bestuivers, hoogte 60 – 80 cm, 28 soorten.
Geselecteerd op kleur, geur en nectarproductie voorziet deze blijvende gras-/kruidenvegetatie in een 
gevarieerd  voedselaanbod voor bestuivende insecten. Heel cruciaal voor de openbare ruimte waar het 
aantal overlevings- en voortplantings plekken van vlinders en bijen alleen maar is afgenomen. Vlinder- 
en bijenlinten gelden als een belangrijke graadmeter voor de biodiversiteit, want ze zijn onmisbaar 
voor de bevruchting van onze voedselgewassen, zaaiadvies  15 kg / ha. 

c. Mengsels voor groot en klein wild
Speciaal voor de wildbeheerseenheden (WBE’s), jagersverenigingen, landgoedeigenaren en beheerders 
van openbare natuurgebieden zijn verschillende mengsels samengesteld. Nagenoeg voor ieder doel is 
er een mooi mengsel. Hieronder een selectie van het assortiment wildmengsels.

Hoewel er enkele meerjarige mengsels zijn, blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om het mengsel voor 
meerdere jaren tot zijn recht te laten komen. Jaarlijks bijzaaien geeft het beste resultaat.

BIOTOOPMENGSEL KNJV; 
De Nederlandse jagersvereniging heeft in samenwerking met SBNL een zaadmengsel samengesteld 
voor verbeteren van de biodiversiteit. Het mengsel bevat gele mosterd, phacelia en boekweit en staat 
ongeveer 6 – 8 weken na zaai in bloei. Mengsel is geschikt voor meerdere grondtypes

FAZANTENWEIDE; 
Eénjarig mengsel bestemd voor de kleinere wildsoorten. Onder andere fazanten en patrijzen.

kg / ha Soorten Zaaidiepte Bijzonderheden

Wildbeschut mengsel WA-10 50 13 1 - 2 cm Rogge, boekweit, vlinderbloemigen 
en cruciferen voor groot en klein wild

Wildmengsel WA-20 75 15 2 - 4 cm Eenjarig mengsel voor 
alle wildsoorten

Meerjarig wildmengsel 
met kruiden WA-30

40 22 2 - 3 cm Zeer gevarieerd voedselrijk mengsel 
voor diverse wildsoorten, zaaien tot 
augustus

Wildweide / reeënweide 
WA-40

50 10 2 - 3 cm Hoger aandeel grassen met vlinder-
bloemigen en extra kruiden

Wildmengsel- leefruimte 
WA-70

10 63 2 - 3 cm Voor kleinwild, en insecten, bijen en 
vogels, bloemrijk

Fazantenweide 100 14 1 - 2 cm Rogge, boekweit, vlinderbloemigen 
en cruciferen voor klein wild

Biotoopmengsel KNJV 45 3 1 - 2 cm Een  mengsel met een rijke bloeiwijze, 
belangrijk voor insecten, zangvogels, 
de verschillende levensstadia van ak-
kervogels en hoenderachtigen zoals 
fazant en patrijs
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d. Akkerranden
In akkerranden leven veel insecten en bijen. De biodiversiteit wordt hierdoor vergroot. De mengsels in 
het voorjaar zaaien op een matig tot voedselrijke bodem. Hieronder de samenstelling van de bloemrijke 
rand, kruidenrijke zoom, graslandflora- en faunarand, akkerflora- en faunarand van het Groen blauw 
stimuleringskader (STIKA).

Kruiden
Gewone rolklaver (wild) Lotus corniculatus

Margriet (wild) Leucanthemum vulgare

Wilde peen (wild) Daucus carota

Knoopkruid (wild) Centaurea jacea

Gewoon duizendblad (wild) Achillea millefolium

Cichorei (wild) Cichorium intybus

Luzerne Medicago sativa

Rode klaver (wild) Trifolium pratense

Witte klaver (wild) Trifolium repens

Incarnaatklaver Trifolium incarnatum

Boekweit Fagopyrum esculentum

Phacelia Phacelia tanacetifolia
Grassen

Timotheegras Phleum pratense
kg per 1000 m2 1
¤ per 1000 m2 ¤ 66,-

Kruiden
Margriet (wild) Leucanthemum vulgare

Gewone rolklaver (wild) Lotus corniculatus

St. Janskruid Hypericum perforatum

Knoopkruid (wild) Centaurea jacea

Gewoon duizendblad (wild) Achillea millefolium

Incarnaatklaver Trifolium incarnatum

Witte klaver (wild) Trifolium repens

Gele lupine Lupinus luteus

Boekweit Fagopyrum esculentum

Phacelia Phacelia tanacetifolia

Grassen

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum
kg per 1000 m2 1,5
¤ per 1000 m2 ¤ 95,-

Granen
Zomertarwe (korte soort) Triticum

Zomergerst (korte soort) Hordeum vulgare

Triticale (korte soort Triticale x triticale

Vlas Linum usitatissimum

Boekweit Fagopyrum esculentum

Bladrammenas Raphanus sativus
Akkerflora

Korenbloem (wild) Centaurea cyanus

Gewone klaproos (wild) Papaver rhoeas

Gele ganzenbloem (wild) Chrysanthemum segetum

Phacelia Phacelia tanacetifolia
kg per 1000 m2 7,5
¤ per 1000 m2 ¤ 87,-

Granen
Zomertarwe (korte soort) Triticum

Zomergerst (korte soort) Hordeum vulgare

Triticale (korte soort Triticale x triticale

Vlas Linum usitatissimum

Boekweit Fagopyrum esculentum

Phacelia Phacelia tanacetifolia

kg per 1000 m2 7,5
¤ per 1000 m2 ¤ 45,-

Randenpakket R1, R2 en R3 (kleigrond) 1e jaar Randenpakket R1, R2 en R3 (zandgrond) 1e jaar

Randenpakket R4 (zand- en kleigrond) 1e jaar Randenpakket R4 (zand- en kleigrond) vervolgjaren



Samenstellingen mengsels voor akkerranden

Soort FAB mengsel
FAB mengsel 

zonder scherm-
bloemigen

Brabants
landschap 

natuur mengsel
Akker honingklaver Melilotus officinalis •

Bladrammenas Raphanus sativus •

Boekweit Fagopyrum esculaentum • • •

Bolderik Agrostemma githago • •

Borage Borago officinalis •

Chrysant Chrysanthemum carinatum •

Cosmea Cosmos bipinnatus • •

Phacelia Phacelia tanacetifolia • •

Gele ganzebloem Chrysanthemum segetum • •

Gele kamille Anthemis tinctoria •

Gele mosterd Sinapsis alba •

Gele voederlupinen Lupinus luteus •

Gewone teunisbloem oenothera biënnis •

Gierst Panicum violaceum •

Gipskruid Gypsophila elegans •

Groot akkerscherm Ammi majus •

Haver Avena sativa •

Hongaarse wikke Vicia pannonica •

Hoofdjesgillia Gilia leptantha •

Incarnaatklaver Trifolium incarnatum • •

Klaproos Papaver rhoeas • •

Korenbloem Centaurea cyanus •

Koriander Coriandrum sativum •

Luzerne Medicago sativa •

Mais Zea mays •

Malva Sylvestris mauritiana •

Meisjesogen Coreopsis tinctoria •

Mergkool Brassica oleracea •

Saffloer Carthamus tinctorius •

Triticale (zomer) Triticosecale wittm •

Vaste vlas Linum perenne blau •

Vlas Linum usitatissimum •

Zomergerst Hordeum vulgare •

Zomertarwe Triticum aestivum •

Zonnebloemen Heliantus Annuus • •
aantal soorten 16 12 13
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e. Kruidenrijk grasland

Soort Brabants
grasmengsel

Branbants 
landschap

bloemenweide
Beemdlangbloem Festuca pratensis •

Engels raaigras lolium perenne

Kamgras Cynosurus cristatus • •

Rietzwenkgras Festuca arundinacea • •

Roodzwenkgras forse uitlopers Festuca rubra rubra

Roodzwenkgras gewoon Festuca rubra commutata •

Ruwbeemdgras Poa trivialis • •

Struisgras Agrostis •

Timothee laat Phleum pratense • •

Timothee vroeg Phleum pratense •

Veldbeemd gras Poa pratense

Wit struisgras Agrostis stolonifera

Beemdvossenstaart Alopecurus pratensis L.

Duizendblad Achillea millefolium •

Kleine pimpernel Sanguisorba minor •

Knoopkruid Centaurea jacea •

Margriet Leucanthemum vulgare

Rode klaver Trifolium pratense •

Rolklaver Lotus corniculatus •

Wilde peen Daucus carota • •

Witte klaver Triflolium repens • •
aantal soorten 14 21
kg per 1000 m2 5 4
¤ per 1000 m2 ¤ 43,- ¤ 64,-
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Brabants grasmengsel
Dit grasmengsel is samengesteld in samenwerking met Brabants Landschap. Dit mengsel wordt 
gebruikt voor inzaai van nieuwe akkers. Op deze manier worden er vele grassen in de grasmat gebracht.

Brabants Landschap bloemenweide
Grasmengsel met algemene, overblijvende soorten, zoals margriet, rolkaver, rode klaver, duizendblad 
en gewoon knoopkruid. Dit zijn sterke soorten die van nature ook in bermen voorkomen.

Bloemenpracht met gras
Zeer rijk bloeiend mengsel met een hogere betredingstolerantie in de winter, door het aandeel gras. In 
het voorjaar of late najaar afmaaien en na enkele dagen afvoeren.Zie webshop voor de samenstelling.



f .  Veldbloemen en mengsels (100% kruiden)
Deze meerjarige mengsels voorzien in populaire bloemencombinaties voor de meest voorkomende 
toepassingen binnen- en buiten de bebouwde kom en in tuinen. Veldbloemenmengsels zijn er  in 
verschillende hoogtes; laag(25-30 cm), half hoog (50-75 cm) en hoog (75-125 cm). Zie onze webshop 
voor de samenstellingen. Deze mengsels op voedselarme grond zaaien.
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kg / ha Soorten Kleuren

1. hoog 75 - 125 cm Classic 10 35 wit, blauw, rood, geel purper, roze lila, rood, 
paars, bruin

2. half hoog 50 - 75 cm Romantic 10 36 wit, blauw, rood, geel, rose, beige, crème, lila en 
gemengd

3. laag 25 - 35 cm Renaissance 10 25 wit, blauw, rood, geel, rose, crème, lila en ge-
mengd

4. bosplantsoen tot 60 cm Gothic 5 19 blauw, geel, rose, paars, wit en gemengd

Stroomdalflora 10 23 wit, blauw, geel, rose, groen en purper

Akkerflora (eenjarig) 10 5 korenbloem, bolderik, margriet, klaproos en 
echte kamille

HOLLANDMENGSEL
Fraai kleurenmengsel bestaand uit de kleuren rood, wit en blauw. 
Speciaal samengesteld voor akkerranden en bloemstroken.

BLOEMENPRACHT
Schitterend meerjarig wildbloemenmengsel, zie webshop voor de samenstelling

PLUKWEIDE MENGSEL
35 éénjarige soorten, waarvan vele geschikt als snijbloem.
Kattenstaartamarant, Groot akkerscherm, Fijn akkerscherm, Dille, Leuwenbekje, Goudsbloem, 
Meisjesogen, Chinese aster, Saffloer, Korenbloem, Pluimhanenkam, Bonte ganzebloem, Gekroonde 
ganzenbloem, Amandelroosje, Cosmos, Ridderspoor, Chinese anjer, Zomerazalea, Gipskruid, 
Zonnebloem, Grootbloemige lavatera, Trechtermalva, Knoopjes Kamille, Zomerviolier, Klokken van 
Ierland, Juffertje-in-het-groen, Spinjuffertje, Zwarte komijn, Vlambloem, Ruige rudbeckia,  Koekruid, 
Zwartpurperen scabiosa, Druifkruid, Afrikaanse goudsbloem, Dahliabloemige Zinnia.



 

Zaadhandel Neutkens bv 
Lantie 1a
5512 NG Vessem
Postbus 1010
5512 ZG Vessem

Kantoor 0497 59 17 94
Email info@neutkens.nl
Website www.neutkens.nl
Bestellingen bestellingen@neutkens.nl

Bankgegevens NL93 RABO 0154 0001 40
BTW nummer NL009081598.B01
Kvk Eindhoven 17062360

Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Particulieren kunnen bestellen via onze webshop op www.neutkens.nl  
Prijzen op de webshop zijn inclusief btw. 

Bedrijven kunnen bellen of mailen voor meer informatie of gratis advies.

Geert Jan Lueb adviseur openbaar groen, natuurmengsels en boomkwekerij
mobiel 06 - 50 86 69 88  
email  glueb@neutkens.nl 

www.neutkens.nl

Tips voor inzaai en onderhoud van wildbloemenmengsels
•  Grondsoort, groeiomstandigheden en vochttoestand bepalen de keuze van het 

mengsel, een arme schrale bodem is het beste voor wildbloemenmengsels, 
 het optimale beeld ontstaat na 2 à 3 jaar.
•  Beste zaaitijd is van februari t/m mei en van augustus t/m oktober, najaarszaai geeft 

vaak een beter resultaat.
•  veel zaden hebben licht nodig bij het kiemingsproces, zaden niet in de grond werken 

maar licht aanrollen. 
•  bij handzaai evt zand of gemalen zemelen als vulmiddel gebruiken voor betere 

verdeling.
•  Liever geen bemesting, deze bevordert de groei van onkruid en gaat ten koste van de 

bloei.
•  Maaien één keer per jaar aan het einde van het seizoen, november of later en het 

maaisel pas een paar weken na het maaien opruimen zodat zaden achterblijven en de 
bodem niet verrijkt  wordt, maaihoogte minimaal 10 cm.

•  Zaai 2e jaar zo nodig bij, mits het gezaaide geen grassen bevat.

Voor meer informatie kijk op onze website of bel met onze adviseur.


