
Eetbaar bloemenmengsel voor 
culinaire avonturen
Een bloemrijk mengsel voor tuin of park met planten die een ver-

rassende bijdrage kunnen leveren aan uw culinaire avonturen in de 

keuken. Bladeren, wortels, bloemen en zaden van bepaalde wilde 

bloemen zijn hiervoor uitermate geschikt. Op onze website vindt 

u een meer uitgebreide selectie van eetbare wilde planten. C1 is 

een mengsel met lage tot redelijk hoge bloemen en bevat een paar 

eenjarige soorten, zodat u vanaf het eerste jaar iets te verzamelen 

heeft. Dit mengsel is geschikt voor een gemiddelde grond, niet te 

droog, niet te nat en niet te schraal of voedselrijk. U kunt vanaf het 

tweede en derde jaar het meest bloemrijke resultaat verwachten. 

Jaarlijks kunt u eruit knippen of plukken wat u wilt. De weide moet 

u 1 - 2 keer per jaar maaien en afvoeren, bij voorkeur gefaseerd, 

zodat er altijd een deel van de bloemenweide blijft staan voor u en 

voor de insecten. 

Zaaidichtheid

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor  

een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.

Zaai-instructie

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer en herfst of  

in het zeer vroege voorjaar.

Minimum aantal geleverde soorten: 27

C1

 Vele jaren bloei

  Gemengd laag en hoog  

ca. 30 - 120 cm

 Zonnige plek

  Geschikt voor matig  

voedselrijke grond

 Permanente invulling

 Zie disclaimer

 Jaarlijks 1-2 x maaien en afvoeren

 Voor bijen en vlinders

DISCLAIMER Het herkennen en gebruiken van wilde planten 

als voedsel is een specialisme. De aangereikte informatie door 

Cruydt-Hoeck is slechts een aanduiding en een suggestie voor 

verdere studie en verdieping. Het plukken en consumeren van 

de planten uit dit mengsel is geheel voor eigen risico. Houd re-

kening met spontaan opkomende (giftige) plantensoorten in de 

vegetatie die niet oorspronkelijk zijn in het ingezaaide mengsel. 

Raadpleeg ook andere bronnen. Bij het bestellen van de zaden 

gaat u akkoord met uw eigen risico. Cruydt-Hoeck wijst iedere 

verantwoordelijkheid voor mogelijke schade of gevolgen die uit 

het gebruik of misbruik van de zaden voortvloeien, af.

Mengsel C1 bevat de volgende soorten

 

 Achillea millefolium  Duizendblad

 Alliaria petiolata  Look-zonder-look

 Allium schoenoprasum  Bieslook

 Angelica archangelica  Grote engelwortel

 Barbarea vulgaris  Gewoon barbarakruid

 Betonica officinalis  Betonie

 Blitum bonus-henricus  Brave hendrik

 Campanula rapunculoides  Akkerklokje

 Cardamine pratensis  Pinksterbloem

 Centaurea cyanus  Korenbloem

 Chamaenerion angustifolium  Wilgenroosje

 Cichorium intybus  Wilde cichorei

 Claytonia perfoliata  Winterpostelein

 Crepis biennis  Groot streepzaad

 Daucus carota  Peen

 Filipendula ulmaria  Moerasspirea

 Knautia arvensis  Beemdkroon

 Leucanthemum vulgare  Gewone margriet

 Malva moschata  Muskuskaasjeskruid

 Matricaria chamomilla  Echte kamille

 Oenothera biennis  Middelste teunisbloem

 Origanum vulgare  Wilde marjolein

 Papaver rhoeas  Grote klaproos

 Pastinaca sativa subsp. sativa  Pastinaak

 Plantago lanceolata  Smalle weegbree

 Poterium sanguisorba  Kleine pimpernel

 Rumex acetosa  Veldzuring

 Salvia pratensis  Veldsalie

 Silene vulgaris  Blaassilene

 Trifolium pratense  Rode klaver

 Valeriana officinalis  Echte valeriaan

 Viola odorata  Maarts viooltje
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