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Zaadhandel Neutkens is  jarenlang actief  in het samenstellen van 
mengsels voor akkerranden, kruidenrijke graslanden en GLB-
mengsels.  Met de juiste samenstelling van akkerranden zijn we 
in staat om een grote bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. 
Daarnaast is een bloeiende akkerrand een lust voor het oog. 

Zaadhandel Neutkens is gespecialiseerd in zaden voor de natuur én de biologische landbouw. Neutkens 
is sterk in maatwerk. We hebben een groot assortiment zaden en de mengsels zijn in elke hoeveelheid 
leverbaar. Onze adviseurs denken graag mee. Of het nu gaat om mengsels voor akkerranden, kruidenrijk 
grasland, groenbemesters of voedergewassen; we vinden altijd een passende oplossing. 

Deze mengsels bevatten  zoveel mogelijk inheemse soorten. De Optima bloemenmengsels zijn speciaal 
afgestemd op grondsoort, waterhuishouding en biodiversiteit. De mengsels bestaan voor 100% uit 
kruiden, behalve mengsels 6 en 7a deze bevatten ook grassen. 

akkerranden

optima bloemenmengsels
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Arme, schralere grond (met zo min mogelijk organische stof) heeft de 
voorkeur. Start met een schone grond; voorkom en bestrijd ongewenst 
groen door middel van bijvoorbeeld een vals zaaibed te maken. Een 
fijnkorrelig zaaibed geeft een vlotte kieming.

Bodemgesteldheid en zaaibedbereiding

inzaai en onderhoud  
natuurmengsels

Niet afwijken van de aanbevolen 
zaaizaadhoeveelheid! Hogere 
zaaidichtheden verstoren de balans 
van de afzonderlijke soorten.

Zaaizaadhoeveelheid
Zaai als er voldoende vocht in de 
grond zit en de bodemtemperatuur 
niet te laag is. Niet dieper zaaien 
dan de dikte van de zaden. Na het 
zaaien licht inwerken of harken en 
aandrukken. 
Aanrollen bij een droge periode 
bevordert de kieming. 

Tip  Meng het zaad met scherpzand 
of gemalen zemelen of vulstof; 
hiermee vergroot u het volume 
en het zaaigemak.

Zaaitechniekd

Eenjarige mengsels van maart t/m 
juni en meerjarige mengsels maart 
t/m mei en september en oktober.

Zaaiperiode

Het is aan te bevelen geen 
stikstofbemesting (N) te geven. 
Hoe armer de grond, des te 
rijker de kruidenvegetatie. 
Regelmatig maaien en afvoeren 
verschraalt de bodem.

Bemesting
Voor meerjarige mengsels geldt afhankelijk van de groei een of twee keer per 
jaar maaien; indien u twee keer maait, doe dit dan bij voorkeur rond eind juni 
en in het late najaar. Gebruik een vingerbalk of een cirkelmaaier (maaihoogte 
10 of 15 centimeter). Tekort maaien geeft beschadiging van de rozetten, wat 
een goede hergroei verslechtert. Laat het maaisel enkele dagen narijpen; 
dit bevordert een goede verspreiding van de zaden. Regelmatig maaien en 
afvoeren verschraalt de bodem.

Tip   Bijzaaien is de eerste jaren noodzakelijk voor een blijvende 
bloemenweide. 

Maaien en afvoeren

Staygreen 1 Berm
(verkeersveilig, <30 cm)
Staygreen 1 is een laagblijvende en 

jaarrond groene gras- en kruidenve-

getatie voor een verkeersveilige afba-

kening van wegen en paden. De on-

derhoudsbehoefte is minimaal en dat 

maakt het bermbeheer op lastig be-

reikbare plaatsen een stuk eenvoudi-

ger. Het zaaiadvies is 56 kg per hectare.

Kruidenrijke Berm

Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen is een doorlopend 

proces. Deze speciale bermkruidenmengsels geven een flinke impuls 

aan die biodiversiteit. Deze mengsels zijn samengesteld uit waarde-

volle grassen- en kruidensoorten die een grote aantrekkingskracht 

hebben op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en de 

beheerkosten is gedacht in deze mengsels: de soorten blijven laag, 

zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

Kruidenrijke berm
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Staygreen 2 EPR
(bestrijding eikenprocessierups,
 <60 cm): 
Dit mengsel van grotendeels scherm- 

en vlinderbloemige planten trekt na-

tuurlijke vijanden van de eikenproces-

sierups aan. Denk aan sluipwespen, 

gaasvlieglarven, roofwantsen, lieve-

heersbeestjes en op insecten afko-

mende kool- en pimpelmezen. Het 

zaaiadvies is 15 kg per hectare.

Bremos
Het Bremosmengsel is een schitterend 

laagblijvend grasmengsel voor de in-

zaai van bermen met veelvoorkomen-

de inheemse soorten als duizendblad, 

knoopkruid, margriet en rolklaver.

Staygreen 3 Bij/vlinder
(bestuivers, 60 – 80 cm):
Staygreen 3 is geselecteerd op kleur, 

geur en nectarproductie. Daarmee 

voorziet deze blijvende gras- en krui-

denvegetatie in een gevarieerd voed-

selaanbod voor bestuivende insecten. 

Cruciaal omdat het aantal overle-

vings- en voortplantingsplekken van 

vlinders en bijen afneemt. Het zaaiad-

vies is 15 kg per hectare.



Mengsels voor bijen en vlinders 

Bijenmengsel Lycaena 1,5 x 13    Snelgroeiend met Borage, phacelia, malva en 
vlinderbloemigen 5

Bijenmengsel Tubinger         1,5 x 11   Als Lycaena maar dan zonder vlinderbloemigen 6

Meerjarig bijenmengsel 2,5 x 32    Veel soorten die bloemrijk zijn en veel nectar 
bevatten 7

Insectenbuffet 2,5 x 16   Vloeit lang en goed onkruidonderdrukking 8

Brandenburger bijenweide 2,5 x 8    Hoog aandeel drachtplanten voor lichte (zand) 
gronden 9

Mengsels voor akkerranden    

Gras-/ Kruidenmengsel R1,R2,R3 Stika klei 1,0 x 12   4 grassoorten en 8 inheemse kruiden

Gras-/ Kruidenmengsel R1,R2,R3 Stika zand 1,5 x 11   4 grassoorten en 7 inheemse kruiden 10

FAB mengsel  2,5 x 20   Kleurrijk, bloeit lang 11

Brabants Landschap natuurmengsel 4,5 x 13   Diverse granen, cruciferen, vlinderbloemigen 
etc 12

Kruidenrijke bermen

Bremos 4,0 x 7    Grassen (traaggroeiend), rode en witte klaver, 
rolklaver, duizendblad, margriet en knoopkruid 13

Stay Green 1 berm     <50 cm 5,6 x 11    Gras met kruiden, weinig onderhoud nodig, 
jaarrond groen 13

Stay Green 2 EPR     50-100 cm 1,5 x 18    Scherm- en vlinderbloemige planten voor  
natuurlijke vijanden eikenproccessierups 13

Stay Green 3 bij/ vlinder    50-100 cm 1,5 x 26   Geselecteerd op kleur, geur en nectarproductie 13

Bloemrijke berm EPR 1,5 x 20    Scherm- en vlinderbloemige planten voor  
natuurlijke vijanden eikenproccessierups 15
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Kruidenrijke grasmengsels voor natuur

Brabants grasmengsel 5,0 x 12   Grassen en witte klaver 16

Brabants landschap bloemenweide 4,0 x 17    Grassen met margriet, rolklaver, rode klaver, 
duizendblad en gewoon knoopkruid 17

  Bloemenpracht met gras 5,0 x 51   Zeer gevarieerd kruidenmengsel 18

  Wildmengsel- leefruimte WA-70 1,0 x 63    Voor kleinwild, en insecten, bijen en vogels, 
bloemrijk 19

  Optima bloemenmengsels (inheems)

  5.   Bloemenweide voor bijen en vlinders 1,5 x    Aantrekkelijk voor bijen en vlinders zonder 
grassen 20

  7.     Bloemrijk bermmengsel voor bijen en 
overige insecten (100% kruiden) 1,5 x    Aantrekkelijk voor bijen en vlinders, bestemd 

voor wegen en fietspaden 21

  7a.  Bloemrijk bermmengsel voor bijen en 
overige insecten (>40% kruiden) 3,0 x    Aantrekkelijk voor bijen en vlinders, bestemd 

voor wegen en fietspaden 22

  Veldbloemenmengsels

  Akkerflora 1,5 x 5    Zeer geschikt om te mengen met granen voor 
akkerrand 23

  Bloemenpracht 1,5 x 34   Meerjarig wildbloemenmengsel zonder gras 24

  Plukweidemengsel éénjarig 2,3 x 35    Rijk bloeiend mengsel over lange periode en 
vele soorten geschikt als snijbloem 25
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Bladrammenas Korenbloem

Boekweit Koriander

Borage Phacelia

Dille Rode klaver

Gele mosterd Witte honingklaver

Groot kaasjeskruid Witte klaver

Karwij

• 13 soorten
• 15 kg per hectare
• Eenjarig
• Bijen en Vlinders

BIJENMENGSEL
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Eenjarig mengsel voor bijen en vlinders Lycaena

5 MENGSELS VOOR BIJEN EN VLINDERS



Tubinger bijenmengsel
Eenjarig mengsel voor bijen en vlinders

Bladrammenas

Boekweit

Borage

Dille

Goudsbloem 

Groot kaasjeskruid

Korenbloem

Koriander 

Phacelia

Witte mosterd

Zwarte komijn

• 11 soorten
• 15 kg per hectare
• Eenjarig
• Bijen en vlinders
• Akkerranden

ook biologis
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Akkervergeet-mij-nietje Korenbloem

Blaassilene Koriander

Borage Luzerne

Dille Margriet

Duizendblad Mariadistel

Echte salie Muskuskaasjeskruid

Esparcette Rode klaver

Gele kamille Rolklaver

Gewone teunisbloem Slangenkruid

Goudsbloem St. janskruid

Groot kaasjeskruid Stalkaars

Hopklaver Vlas

Ju ertje in het groen Wilde marjolein

Klaproos Wilde peen

Kleine pimpernel Witte klaver

Knoopkruid Zonnebloemen

BIJENMENGSEL
• 32 soorten
• 25 kg per hectare
• Meerjarig
• Bijen en Vlinders
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Meerjarig mengsel voor bijen en vlinders
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Alexandrijnse klaver Klaproos

Boekweit Korenbloem

Bolderik Perzische klaver

Borage Phacelia

Dille Seradella

Gele lupine Blauwe lupinen

Groot akkerscherm Zomerwikken

Groot kaasjeskruid Zonnebloemen

• 16 soorten
• 25 kg per hectare
• Eenjarig
• Bijen en Vlinders
• Akkerranden

INSECTENBUFFET
Eenjarig mengsel voor bijen en vlinders
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Branderburger 
bijenweide

Bladrammenas 

Boekweit

Borage

Gele mosterd 

Groot kaasjeskruid (malva)

Phacelia

Serradella

Zonnebloemen

• 8 soorten
• 15 kg per hectare
•  Met name geschikt 

voor lichtere (zand) 
gronden

•  Voor bijen hommels 
en zweefvliegen

• Veel drachtplanten

ook biologis
ch!
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Boekweit Knoopkruid

Gele lupine Margriet

Gewoon duizendblad Phacelia

Gewoon reukgras St. janskruid

Gewone rolklaver Witte klaver

Incarnaatklaver

• 11 soorten
• 15 kg per hectare
• Meerjarig

Gras-/Kruidenmengsel

Lantie 1a - 5512 NG VESSEM  M  0497 - 59 17 94
info@neutkens.nl  M  www.neutkens.nl

Meerjarig mengsel R1, R2, R3 Stika Zand
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Alexandrijnse klaver Klaproos

Boekweit Korenbloem

Bolderik Koriander

Cosmea Luzerne

Gele kamille Meisjesogen

Gierst Phacelia

Gipskruid Saffloer

Groot akkerscherm Vlas

Groot kaasjeskruid Zomertarwe

Hoofjesgilia Zonnebloem meerbloemig klein

• 20 soorten
• 25 kg per hectare
• Eenjarig
• Akkerranden
• Veel bloemen 
• Lange bloeiperiode

FAB mengsel
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Functionele agro biodiversiteit

MENGSELS VOOR AKKERRANDEN11
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Bladrammenas Haver

Boekweit Mais

Borage Mergkool

Gele mosterd Phacelia

Gele voederlupinen Vlas

Gewone teunisbloem Zomergerst

• 12 soorten
• 45 kg per hectare
• Eenjarig

Lantie 1a - 5512 NG VESSEM  M  0497 - 59 17 94
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BRABANTS LANDSCHAP

NATUURMENGSEL

12MENGSELS VOOR AKKERRANDEN



Staygreen 1 Berm
(verkeersveilig, <30 cm)
Staygreen 1 is een laagblijvende en 

jaarrond groene gras- en kruidenve-

getatie voor een verkeersveilige afba-

kening van wegen en paden. De on-

maakt het bermbeheer op lastig be-

reikbare plaatsen een stuk eenvoudi-

ger. Het zaaiadvies is 56 kg per hectare.

Kruidenrijke Berm

Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen is een doorlopend 

proces. Deze speciale bermkruidenmengsels geven een flinke impuls 

aan die biodiversiteit. Deze mengsels zijn samengesteld uit waarde-

volle grassen- en kruidensoorten die een grote aantrekkingskracht 

hebben op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en de 

beheerkosten is gedacht in deze mengsels: de soorten blijven laag, 

zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

Kruidenrijke berm
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Staygreen 2 EPR
(bestrijding eikenprocessierups,
 <60 cm): 
Dit mengsel van grotendeels scherm- 

en vlinderbloemige planten trekt na-

tuurlijke vijanden van de eikenproces-

sierups aan. Denk aan sluipwespen, 

gaasvlieglarven, roofwantsen, lieve-

heersbeestjes en op insecten afko-

mende kool- en pimpelmezen. Het 

zaaiadvies is 15 kg per hectare.

Bremos
Het Bremosmengsel is een schitterend 

laagblijvend grasmengsel voor de in-

zaai van bermen met veelvoorkomen-

de inheemse soorten als duizendblad, 

knoopkruid, margriet en rolklaver.

Staygreen 3 Bij/vlinder
(bestuivers, 60 – 80 cm):
Staygreen 3 is geselecteerd op kleur, 

geur en nectarproductie. Daarmee 

voorziet deze blijvende gras- en krui-

denvegetatie in een gevarieerd voed-

selaanbod voor bestuivende insecten. 

Cruciaal omdat het aantal overle-

vings- en voortplantingsplekken van 

vlinders en bijen afneemt. Het zaaiad-

vies is 15 kg per hectare.

Staygreen 1 Berm
(verkeersveilig, <30 cm)
Staygreen 1 is een laagblijvende en 

jaarrond groene gras- en kruidenve-

getatie voor een verkeersveilige afba-

kening van wegen en paden. De on-

maakt het bermbeheer op lastig be-

reikbare plaatsen een stuk eenvoudi-

ger. Het zaaiadvies is 56 kg per hectare.

Kruidenrijke Berm

Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen is een doorlopend 

proces. Deze speciale bermkruidenmengsels geven een flinke impuls 

aan die biodiversiteit. Deze mengsels zijn samengesteld uit waarde-

volle grassen- en kruidensoorten die een grote aantrekkingskracht 

hebben op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en de 

beheerkosten is gedacht in deze mengsels: de soorten blijven laag, 

zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

Kruidenrijke berm
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Staygreen 2 EPR
(bestrijding eikenprocessierups,
 <60 cm): 
Dit mengsel van grotendeels scherm- 

en vlinderbloemige planten trekt na-

tuurlijke vijanden van de eikenproces-

sierups aan. Denk aan sluipwespen, 

gaasvlieglarven, roofwantsen, lieve-

heersbeestjes en op insecten afko-

mende kool- en pimpelmezen. Het 

zaaiadvies is 15 kg per hectare.

Bremos
Het Bremosmengsel is een schitterend 

laagblijvend grasmengsel voor de in-

zaai van bermen met veelvoorkomen-

de inheemse soorten als duizendblad, 

knoopkruid, margriet en rolklaver.

Staygreen 3 Bij/vlinder
(bestuivers, 60 – 80 cm):
Staygreen 3 is geselecteerd op kleur, 

geur en nectarproductie. Daarmee 

voorziet deze blijvende gras- en krui-

denvegetatie in een gevarieerd voed-

selaanbod voor bestuivende insecten. 

Cruciaal omdat het aantal overle-

vings- en voortplantingsplekken van 

vlinders en bijen afneemt. Het zaaiad-

vies is 15 kg per hectare.

KRUIDENRIJKE BERMEN13

Staygreen 1 Berm
(verkeersveilig, <30 cm)
Staygreen 1 is een laagblijvende en 

jaarrond groene gras- en kruidenve-

getatie voor een verkeersveilige afba-

kening van wegen en paden. De on-

maakt het bermbeheer op lastig be-

reikbare plaatsen een stuk eenvoudi-

ger. Het zaaiadvies is 56 kg per hectare.

Kruidenrijke Berm

Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen is een doorlopend 

proces. Deze speciale bermkruidenmengsels geven een flinke impuls 

aan die biodiversiteit. Deze mengsels zijn samengesteld uit waarde-

volle grassen- en kruidensoorten die een grote aantrekkingskracht 

hebben op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en de 

beheerkosten is gedacht in deze mengsels: de soorten blijven laag, 

zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

Kruidenrijke berm
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Staygreen 2 EPR
(bestrijding eikenprocessierups,
 <60 cm): 
Dit mengsel van grotendeels scherm- 

en vlinderbloemige planten trekt na-

tuurlijke vijanden van de eikenproces-

sierups aan. Denk aan sluipwespen, 

gaasvlieglarven, roofwantsen, lieve-

heersbeestjes en op insecten afko-

mende kool- en pimpelmezen. Het 

zaaiadvies is 15 kg per hectare.

Bremos
Het Bremosmengsel is een schitterend 

laagblijvend grasmengsel voor de in-

zaai van bermen met veelvoorkomen-

de inheemse soorten als duizendblad, 

knoopkruid, margriet en rolklaver.

Staygreen 3 Bij/vlinder
(bestuivers, 60 – 80 cm):
Staygreen 3 is geselecteerd op kleur, 

geur en nectarproductie. Daarmee 

voorziet deze blijvende gras- en krui-

denvegetatie in een gevarieerd voed-

selaanbod voor bestuivende insecten. 

Cruciaal omdat het aantal overle-

vings- en voortplantingsplekken van 

vlinders en bijen afneemt. Het zaaiad-

vies is 15 kg per hectare.

Staygreen 1 Berm
(verkeersveilig, <30 cm)
Staygreen 1 is een laagblijvende en 

jaarrond groene gras- en kruidenve-

getatie voor een verkeersveilige afba-

kening van wegen en paden. De on-

maakt het bermbeheer op lastig be-

reikbare plaatsen een stuk eenvoudi-

ger. Het zaaiadvies is 56 kg per hectare.

Kruidenrijke Berm

Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen is een doorlopend 

proces. Deze speciale bermkruidenmengsels geven een flinke impuls 

aan die biodiversiteit. Deze mengsels zijn samengesteld uit waarde-

volle grassen- en kruidensoorten die een grote aantrekkingskracht 

hebben op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en de 

beheerkosten is gedacht in deze mengsels: de soorten blijven laag, 

zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

Kruidenrijke berm
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Staygreen 2 EPR
(bestrijding eikenprocessierups,
 <60 cm): 
Dit mengsel van grotendeels scherm- 

en vlinderbloemige planten trekt na-

tuurlijke vijanden van de eikenproces-

sierups aan. Denk aan sluipwespen, 

gaasvlieglarven, roofwantsen, lieve-

heersbeestjes en op insecten afko-

mende kool- en pimpelmezen. Het 

zaaiadvies is 15 kg per hectare.

Bremos
Het Bremosmengsel is een schitterend 

laagblijvend grasmengsel voor de in-

zaai van bermen met veelvoorkomen-

de inheemse soorten als duizendblad, 

knoopkruid, margriet en rolklaver.

Staygreen 3 Bij/vlinder
(bestuivers, 60 – 80 cm):
Staygreen 3 is geselecteerd op kleur, 

geur en nectarproductie. Daarmee 

voorziet deze blijvende gras- en krui-

denvegetatie in een gevarieerd voed-

selaanbod voor bestuivende insecten. 

Cruciaal omdat het aantal overle-

vings- en voortplantingsplekken van 

vlinders en bijen afneemt. Het zaaiad-

vies is 15 kg per hectare.



Kruidenrijke bermenmengsels
Samenstelling

Bremos Staygreen 1 Staygreen 2 Staygreen 3

Aardaker Lathyrus Tuberosus M
Agrimonie Agrimonia eupatoria M
Beemdooievaarsbek Geranium pratense M
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare L M
Cichorei wildtype Cichorium intybus M
Duizendblad Achillea millefolium M M M M
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris M
Gele morgenster Tragopogon pratensis M
Gewone brunel Prunella vulgaris M
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys M
Glad walstro Galium album M
Grasklokje Campanula rotundifolia M
Groot streepzaad Crepsis biennis M
Hazenpootje Trifolium arvense M M
Hardzwenk Festuca Ovina subsp duriuscula M
Hopklaver Medicago lupulina M
Karwij Carum carvi M
Kattedoorn Ononis spinosa M
Kervel Anthriscus cerefolium M
Scherpe boterbloem Rancunculus acris M
Knoopkruid Centaurea jacea M M M
Margriet Leucanthemum vulgare M M M M
Muskuskaasjeskruid Malva moschata M M
Pastinaak Pastinaca sativa M M
Rode klaver Trifolium pratense M M M
Rolklaver Lotus corniculatus M M M M
Roodzwenkgras uitlopervormend Festuca rubra rubra M
Roodzwenkgras gewoon Festuca rubra commutata M M M M
Smalle weegbree Plantago lanceolata M M M
Struisgras Agrostis capillaris M M M
Veldlathyrus Lathyrus pratensis M M
Voederwikken Vicia sativa M
Vogelwikke Vicia cracca M
Wilde peen Daucus carota M M
Witte klaver Triflolium repens M M M M
Wilde reseda Reseda lutea M
Weidemadelief Bellis perennis M
Aantal soorten 10 11 18 26
kg per 1.000 m2 4 5,60 1,50 1,50
€ per 1.000 m2 € 75,- € 275,- € 256,- € 256,-
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Bloemrijke
Berm EPR
Bestrijding eikenprocessierups

Boerenwormkruid

Duizendblad

Fluitenkruid

Geel walstro

Karwij

Kervel

Knoopkruid

Margriet

Pastinaak

Reukgras

Rode klaver

Rolklaver

Smalle weegbre

Struisgras

Veldlathyrus

Vertakte leeuwentand

Vogelwikke

Wilde peen

Witte klaver

• 19 soorten
• 15 kg per hectare
•  Scherm- en vlinder-

bloemige planten 
•  Waardplanten voor 

natuurlijke vijanden 
eikenprocessierups
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Beemdlangbloem Ruwbeemdgras

Beemdvossenstaart Struisgras

Engels raaigras Timothee hooitype

Kamgras Timothee weidetype

Rietzwenkgras Veldbeemdgras

Roodzwenkgras forse uitlopers Wit struisgras

Roodzwenkgras gewoon Witte klaver

• 14 soorten
• 50 kg per hectare
• Meerjarig
• Aanleg natuurweide

BRABANTS 
GRASMENGSEL
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Beemdlangbloem Roodzwenkgras forse uitlopers

Beemdvossenstraart Roodzwenkgras gewoon

Duizendblad Ruwbeemdgras

Engels raaigras Struisgras

Kamgras Timothee hooitype

Kleine pimpernel Timothee weidetype

Knoopkruid Veldbeemgras

Margriet Wilde peen

Rietzwenkgras Wit struisgras

Rode klaver Witte klaver

Rolklaver

• 21 soorten
• 40 kg per hectare
• Meerjarig
•  Natuurweides

BRABANTS LANDSCHAP

BLOEMENWEIDE
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Betonie Maarts viooltje

Bosbeemdgras Madeliefje

Duizendblad Margriet

Echte koekoeksbloem Plat-beemdgras

Esparcette Ruwbeemdgras

Geel walstro Rode klaver

Gele ganzebloem Rolklaver

Gele kamille Roodzwenkgras

Gele klaver Slaapmutsje

Gewone brunel Slanke sleutelbloem

Gewoon reukgras Smalle weegbree

Gewoon struisgras Steenanjer

Glad walstro St. Janskruid

Goudhaver Veldbeemdgras

Grootbloemige centauri Veldsalie

Gulde sleutelbloem Vergeet-mij-nietje

Hardzwenkgras Vlas

Kartuizer anjer Vlasbekje

Kleine bevernel Weduwebloem

Karwij Wilde akelei

Kamgras Wilde cichorei

Kleine pimpernel Wilde peen

Knoopjeskruid Wilde tijm

Korenbloem Wondklaver

Luzerne Zomeradonis / Zwarte komijn

• 51 soorten
• 50 kg per hectare
• Meerjarig
•  Bermen langs wegen 

en fietspaden
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BLOEMENPRACHT 
MET GRAS
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Agrimonie Groot kaasjeskruid

Avondkoekoeksbloem Groot streepzaad

Berenklauw Grote kaardebol

Bijvoet Karwij

Blaassilene Kleine pimpernel

Boekweit Kool

Boerenwormkruid Koriander

Borage Luzerne

Borstelkrans Margriet

Cichorei wildtype Melige toorts

Dagkoekoeksbloem Muskuskaasjeskruid

Dille Pastinaak

Duizendblad Phacelia

Echte koekoeksbloem Slangekruid

Fluitenkruid Smalle weegbree

Gele kamille St. janskruid

Geel walstro Veldsalie

Gewone teunisbloem Venkel

Gewone brunel Wilde marjolein

Gewoon barbarakruid Wilde peen

Glad walstro Wouw

Glanzende horenbloem Zonnebloemen

Goudsbloem Zwarte komijn

Grootbloemige centauri

Wildmengsel
• 49 soorten
• 10 kg per hectare
• Meerjarig bloemrijk
• Bijen en Vlinders
• Voor kleinwild
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Leefruimte WA-70
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Beemdkroon Luzerne

Blaassilene Margriet

Boerenwormkruid Muskuskaasjeskruid

Cichorei wildtype Rode klaver

Duizendblad Rolklaver

Echte guldenroede Slangekruid

Gele kamille St. Janskruid

Gewone teunisbloem Stalkaars

Grootbloemige centauri Veldsalie

Hartgespan Wilde peen

Hopklaver Wilde reseda

Klaproos Witte klaver

Kleine Pimpernel Wondklaver

Knoopkruid Wouw

Korenbloem

• 29 soorten
• 15 kg per hectare
• Meerjarig
• Bijen en Vlinders

BLOEMENWEIDE
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Optima 5: meerjarig mengsel voor bijen en vlinders
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Boerenwormkruid Muskuskaasjeskruid

Duizendblad Pastinaak

Echte kamille Peen

Fluitenkruid Rode klaver

Geel walstro Rolklaver

Gele kamille Smalle weegbree

Gele morgenster Scherpe boterbloem

Gewoon barbarakruid Veldsalie

Gewone margriet Vergeet-mij-nietje

Glad walstro Vlas

Groot streepzaad Wilde cichorei

Klaproos Wilde marjolein

Kleine pimpernel Wikken

Knoopkruid Witte klaver

Korenbloem Zeepkruid

• 30 soorten
• 15 kg per hectare
• Meerjarig
• Bijen en Vlinders
•  Bermen langs wegen 

en fietspaden
• Kleurrijk
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Optima 7: meerjarig mengsel voor bijen en overige insecten 100% kruiden

BLOEMRIJK
BERMMENGSEL
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Boerenwormkruid Wilde peen

Duizendblad Rode klaver

Echte kamille Rolklaver

Fluitenkruid Roodzwenkgras

Geel walstro Schapegras

Gele kamille Scherpe boterbloem

Gele morgenster Smalle weegbree

Gewone margriet Steenanjer

Gewoon barbarakruid Struisgras

Glad walstro Veldsalie

Groot streepzaad Vergeet-mij-nietje

Klaproos Vlas

Kleine pimpernel Wikken

Knoopkruid Wilde cichorei

Korenbloem Wilde marjolein

Muskuskaasjeskruid Witte klaver

Pastinaak Zeepkruid

• 34 soorten
• 30 kg per hectare
• Meerjarig
• Bijen en Vlinders
•  Bermen langs wegen 

en fietspaden
•  Kleurrijk
•  3 Grassoorten
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Optima 7a: meerjarig mengsel voor bijen en overige insecten >40% kruiden

BLOEMRIJK
BERMMENGSEL

OPTIMA BLOEMENMENGSELS (INHEEMS) 22



Korenbloem Klaproos

Bolderik Echte kamille

Margriet

• 5 soorten
• 15 kg per hectare
• Eenjarig
•  Akkerranden
•  Mengen met granen

AKKERFLORA
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Eenjarig bloemrijk mengsel
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Agrimonie Korenbloem

Bolderik Late guldenroede

Cichorei wildtype Margriet

Duizendblad Paardenbloem

Echte kamille Pekbloem

Fluitekruid Rode pekanjer

Franse tijm Slangekruid

Gele ganzebloem Smalle weegbree

Geel walstro St. janskruid

Gewone teunisbloem Veldsalie

Glad walstro Weduwebloem

Goudsbloem Wilde peen

Grootbloemige centauri Wilde reseda

Herderstasje Zeepkruid

Karwij Zomer adonis

Klaproos Zwart knoopkruid

Kleine pimpernel Zwarte toorts

• 34 soorten
• 10 kg per hectare
• Meerjarig
•  Bermen langs wegen

en fietspaden

Bloemenpracht
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Meerjarig wildbloemenmengsel
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Afrikaanse goudsbloem Knoopjes kamille

Amandelroosje Koekruid

Bonte ganzenbloem Korenbloem

Chinese anjer Leeuwenbekje

Chinese aster Meisjesogen

Cosmos Pluimhanenkam

Dahliabloemige zinnia Ridderspoor

Dille Ruige rudbeckia

Druifkruid Sa� loer

Fijn akkerscherm Spinju� ertje

Gekroonde ganzenbloem Trechtermalva

Gipskruid Vlambloem

Goudsbloem Zomerazalea

Groot akkerscherm Zomerviolier

Grootbloemige lavatera Zonnebloem

Ju� ertje-in-het-groen Zwarte komijn

Kattenstaartamarant Zwartpurperen scabiosa

Klokken van Ierland

• 35 soorten
• 25 kg per hectare
• Eenjarig
•  Lange bloeiperiode
•  Vele geschikt als 

snijbloem

PLUKWEIDEMENGSEL
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Eenjarig plukweidemengsel
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 Alexandrijnse klaver  Trifolium Alexandrium L. 25 x mei-juli 30-70   niet veeleisend xxx

 Basterdklaver  Trifolium hybridum 25 x mei-sept 20-40   vochtige grond, weinig betreden xxx

  Boekweit   Fagopyrum esculentum 125 x juli-okt 40-100   niet veeleisend, vorstgevoelig xxx

  Boerenwormkruid   Tanacetum vulgare x juli-okt 40-150   voedselrijk,zand/leem xx

  Bolderik   Agrostemma githago 10 x juni-juli tot 90   droge grond xx

  Borage   Borago officinalis 25 x mei-okt 20-80   kalkhoudende grond, warm xx

  Cichorei (wildtype)   Cichorium intybus 5 x juni-okt 30-130   droge grond, zouttolerant xxx

  Dille   Anethum graveolens 25 x juli-aug 40-120   lichtkiemer xx

  Duizendblad   Achillea millefolium 5 x juni-sept 30-100   zonnig en droge grond, voedselrijk xx

  Erwt   Pisum savitum l. 120 x mei-juni tot 200   kalkrijk (ph>6) en goede org stof x

  Esparcette   Onobrychis viciifolia 30 x mei-juli 30-90   lichte, arme grond xxx

  Gele ganzebloem   Chrysanthemum segetum 10 x juni-sept 50-100   niet veeleisend xx

  Gele kamille   Anthemis tinctoria x juni-sept 10-80   bermen xx

  Gele mosterd   Sinapis alba 25 x half juli-okt 40-100   kan laat gezaaid worden xxx

  Goudsbloem (wildtype)   Calendula Officinalis x half juni-sept 20-60   niet veeleisend xx

  Groot kaasjeskruid / Malva   Malva Sylvestris x juni-okt 40-150   niet veeleisend xx

  Grote Kaardebol   Dipsacus fullonum 2j juli-aug >200    vochte afwisselend / vochtige grond xx

  Honing klaver (akker)   Melitotus officinalis 35 2j mei-aug 40-150   niet veeleisend xxx

  Hopklaver   Medicago Lupulina 15 x april-okt 10-50    betredingstolerant, niet koudegevoelig xxx

  Huttentut/Deder   Cameline Sativa x mei-juli 30-100   niet droogte en vorst gevoelig xxx

  Incarnaat klaver   Trifolium incarnatum 25 x april - juli 20-50   niet veeleisend, is na 2 jaar weg xxx

  Karwij   Carum carvi 10 x 2j mei-juli 30-80   lemige, vochtige grond xx

  Klaproos   Papaver rhoeas 3 x mei-juli 20-90   niet veeleisend xx

  Knoopkruid   Centaurea jacea 10 x juni-okt 20-120   droge en natte grond xx

  Koolzaad (zomer)   Brassica napus 25 x mei-sept 40-150   verdraagt veel stikstof xxx

  Korenbloem   Centaurea cyanus 20 x eind juni-okt 40-90   arme, losse, kalkhoudende grond xxx

  Koriander   Coriandrum sativum 15 x juni-juli 30-90   niet veeleisend xxx

  Landschapsmais   Zea mays 50 x juli-aug max 200   niet veeleisend x

  Lupine blauw   Lupinus angustifolius 135 x x juni-aug tot 120   licht zure grond xxx

  Luzerne   Medicago Sativa 25 x mei-okt 40-100   kalkrijke grond xxx

  Margriet   Leucanthemum vulgare 3 x juni-okt 20-100   weilanden xx

  Mergstamkool   Brassica oleracea convar 5 x half juli-sept 40-150   stikstofrijke grond xxx

  Onderaardse klaver   Trifolium subterraneum 25 x mrt-mei tot 10 cm   arme grond, niet veeleisend xx

  Perzische klaver   Trifolium resupinatum 25 x april-juli tot 100 cm   niet veeleisend, vorstgevoelig xxx

  Phacelia   Phacelia tanacetifolia 30 x mei-okt tot 70 cm   niet veeleisend xxx

  Rode klaver   Trifolium pratense 25 x mei-okt 10-100   groeit overal xxx

  Rolklaver   Lotus corniculatus 25 x mei-aug 5-40   verdraagt droogte, winterhard xxx

  Smalle weegbree   Plantago lanceolata 100 x mei-sept 5-50   weilanden x

  Venkel   Foeniculum vulgare 10 x eind mei-aug 180   zonnig en rijke grond xx

  Voederwikken   Vicia Sativa 120 x juni-aug tot 200    niet veeleisend, niet drooggevoelig xx

  Wilde peen   Daucus carote x juni-sept 40-100   voedselrijke grond, weiland xxx

  Witte klaver   Trifolium repens 15 x mei-okt 10-20   gevoelig voor droogte, standvastig xxx

  Wondklaver   Anthyllis vulneraria 25 x juni-sept 10-60   niet veeleisend xxx

  Zonnebloemen enkelbl hoog   Helianthus annuus 50 x juni-sept 100-150   voedselrijke en zonnige plaats xxx

  Zonnebloemen enkelbl groot(50 cm)   Helianthus annuus 50 x juni-sept 50-75   voedselrijke en zonnige plaats xxx

  Zonnebloemen meerbl klein   Helianthus debilis 7 x juni-sept 100-150   voedselrijke en zonnige plaats xxx
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Lantie 1a
5512 NG Vessem

0497 59 17 94

info@neutkens.nl

www.neutkens.nl

contact

Geert Jan Lueb
06 - 50 86 69 88
glueb@neutkens.nl

Voor meer informatie en een passend advies neem contact op met:

Adviseur Openbaar groen, natuurmengsels en boomkwekerij

al bijn
a 100 

jaar!

www.neutkens.nl/webshop
Ook hier kunt u gemakkelijk uw mengsels bestellen. Alle bestellingen 
via de webshop ontvangen een ……. 

Gratis zakje 
insectenbuffet!




