
 

 

 

Zaadbommen maken 

Nodig voor 2 à 3 zaadbommen: 

- 2 eetlepels klei (bentoniet)  

- 2 ½   eetlepels potgrond 

- ½  theelepel chilipoeder 

- ¼  theelepel bloemenzaad 

Verder nodig: 

- kom 

- plantenspuit met water, ongeveer 12 ½ ml  

- lepel om mee te roeren 

 

Zo maak je ze: 

- Roer alle droge ingrediënten door elkaar in de kom. Voeg dan langzaam met de 

plantenspuit water toe. Blijf roeren tot het mengsel aan elkaar blijft plakken. Maak het 

niet te nat! 

 

- Vorm van het mengsel balletjes van ongeveer 3 cm doorsnede. Met bovenstaande 

hoeveelheden kun je 2 grote of 3 kleinere rollen. 

 

- De bommetjes kun je in een eierdoos of het Seasons-zakje bewaren. Laat ze minstens 

3 dagen in het donker(!) drogen. 

Elk soort zaad heeft weer andere omstandigheden nodig om te ontkiemen. Sommige zaadjes 

hebben kou nodig en sommige warmte, sommige zaadjes hebben licht nodig en andere juist 

donker. Omdat je een zaadmengsel gebruikt kan het gebeuren dat bepaalde zaadjes al gaan 

kiemen terwijl de bommen drogen. Dat ziet er minder mooi uit, maar ook dan kun je ze nog 

gebruiken.  Het einde van de zomer is de ideale tijd om de zaadbommen te gooien. 

Hoe langer je de zaadbommen bewaart, hoe minder kiemkrachtig ze worden. 

En dan op naar die plek in je buurt die wel wat bloemen kan gebruiken! Het liefst kies je een 

plaats met redelijk wat zon. 

Neem water mee om de bommen een goede start te geven. Het liefst geef je ze geregeld 

water. 

Als je zelf niet bij de plek kunt, gooi de zaadbom(men) dan bij voorkeur op een regenachtige 

dag, zodat de zaadjes meteen flink water krijgen. 

 

 

Kijk voor meer info op: 
https://guerrillagardeners.nl/stap-voor-stap-bloembommen-zaadbommen-maken/  

https://guerrillagardeners.nl/stap-voor-stap-bloembommen-zaadbommen-maken/


Kleurrijk en uitbundig bloemenmengsel van De Cruydthoeck 

Mix van eenjarige akkerbloemen, tweejarige en vaste soorten. Bloemrijk resultaat vanaf het eerste jaar. 

Het mengsel werkt als een magneet op bijen, vlinders en vogels. 

 

  

 

 

 

Zaaitijd: 

Zaaien jaarrond, maar bij grote voorkeur in de nazomer of in het voorjaar tot half mei voor het beste 

resultaat. 

Deze bloemen zitten in het zaadmengsel: 

Anchusa officinalis - Gewone ossentong Anthemis arvensis - Valse Kamille Anthemis tinctoria - Gele 

kamille Berteroa incana - Grijskruid Carum carvi - Karwij Cichorium intybus - Wilde cichorei Daucus 

carota - Peen Dipsacus fullonum - Grote kaardebol Echium vulgare - Slangenkruid Erodium cicutarium 

- Gewone reigersbek Fumaria officinalis - Gewone duivenkervel Geranium dissectum - Slipbladige 

ooievaarsbek Glebionis segetum - Gele ganzenbloem Isatis tinctoria - Wede Leucanthemum vulgare - 

Gewone margriet Malva moschata - Muskuskaasjeskruid Malva sylvestris - Groot kaasjeskruid 

Matricaria chamomilla - Echte kamille Melilotus albus - Witte honingklaver Melilotus officinalis - 

Citroengele honingklaver Oenothera biennis - Middelste teunisbloem Oenothera glazioviana - Grote 

teunisbloem Onopordum acanthium - Wegdistel Papaver dubium - Bleke klaproos Papaver rhoeas - 

Grote klaproos Raphanus raphanistrum - Knopherik Reseda lutea - Wilde reseda Reseda luteola - 

Wouw Securigera varia - Bont kroonkruid Sinapis alba - Witte mosterd Sinapis arvensis - Herik 

Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille Verbascum densiflorum - Stalkaars Verbascum 

phlomoides - Keizerskaars Vicia sativa subsp. nigra - Smalle wikke Vicia villosa - Bonte wikke 
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