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Bloeiende bloemen zijn niet alleen een lust 
voor het oog; ze kunnen ook de biodiversiteit 
bevorderen door onder meer bijen, vlinders en 
andere insecten aan te trekken en bijdragen aan 
een gezond bodemleven. Een extra voordeel: 
ze brengen maar weinig onderhoudskosten 
met zich mee. ‘Als bloemen op de juiste manier 
worden ingezaaid en in de kiemfase voldoende 
vocht krijgen, hebben ze daarna nog maar  
minimaal onderhoud nodig’, aldus DLF. ‘Zo  
hoeven bloemen niet gemaaid en niet bemest te 
worden. En door onze bloemen te mengen met 
gras, heb je het hele jaar door een dichte groen

bedekking, waardoor onkruiden geen  
kans krijgen.’

Bloemenmengsels
Het vernieuwde bloemenpakket bestaat uit vier 
mengsels: DLF Parkbloemen, DLF Bermbloemen, 
DLF Bijenbloemen en DLF Akkerranden. Het 
parkbloemenmengsel zorgt voor mooie  en 
vrolijke bloemenstroken in de stad. DLF Park
bloemen bestaat uit dertig verschillende een
jarige soorten, waaronder bonenkruid, klaproos, 
hemelsblauw, koekruid, salie en gele ganzen
bloem. DLF Bermbloemen is een bloemen en 

kruidenmengsel dat bedoeld is om wegen en 
wandelpaden op te fleuren. Dit mengsel bestaat 
uit 25 verschillende meerjarige soorten, zoals 
duizendblad, rode en witte klaver, wilde koren
bloem, rolklaver, kamille en wikke.

Het bloemenmengsel DLF Bijenbloemen bestaat 
uit een en meerjarige soorten waar bijen dol op 
zijn. In dit mengsel vind je onder meer facelia, 
salie, duizendblad, gewone margriet, muskus
kaasjeskruid, korenbloem en rode zonnehoed. 
Tot slot is er nog het mengsel DLF Akkerranden, 
dat speciaal bedoeld is om de biodiversiteit op 
akkerranden te vergroten. Dit mengsel bestaat 
uit elf eenjarige kruiden en bloemen, zoals 
Perzische klaver, boekweit, lupine, dille, gewone 
margriet, korenbloem en facelia.

Meer informatie over de bloemenmengsels is te 
vinden op www.dlf.nl/bloemenmengsels.

Vernieuwd bloemenpakket van DLF

Om de keuze voor het juiste bloemenmengsel in de openbare ruimte zo eenvoudig 

mogelijk te maken, heeft DLF, veredelaar en producent van onder meer graszaden, 

onlangs een nieuw bloemenpakket samengesteld. Dit pakket bestaat uit vier 

verschillende mengsels, met namen die meteen duidelijk maken waarvoor ze het 

beste gebruikt kunnen worden.
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