
Zaadbommen
DIY

Wat h
eb je

 nodi
g?

Potgrond

Bentoniet klei (online verkrijgbaar)

Zaden van wilde bloemen 

(bloemenmengsels zijn o.a. online verkrijgbaar 

bij de Cruydthoek.nl)

Een klein beetje water

Eventueel 2 theelepels chilipoeder 

(om vervelende beestjes tegen te gaan)

lege eierdoos 

Let op!

niet all
e soor

ten za
adjes z

ijn 

geschikt om te str
ooien, 

zeker 
niet 

zomaar in 
het land

schap!

Kies voo
r mengsels

 met wilde 

Nederlan
dse blo

emen.*

Zaadbommen zijn bolletjes van klei en aarde, vermengd met wat bloemzaad. 
De bommen kun je in de tuin strooien, maar je kunt er ook een stukje 

onbeheerd, braakliggend terrein mee opvrolijken. Maar nog belangrijker; 
je helpt de vlinders, bijen en andere insecten!



Aan d
e sla

g! 

Gebruik biologische
zaden. Deze zijn niet giftig

voor wilde bijen.

TIP:

1.
Meng twee delen potgrond met één deel 

klei. Gebruik hiervoor een klein beetje water. 

Voeg niet teveel en niet te weinig water 

toe. Het mengsel moet vochtig zijn om goed 

te plakken, maar het moet geen modder 

worden!

2.
Kneed het mengsel goed. Doe er een beetje 

water bij als het te droog is.

3.
Strooi de bloemzaadjes in een schaal 

of op een bord

4.
Neem een handje van het klei/potgrond mengsel en rol 

dit tot kleine balletjes van ongeveer 3 cm groot. 

5.
Rol het balletje vervolgens over de bloemenzaden heen 

en druk de zaden er goed tegen aan.



TIP:

7.
Ga op pad: neem de doos mee naar een plek die 

wel wat opfleuring kan gebruiken. Gooi de zaadbommetjes
 op een kaal stukje grond. Bijvoorbeeld in je tuin, of die 

van de buren (wel eventjes vragen!).

8.
Wanneer je de zaadbommen weg gegooid hebt, 

is het alleen nog een kwestie van geduld tot de zaadbom
 ’explodeert’  en de zaden ontkiemen tot 

vrolijke bloemen.

6.
Laat de zaadbommen een à twee dagen 
drogen. Je kan de balletjes heel makkelijk 

bewaren in een oude eierdoos.

Geen tuin of 

liever binnenblijven?

Je kan de bommen 

ook in een pot of 

plantenbak stoppen.

Voor op je balkon!

* Geschikt voor bijen 
en Nederlandse weides:

   - Groot kaasjeskruid
   - Boekweit 
   - Dille 
   - Gele mosterd 
   - Goudsbloem
   - Groot kaasjeskruid 
   - Grote kattenstaart 
   - Juffertje in het groen
   - Klaproos
   - Komkommerkruid 
   - Korenbloem
   - Koriander
   - Lavendel
   - Phacelia 
   - Sint Janskruid
   - Veldsalie 
   - Zomeraster 
   - Zonnebloem

TIP:


