Project
Particulier terrein nabij Wekeromse veld

HEEM betekent letterlijk ‘besloten boeren erf’,
maar heeft ook de betekenis van ‘directe omgeving’ en ‘inheems’. Onze naam is een weerspiegeling van onze activiteiten: het ontwikkelen
en terugbrengen van oorspronkelijke natuurlijke
begroeiing in uw directe omgeving.

De weg naar het eindbeeld
Het inzaaien door Heem-partners gebeurt via een
beproefde methode die is gebaseerd op natuurlijke
processen. De methode is gericht op de duurzaamheid:
het bereiken van de gewenste vegetatie op de langere
termijn. Het afgesproken eindbeeld wordt over het
algemeen in drie jaar bereikt. Het wordt voorafgegaan
door het inzaaien van eenjarige, tweejarige en meerjarige kruiden.

Mengsels van inheemse kruiden

www.heem.nl

Heem stelt mengsels van inheemse kruiden samen aan
de hand van drie eisen:
• het mengsel geeft een bloemrijk beeld;
• het mengsel heeft een (hoge) natuurwaarde;
• het mengsel is aantoonbaar inheems en de vegetatie
hoort thuis op de in te zaaien locatie.

Particulier terrein nabij Wekeromse veld

Advies bij aanleg
De grond omploegen met als doel de arme
grond naar boven te brengen. Daarna
inzaaien volgens de Heem-methode.

Opdrachtgever:
Locatie:

Mengsel en eindbeeld
Gezien het doel is een bloemrijk en duurzaam assortiment ingezaaid.
Hoofdsoorten:
Duizendblad, Gewoon biggenkruid, Boerenwormkruid, Hazenpootje, Knoopkruid,
Schermhavikskruid, Sint-Janskruid, Stalkaars, Vertakte leeuwentand en Vlasbekje.

Jaar van aanleg:
Oppervlakte:

Beschrijving specifieke
problematiek

Grondsoort:

Lichte verstoring van de vegetatie door
Wilde zwijnen.
Het te ver doorvoeren van het verschralingsbeheer waardoor er een heideterrein
zou ontstaan.

Doel:

hoveniersbedrijf Flora Nova
particulier terrein bestaande uit
voormalige landbouwgrond. Het
terrein is gesitueerd in een bosrijke
omgeving nabij het Wekeromse
veld.
1996
50.000 m2
zand
bloemenweide/esthetisch;
bedoeld als inspiratie voor de
eigenaresse die kunstenaar is

Beheer

Garantie

Eénmaal maaien in de winter.

Opkomst
meerjarige soorten

75 %

83 %

Bedekking door kruiden

43 %

58 %

Bedekking door grassen

57 %

42 %
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