Help de insecten, maak zaadbommen!
Wat heb je nodig:
• Compost
• Kleipoeder óf Schoolklei
• Bloemzaden
• Chilipoeder
• Water
• Kom
• Eierdozen

Zaadbommen zijn kleine kleibolletjes met bloemzaadjes erin.
Als je deze op braakliggende stukjes grond gooit, groeien daar straks
bloemen uit met veel voedsel voor insecten zoals bijen en vlinders.
Een paar tips vooraf:
Kleipoeder (betoniet) of schoolklei gebruik je om de ballen lekker stevig te maken.
Gebruik je schoolklei, kies dan zonder toevoeging van kleurstoffen. Je kunt dan ook het water
weglaten.
Zadenmengsels kun je in vele vormen en maten vinden.
LET OP: Kies voor inheemse (dus in Nederland voorkomende) bloemenmengsels, het liefst
biologisch opgekweekt. Anders heb je kans dat er nog een laagje pesticiden om de zaadjes
heen zit. (Kijk eens op www.cruydthoeck.nl of in de winkel van De Helderse Vallei).
Chilipoeder in de zaadbom? Dat werkt eigenlijk als een natuurlijke bescherming tegen de
vogels, die natuurlijk ook wel zo’n zaadje lusten.

Aan de slag:
1. Maak in een kom een mengsel van 1 handje kleipoeder en 2 handen compost.
Doe hier 1 snufje chilipoeder bij.
2. Schenk langzaam, terwijl je kneed, water bij het mengsel.
3. Het mengsel is goed, wanneer je kleine deegachtige balletjes kunt rollen, die goed blijven
plakken. Is het mengsel te droog, voeg dan nog wat water toe. Blijft het balletje nog niet
goed plakken? Gebruik dan nog wat klei.
4. Rol balletjes ter grootte van een ei.
Voeg nu de bloemenzaadjes toe door ze tegen of in het balletje te drukken.
5. Je kunt ze makkelijk bewaren in een eierdoosje. Als je ze goed laat drogen, dan kun je de
zaadbommetjes zelfs volgend jaar nog gebruiken.

Zaaien maar!
Zoek een kaal stukje grond in jouw straat of buurt. Gooi je bom en wachten maar.
Maar niet: bij andere mensen in de tuin of in het bos- of duingebied!

Tip: bekijk ook het filmpje over zaadbommen maken op ons YouTube kanaal via:
https://youtu.be/RwnU3PFGnko
De Helderse Vallei stelt deze natuurwerkbladen gratis beschikbaar. Draag jij bij aan natuureducatie?
Steun ons dan via de ‘Givt’ app (gratis downloaden) of scan de QR code.

