
Je eigen klaproosveld 
 
 
Even voorstellen 
 
De grote klaproos of Papaver rhoeas is een éénjarige pioniersoort die verschijnt nadat de 
bodem werd omgewoeld.  
 
De soort behoort samen met een honderdtal andere tot het papavergeslacht dat verspreidt is 
over het Noordelijk halfrond. De grote klaproos en vooral de slaapbol (Papaver somniferum) 
worden sinds de oudheid gebruikt in de geneeskunde vanwege hun kalmerende 
eigenschappen.  De Papaver is het symbool van de vruchtbare en levengevende aarde maar 
ook van de slaap en de vergetelheid die zich meester maakt van de overledene voor de 
verrijzenis.   
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er in het niemandsland nog maar weinig plekken die 
niet door het onophoudelijke artillerievuur waren omgewoeld. De klaprooszaden die reeds 
jaren in de bodem lagen te wachten kiemden massaal en toverden het slagveld om in een zee 
van rood. Die kleur werd geassocieerd met het jarenlange bloedvergieten aan het Ijzerfront.  
 
 
Tips voor de aanleg van een klaproosveld 
 
Je hebt geen granaat nodig om in je tuin, park of perk een klaproosveld aan te leggen. Zorg dat 
je een grasvrije oppervlakte verkrijgt door, afhankelijk van het terrein, te wieden of  te plaggen 
en daarna te spitten. Na het spitten moet je de aarde verkruimelen en onmiddellijk inzaaien. 
Klaprooszaden kiemen namelijk weinig of niet op aangedrukte aarde noch in grasperken. 
Grotere oppervlaktes kunnen bewerkt worden met ploeg en frees.  
 
Breed en oppervlakkig uitzaaien en daarna licht inharken. Let er wel op dat het zaad niet te 
diep ligt. Je kan zaaien in september-oktober of  in de lente tussen 15 maart en 15 juni. Als je in 
de herfst zaait kiemen de zaden en overwinteren de jonge plantjes. Daardoor mag je de bloei 
verwachten vanaf begin mei van het volgende jaar.  
 
Zaaien in de lente tot eind juni zorgt voor bloeiende klaprozen tussen half mei en half 
september, afhankelijk van het tijdstip waarop werd ingezaaid. Op een opgewarmde en matig 
vochtige bodem kiemen de zaden snel en komt de bloei op gang na 8 weken maar bij dit alles 
blijft moeder natuur nog steeds de bepalende factor.  
 
Zit je nog met vragen stuur dan een berichtje naar: dominique.canniere@lne.vlaanderen.be 
 
 
 
Take care of Flanders Fields! 


