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Wikke 
 

Vogelwikke (Vicia cracca) is een algemeen verspreide soort in de Benelux. Bij deze plant komen uit de 

kruipenden wortelstok enige vertakte, kantige, zwakke, in het gras liggende of klimmende stengels, die 

evenals de bladen behaard zijn. Andere soorten wikke zijn: ringelwikke (Vicia hirsuta), tere wikke (Vicia 

tenuifilia), zachte wikke (Vicia villosa) 

 

Indicator en habitat 

Vogelwikke is een soort van vochtige en natte graslanden en ruigten, voornamelijk op matig 

voedselrijke tot voedselrijke standplaatsen. Ze staat op elk mogelijk bodemtype. De soort verdraagt 

intensief maaibeheer en begrazing slecht. Lichte verruiging wordt verdragen, maar eens een stadium 

bereikt wordt waarin forsere en meer nitrofiele ruigteplanten gaan domineren, laat ze het afweten. 

 

Groenbemester 

Wikke wordt ook ingezaaid en actief ingezet op akkers. Wikke (Vicia sativa) is een uitstekende 

groenbemester voor de verrijking van uw bodem met organisch materiaal en voor het verbeteren van 

uw bodemstructuur. De groenbemesters onderdrukken onkruid en worden dikwijls toegepast om 

braakliggende gronden te beschermen tegen erosie en uitdroging. Rijk aan organisch materiaal. Bindt 

luchtstikstof in de grond. Maakt de grond los. Goede bijenplant. Na de winter onder te spitten. 

 

Beheer in het gazon: 

Wikke heeft een zijdelingse vegetatieve voortplanting, groeit horizontaal waardoor het niet uitsteekt 

boven het gazon. 

 

Als je de hoeveelheid wikke wil verminderen moet je een verschralingsbeheer van maaien en afvoeren 

toepassen. In gazons waar deze plant een probleem is kan men kiezen voor het gazon zeer frequent af 

te maaien. Daarnaast het wegplukken van zoveel mogelijk wikke (zo mogelijk met wortel, wat niet 

eenvoudig is), waardoor het gazon ernaast weer wat minder concurrentie ondervindt en kan 

dichtgroeien. 
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Laat je niet afschrikken of imponeren door wat er op internet staat over het bestrijden van ongewenste 

planten (onkruiden) in je tuin, namelijk dat het onmogelijk is om het te verwijderen zonder chemische 

bestrijdingsmiddelen: hou vol want het is écht wel mogelijk om een mooie verzorgde tuin te hebben 

zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen! 

Als het gaat over een kleine oppervlakte, zou ik het aanpakken als een spel, zo mogelijk met de hele 

familie. Dan kan het echt nog wel leuk worden om een avondje een emmertje vol wikke te 

verzamelen! Om ter snelst een emmertje vol! 

Beheer op andere plekken in je tuin 

Als je het ecologisch principe van de bodem bedekt houden met gewenste planten in ere houdt dan 

geeft je wikke weinig kans om te ontkiemen. Bodem bedekt houden met vaste planten en 

bodembedekkers betekent dus altijd weer minder wiedwerk. 

Zaadbank  

Waarschijnlijk vergankelijk d.w.z. zaden overleven zelden langer dan een jaar 

 

Ubiquisten  

Dit zijn planten die geen bijzondere eisen stellen aan hun leefomgeving en die dus op veel plaatsen 

voorkomen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRATION 

 

What you stay focused on will 

grow



 


