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De roep om meer 
biodiversiteit, natuurbehoud 

en beheersbaar onderhoud 
klinkt luider dan ooit. Steeds 

meer gemeenten willen tot 
een duurzame invulling van 

de groene ruimte komen. 
Met het nieuwe StayGreen-

biodiversiteitspakket zijn 
daar nu alle mogelijkheden 
voor! Met deze meerjarige 

gras-/kruidenvegetaties 
tover je bermen en openbaar 

groen in een handomdraai 
om in ecologische 

groenstroken met een 
grote soortenrijkdom. 

Jaarrond blijven ze groen 
en aantrekkelijk voor 

het grote publiek. Naar 
keuze zijn ze inzetbaar 

voor verkeersgeleiding, 
biologische plaagbeheersing 

en/of het vergroten van de 
bijen- en vlinderstand.

Het nieuwe biodiversiteitspakket voor de openbare ruimte

Met deze laagblijvende en jaarrond groene gras-/kruiden-
vegetatie realiseer je een verkeersveilige afbakening van wegen 
en paden. De onderhoudsbehoefte is minimaal en dat maakt het 
bermbeheer op lastig bereikbare plaatsen een stuk eenvoudiger. 
Tegelijkertijd verrijk je met dit mengsel de bermflora en stimu-
leer je de ontwikkeling van ecologische verbindingsstroken 
voor planten en dieren.
 

Biodivers gras-/kruidenmengsel voor verrijking van grasstroken 
• Laagblijvend, geen legering of overhangende planten • Jaarrond 
groen bij zeer extensief beheer • Ideaal voor moeilijk toegankelijke 
bermen, vluchtheuvels en openbare ruimten • N-leverende klavers 
voorzien zelf in onderhoudsbemesting • Voordelig en kosteneffectief 
door minimale onderhoudsbehoefte 
• Hoge tolerantie voor zout en 
droogte • Gevarieerde begroeiing 
doorbreekt monotonie 
weggebruiker 
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Met dit mengsel van grotendeels scherm- en vlinderbloemige 
planten creëer je een natuurlijk evenwicht in de buurt van eiken-
bomen met eikenprocessierupshaarden. De vegetatie biedt een 
ideale habitat voor sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, 
lieveheersbeestjes en op insecten afkomende kool- en pimpel-
mezen, allemaal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. 
Biologische plaagbeheersing is goedkoop én tegelijkertijd 
ecologisch verantwoord.

Biodivers gras-/kruidenmengsel voor de natuurlijke bestrijding van 
eikenprocessierupsen • Vergroot populaties natuurlijke vijanden 
rond eikenbomen; bevordert eiafzetmogelijkheden en biedt voedsel 
en bescherming • Beperkt overlast en houdt populaties eiken- 
processierupsen beheersbaar, vooral bij scholen en plaatsen waar 
veel mensen komen • Milieuvriendelijke 
maatregel, ecologisch verantwoord 
• Veel voordeliger dan afzuigen 
of chemische bestrijding • Jaar-
rond groen, bij extensief beheer

Geselecteerd op kleur, geur en nectarproductie voorziet deze 
blijvende gras-/kruidenvegetatie in een gevarieerd voedsel-
aanbod voor bestuivende insecten. Heel cruciaal voor de  
openbare ruimte waar het aantal overlevings- en voortplantings-
plekken van vlinders en bijen alleen maar is afgenomen.  
Vlinder- en bijenlinten gelden als een belangrijke graadmeter 
voor de biodiversiteit, want ze zijn onmisbaar voor de  
bevruchting van onze voedselgewassen.

Biodivers gras-/kruidenmengsel voor stimulering van vlinders en 
bijen • Creëert kleurrijke, ruige aaneengesloten bloemstroken 
binnen en buiten de bebouwde kom • Voorziet in voedselrijke 
nectar- en waardplanten voor de voortplanting • Jaarrond groen bij 
extensief beheer • Aantrekkelijk object, hoge belevingswaarde voor 
omwonenden/passanten
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Levensduur: meerjarig
Hoogte: 60 - 80 cm
Toepassing: alle grondsoorten
Inzaai: maart t/m oktober
Zaaiadvies: 15 kg/ha  

Levensduur: meerjarig
Hoogte: < 60 cm
Toepassing: alle grondsoorten
Inzaai: maart t/m oktober
Zaaiadvies: 15 kg/ha

Levensduur: meerjarig
Hoogte: < 30 cm
Toepassing: alle grondsoorten
Inzaai: maart t/m oktober 
Zaaiadvies: 56 kg/ha

Wilde peen wit Daucus carota
Glad walstro wit Galium mollugo
Wilde reseda groen/wit Reseda lutea
Cichorei blauw Cichorium intybus
Gele morgenster geel Tragopogon pratensis
Hazenpootje roze/rood Trifolium arvense
Agrimonie goudgeel Agrimonia eupatoria
Echt walstro geel Galium verum
Veldlathyrus geel Lathyrus pratensis
Pastinaak geel Pastinaca sativa
Groot streepzaad roze Crepis biennis
Duizendblad wit Achillea millefolium
Margriet wit Leucanthemum vulgare
Smalle weegbree zwart/grijs Plantago lanceolata
Witte klaver wit Trifolium repens
Grasklokje blauw Campanula rotundifolia
Beemdooievaarsbek blauw Geranium pratense
Gewone ereprijs blauw Veronica chamaedrys
Voederwikke blauw/paars/rood Vicia sativa
Geel walstro geel Galium verum
Rolklaver geel Lotus corniculatus
Hopklaver geel Medicago lupulina
Knolboterbloem goudgeel Rancunculus bulbosus
Muskuskaasjeskruid roze Malva moschata
Kattedoorn roze Ononis spinosa
Knoopkruid purper Centaurea jacea
Roodzwenkgras gras Festuca rubra
Struisgras gras Agrostis capillaris

Aardaker paars Lathyrus tuberosus
Boerenwormkruid geel Tanacetum vulgare
Duizendblad wit Achillea millefolium
Fluitenkruid wit Anthriscus sylvestris
Karwij wit Carum carvi
Kervel wit Anthriscus cerefolium
Knoopkruid paars Centaurea jacea
Margriet wit-geel Leucanthemum vulgare
Pastinaak geel Pastinaca sativa
Rode/witte klaver rood/wit Trifolium pratense/repens
Honingklaver geel Melilotus officinalis
Rolklaver geel Lotus corniculatus
Smalle weegbree wit Plantago lanceolata
Veldlathyrus geel Lathyrus pratensis
Vogelwikke blauw-paars Vicia cracca
Wilde peen wit Daucus carota
Roodzwenkgras gras Festuca rubra
Struisgras gras Agrostis capillaris

Rolklaver geel Lotus cornuculatis
Rode klaver steenrood Trifolium pratense
Witte klaver wit Trifolium repens
Hazenpootje roze/rood Trifolium arvense
Smalle weegbree zwart/bruin Plantago lanceolata
Gewone brunel paars/blauw Prunella vulgaris
Duizendblad wit Achillea millefolium
Weidemadelief wit Bellis perennis
Muskuskaasjeskruid roze Malva moschata
Margriet wit Leucantheneum vulgare
Roodzwenkgras gras Festuca rubra
Struisgras gras Agrostis capillaris

BIJ/VLINDEREPRBERM

voedzaam bloemenmengsel voor bestuiversmengsel voor eikenprocessierups-bestrijdingverkeersveilig vergroeningsmengsel



Kijk op www.advantaseeds.nl/dealerlocator 
voor de dichtstbijzijnde Advanta-dealer of neem contact op 
met onze begroeningsdeskundige.

Noord- en Midden-Nederland  
Job Steunenberg I tel. (06) 22 55 80 67
Zuid- en Zuidwest-Nederland 
Jan Krijnen I tel. (06) 53 74 61 78 ®
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Laat de natuur haar werk doen
Eikenprocessierupsen, wie heeft er niet van gehoord. Deze nachtvlinderlarven die ‘s nachts 
groepsgewijs - in processie - op zoek gaan naar sappige eikenbladeren laten zich in toenemende mate 
gelden in de openbare ruimte met alle gevolgen van dien: ingekapselde stammen, kaalgevreten bomen 
en grote risico’s voor de volksgezondheid want de brandharen die de rups loslaat, geven klachten 
zoals jeuk en ontstekingen. 

Lange termijn-oplossing
In 25 jaar tijd heeft de rups zich zo’n beetje overal gesettled, 
dankbaar gebruikmakend van de vele eikenbomen die ons 
land rijk is. De kosten van bestrijding en aansprakelijkheid 
lopen daarmee hoog op en leiden in de regel tot grote tegen-
vallers in de begroting. Door de inzet van natuurlijke vijanden 
werk je structureel aan een lange termijn-oplossing om 
overlast van eikenprocessierupsen te voorkomen.

Ecologisch verantwoord
StayGreen helpt populaties van natuurlijke vijanden rond 
eikenbomen op te bouwen door het faciliteren van hun 
voedselvoorziening, schuil- en nestgelegenheid en 
overwinteringsmogelijkheden. Dat scheelt veel geld én werk, 
terwijl je het milieu spaart en er geen andere onschuldige 
rupsen worden gedood zoals dat bij spuiten wel het geval is. 
Ecologisch verantwoord heet dat!
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