
TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 1 Berm

Voedselbron voor tal van nuttige insecten. De 

laagblijvende en jaarrond groene begroeiing zorgt 

voor een verkeersveilige afbakening.

Maakt het bermbeheer op moeilijk bereikbare 

plaatsen eenvoudiger.

Duizendblad wit Achillea millefolium

Knoopkruid blauw Centaurea jacea

Margriet wit Leucanthemum vulgare

Rolklaver geel Lotus corniculatus

Muskuskaasjeskruid roze Malva moschata

Smalle weegbree zwart/bruin Plantago lanceolata

Gewone brunel paars/blauw Prunella vulgaris

Hazenpootje roze/rood Trifolium arvense

Rode klaver steenrood Trifolium pratense

Witte klaver wit Trifolium repens

75 % Roodzwenk- en struisgras

56 kg/ha

< 50 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 2 Eikenprocessierups

Biodiversmengsel van grotendeels scherm- en 

vlinderbloemigen, specifiek samengesteld voor 
het aantrekken van de natuurlijke vijanden van de 

eikenprocessierups. 

Jaarrond groen, bij zeer extensief beheer.

Duizendblad wit Achillea millefolium

Gele kamille geel Anthemis tinctoria

Kervel wit Anthriscus cerefolium

Fluitenkruid wit Anthriscus sylvestris

Karwij wit Carum carvi

Knoopkruid paars Centaurea jacea

Wilde peen wit Daucus carota

Veldlathyrus geel Lathyrus pratensis

Aardaker paars Lathyrus tuberosus

Margriet wit/geel Leucanthemum vulgare

Rolklaver geel Lotus corniculatus

Pastinaak geel Pastinaca sativa

Smalle weegbree wit Plantago lanceolata

Boerenwormkruid geel Tanacetum vulgare

Rode en witte klaver rood/wit Trifolium pratense/repens

Vogelwikke blauw/paars Vicia cracca

25 % Roodzwenkgras/struisgras

15 kg/ha

50 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 3 Bij/vlinder

Speciaal samgengesteld mengsel voor het 

aantrekken van vlinders en bijen. De nectarrijke 

soorten zorgen voor voedsel en een gunstige 

habitat. Bloeit van mei tot oktober.

Jaarrond groen, bij zeer extensief beheer.

Duizendblad wit Achillea millefolium

Agrimonie goudgeel Agrimonia eupatoria

Grasklokje blauw Campanula rotundifolia

Knoopkruid purper Centaurea jacea

Cichorei blauw Cichorium intybus

Groot streepzaad roze Crepis biennis

Wilde peen wit Daucus carota

Glad walstro wit Galium mollugo

Echt (geel) walstro geel Galium verum

Beemdooievaarsbek blauw Geranium pratense

Veldlathyrus geel Lathyrus pratensis

Margriet wit Leucanthemum vulgare

Rolklaver geel Lotus corniculatus

Muskuskaasjeskruid roze Malva moschata

Hopklaver geel Medicago lupulina

Kattendoorn roze Ononis spinosa

Pastinaak geel Pastinaca sativa

Smalle weegbree zwart/grijs Plantago lanceolata

Scherpe boterbloem geel Ranunculus acris

Wilde reseda groen/wit Reseda lutea

Gele morgenster geel Tragopogon pratensis

Hazenpootje roze/rood Trifolium arvense

Witte klaver wit Trifolium repens

Brede ereprijs blauw Veronica teucrium

Voederwikke blauw/paars/rood Vicia sativa

25 % Roodzwenkgras/struisgras

15 kg/ha

50 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 4 Grass

Extensief, halfhoog mengsel met 9 soorten gras. 
Brengt meer diversiteit in de grassen.

Gewoon struisgras gras Agrostis capillaris

Kropaar gras Dactylis glomerata

Fijn schapengras gras Festuca filiformis
Roodzwenkgras gras Festuca rubra

Gestreepte witbol gras Holcus latanus

Gladde witbol gras Holcus mollis

Pijpenstrootje gras Molinia caerulea

Veldbeemdgras gras Poa pratensis

Goudhaver gras Trisetum flavescens

3 kg/ha

< 50 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 5 Colour

Speciaal samengesteld mengsel voor eenjarige 

akkerkruidvegetatie.

Tip: Combineer met een meerjarig Staygreen-

mengsel voor een kleurrijk effect in het eerste jaar.

Bolderik purper Agrostemma githago

Korenbloem blauw Centaurea cyanus

Wilde ridderspoor blauw Consolida regalis

Gele ganzenbloem geel Glebionis segetum

Bleke klaproos rood Papaver dubium

Grote klaproos rood Papaver rhoeas

Kegelsilene roze Silene conica

Nachtkoekoeksbloem roze/wit Silene noctiflora
Koekruid roze Vaccaria hispanica

15 kg/ha

50 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M A M J A S O N DJ 

eenjarig

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 6 Golden summer

Speciaal samengesteld mengsel voor een kleurrijke 

vegetatie op zonnige standplaatsen. Voor een 

mooie, landschappelijke uitstraling.

Gele kamille geel Anthemis tinctoria

Selderij wit Apium graveolens

Bijvoet geel Artemisia vulgaris

Barbarakruid goudgeel Barbarea vulgaris

Madeliefje wit Bellis perennis

Korenbloem blauw Centaurea cyanus

Vingerhoedskruid gemengde kleuren Digitalis purpurea

Kaardebol lila Dipsacus fullonum

Margriet wit Leucanthemum vulgare

Zomerviolier lila Matthiola incana

Klaproos rood Papaver rhoeas

Rechte ganzerik geel Potentilla erecta

Reseda wit Reseda odorata

Stalkaars geel Verbascum densiflorum
25 % Roodzwenkgras/struisgras

15 kg/ha

40 à 100 cm

van schraal tot voedselrijke gronden

J F M A M J J A S O N D

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 7 Wadi

Bloemenrijk graslandmengsel voor lichtere, 

vochtige gronden. Deze grassen gaan erosie tegen.

Bolderik purper Agrostemma githago

Geknikte vossenstaart gras Alopecurus geniculatus

Reukgras gras Anthoxanthum odoratum

Glanshaver gras Arrhenatherum elatius

Madeliefje wit Bellis perennis

Klein streepzaad geel Crepis capillaris

Kamgras gras Cynosurus cristatus

Ruwe smele gras Deschampsia cespitosa

Witbol gras Holcus lanatus

Gewoon biggenkruid geel Hypochoeris radicata

Vertakte leeuwentand geel Leontodon autumnalis

Gewone rolklaver geel Lotus corniculatus var. corniculatus
Hopklaver geel Medicago lupulina

Smalle weegbree zwart/bruin Plantago lanceolata

Gewone brunel paars/blauw Prunella vulgaris

Kruipende boterbloem geel Ranunculus repens

Kleine klaver geel Trifolium dubium

Rode klaver rood Trifolium pratense

Witte klaver (cv) wit Trifolium repens

25 % Roodzwenkgras/struisgras

15 kg/ha

30 à 70 cm

lichte gronden, vochtig

J F M A M J J A S O N D

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 8 Rotonde 

Bloemen- en kruidenmengsel voor schrale, 

droge en liefst kalkrijke grond binnen de 

bebouwde kom. De hoogte is afhankelijk van de 
groeiomstandigheden.

Duizendblad wit Achillea millefolium

Bolderik purper Agrostemma githago

Bevertje groen violet Briza media

Grasklokje blauw Campanula rotundifolia

Steenanjer rood Dianthus deltoides

Geel walstro geel Galium verum

Muizenoor geel Hieracium pilosella

Gewoon biggenkruid geel Hypochoeris radicata

Ruige leeuwentand geel Leontodon saxatilis

Margriet wit Leucanthemum vulgare

Smalle weegbree zwart/grijs Plantago lanceolata

Ruige weegbree lichtpaars/roodachtig Plantago media

Brunel paars/blauw Prunella vulgaris

Scherpe boterbloem geel Ranunculus acris

Kleine pimpernel roodbruin Sanguisorba minor

Blaassilene wit Silene vulgaris

Grote wilde tijm paars Thymus pulegioides

Wilde tijm roze Thymus serpyllum

Hazenpootje roze/rood Trifolium arvense

25 % Roodzwenkgras/struisgras

15 kg/ha

< 50 cm

droge en schrale 
tot matig rijke grond

J F M A M J J A S O N D

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 9 Bloemrijk

Speciaal samengesteld kruidenmengsel voor licht 

humeuze en niet erg vochtige grond binnen de 

bebouwde kom. 

Bijzonder geschikt voor een stikstofrijke omgeving: 

braakliggend terrein bij gebouwen, grond met 

puin …

Bolderik purper Agrostemma githago

Gewone ossentong blauw Anchusa officinalis
Gele kamille geel Anthemis tinctoria

Bijvoet geel Artemisia vulgaris

Grijskruid wit Berteroa incana

Korenbloem blauw Centaurea cyanus

Gele ganzenbloem geel Chrysanthemum  segetum

Wilde cichorei blauw Cichorium intybus

Wilde ridderspoor blauw Consolida regalis

Kroonkruid roze Coronilla varia

Peen wit Daucus carota

Wilde kaardebol lila Dipsacus fullonum

Slangenkruid blauw Echium vulgare

Gewone duivenkervel paars/rood Fumaria officinalis
Gele ganzenbloem geel Glebionis segetum

Margriet wit Leucanthemum vulgare

Rolklaver geel Lotus corniculatus

Muskuskaasjeskruid roze Malva moschata

Groot kaasjeskruid roze Malva sylvestris

Witte honingklaver wit Melilotus albus

Citroengele honingklaver geel Melilotus officinalis
Middelste teunisbloem geel Oenothera biennis

Grote teunisbloem geel Oenothera erythrosepala

Wegdistel purper Onopordum acanthium

Bleke klaproos rood Papaver dubium

Grote klaproos rood Papaver rhoeas

Knopherik geel/wit Raphanus raphanistrum

Wilde reseda geel Reseda lutea

Wouw geel Reseda luteola

Kegelsilene roze Silene conica

Nachtkoekoeksbloem roze/wit Silene noctiflora
Reukloze kamille geel/wit Tripleurospermum maritimum

Koekruid roze Vaccaria hispanica

Stalkaars geel Verbascum densiflorum
Keizerskaars geel Verbascum phlomoides

Vogelwikke blauw/paars Vicia cracca

Voederwikke blauw/paars/rood Vicia sativa

25 % Roodzwenkgras/struisgras

15 kg/ha

+/- 100 cm

(licht) humeuze, droge tot matig vochtige 
grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



TECHNISCHE INFORMATIE

STAYGREEN 10 Schaduw 

Speciaal samengesteld mengsel  voor lage tot 

halfhoge meerjarige kruidenvegetatie op droge en 
schaduwrijke plaatsen.

Gewone agrimonie geel Agrimonia eupatoria

Look zonder look wit Alliaria petiolata

Madeliefje wit Bellis perennis

Perzikbladklokje blauw Campanula persicifolia

Grasklokje blauw Campanula rotundifolia

Streepzaad geel Crepis

Vingerhoedskruid gemengde kleuren Digitalis purpurea

Gewoon nagelkruid geel Geum urbanum

Paarse dovenetel paars Lamium purpureum

Hartgespan roze Leonurus cardiaca

Rolklaver geel Lotus cornuculatus

Moerasrolklaver geel Lotus pedunculatus

Bosvergeet-mij-nietje blauw Myosotis sylvatica

Echte sleutelbloem geel Primula veris

Brunel paars/blauw Prunella vulgaris

Zeepkruid lichtroze Saponaria officinalis
Knopig helmkruid wit Scrophularia nodosa

Dagkoekoeksbloem rood Silene dioica

Avondkoekoeksbloem wit Silene latifolia

Echte guldenroede geel Solidago virgaurea

Rode klaver rood Trifolium pratense

Witte klaver wit Trifolium repens

25 % Roodzwenkgras/struisgras

15 kg/ha

30 à 80 cm

schrale, droge en beschaduwde 
grondsoorten

J F M A M J A S O N DJ 

doorlevend

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



1. Bereid de grond zorgvuldig voor

Een goede voorbereiding van de bodem is de helft van het werk 
en vergroot de slaagkansen aanzienlijk.

- Zorg voor een aangepaste toplaag volgens de keuze van je 

mengsel en maak deze volledig onkruidvrij!

- Grondverbetering is altijd welkom, eventueel polymeren 

in de bodem inwerken die het vocht vasthouden en terug 

vrijgeven als de plant dit nodig heeft.
- Bewerk de grond zeer oppervlakkig na de eerste werkgang 

(toplaag verwijderen, frezen, egaliseren ...) om kiemende 
onkruiden te vermijden (vals zaaibed).

- Creëer een fijn en kruimelig zaaibed.

Tip!

✔ Je bodem kennen is een sleutel tot succes. Al aan een 
bodemontleding gedacht?

✔ Een correct klaargelegd ‘vals zaaibed’ bespaart je veel 

zorgen.  

2. Zaaien

Eenjarige mengsels worden best vanaf eind maart tot eind juni 
ingezaaid.  Meerjarige mengsels kunnen zowel in voorjaar als 
in het najaar ingezaaid worden. 

- Meng het zaad met droog wit zand.  Hierdoor bekom je 
een grotere zaaihoeveelheid en kan je de zaden gelijkmatig 

verdelen.
- Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode bij 

voldoende temperatuur en bodemvocht.
- Zaai handmatig, breedwerpig en niet dieper dan de dikte van 

de zaden. Voor grotere oppervlakten kan er ook machinaal 

ingezaaid worden. Op taluds of erosiegevoelige plaatsen 
kunnen veldbloemen via hydroseeding ingezaaid worden.

- Heel oppervlakkig de zaden inharken en met een rol lichtjes 
aandrukken.

- Zorg ervoor dat de veldbloemen tijdens de kiem- en ontwik-

kelingsfase voldoende vocht hebben.

Tip!

✔ Te diep inzaaien is nefast voor het resultaat!

✔ Bemesten kan wanneer de groei van een bloemenweide 

meer dan 10 dagen stilstaat. Dit kan enkel met een 
traagwerkende, minerale meststof waarbij maximum 

20 eenheden stikstof gegeven worden.

3. Maaien

- De meeste bloemenmengsels worden tijdens de zomer-

maanden niet gemaaid.
- Een tweede bloeimoment in september kan bij nagenoeg 

alle meerjarige bloemenmengsels gestimuleerd worden.  
Algemeen geldt de volgende regel: is 70 % of meer van de 
bloemen vóór eind juli uitgebloeid, maai dan de hele weide 

vóór 1 augustus op een hoogte van 15 à 20 cm om de rozetten 

niet te beschadigen. Zijn de bloemen later uitgebloeid, dan 
laat je de weide ongemoeid.

4. Wat in het najaar ?

Eenjarige bloemenweides worden elk jaar opnieuw 
ingezaaid.

- Leg de grond proper door zo kort mogelijk te maaien.
- Verwijder het maaisel na enkele dagen.
- Leg de bodem zaaiklaar door alles om te spitten of onder te 

frezen.
- Volg terug alle stappen om een ‘vals zaaibed’ te creëren.
- April is ideaal om opnieuw in te zaaien. 

Meerjarige bloemenweides

- Verwijder handmatig ongewenste onkruiden en groen om 
verdere uitzaai te vermijden.

- Maai de weide terug op een hoogte van 15 cm.
- Laat het maaisel een week liggen zodanig dat de zaden in 

de zaaddozen zich maximaal kunnen verspreiden.
- Voer het maaisel daarna af.

Tip!

✔ Meng wat eenjarige soorten bij de uitzaai van een 

meerjarig mengsel. Dit garandeert wat extra kleur 
gedurende het eerste jaar.

✔ Maai pas in het voorjaar, dan is je bloemenweide in de 

winterperiode een perfecte schuil- en eetplaats voor 

vogels en insecten!

De aanleg van veldbloemenvegetaties en het verder onderhoud ervan 

vragen een specifieke aanpak en aangepast beheer.
Met onderstaand stappenplan en nuttige tips kan je alvast aan de slag. 
Heb je nog vragen? Contacteer onze specialisten (contactgevens op voorzijde).

Hoe leg ik 

een bloemenweide aan ?

Voor meer info 
over uitgebloeide 

bloemenweides, 

scan QR-code in.

Bloemenweides zi jn uitgebloeid. Wat nu ?

Wat wil je klant ?

Ecologisch of strak ?

Hebben je klanten het liever strak en proper? Dan 

kan je de werkzaamheden al uitvoeren in het najaar 

(oktober/november).

Meer ecologisch is om de bloemenweide de winter 

lang te laten staan. Wanneer de grond bedekt is, 

kunnen ongewenste grassen en kruiden zich in de 

herfst en winter minder ontwikkelen. Daarnaast 

zitten de uitgebloeide bloemen barstensvol zaden, 

een snackbar voor tal van vogels en insecten. En 

zorgen zo voor een enorme boost voor de biodiver-

siteit.

1. Eenjarige bloemenmengsels 

Wil je blijvend genieten van dezelfde bloemenpracht, 

dan moet je eenjarige bloemenweides ieder jaar 

opnieuw inzaaien. 

Wat doe je na de bloei in het najaar ?

✔ Leg de grond proper door de bloemenweide zo kort 

mogelijk te maaien.

✔ Verwijder het maaisel na enkele dagen.

✔ Leg de bodem zaaiklaar door alles om te spitten of 

onder te frezen. 

Opnieuw inzaaien doe je best al in april. Dan is de 

bodem nog vochtig en is de bodemtemperatuur al wat 

hoger, wat ideaal is voor de kieming.

Hebben je klanten genoten van de pracht van een weelderige bloemenzee tijdens de mooie lente- en zomerdagen? 

Mooi, maar op een gegeven moment is alles uitgebloeid, zijn de mooie bloemen verdord en zie je tussen de plantjes 

grassen en onkruiden. Hoe zorg je er met een minimum aan moeite voor dat de bloemenweide in het voorjaar 

opnieuw klaar is om te schitteren? Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen een- en meerjarige bloemenmengsels.

SCAN ME


