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Arme, schralere grond (met zo min mogelijk organische stof) heeft de 
voorkeur. Start met een schone grond; voorkom en bestrijd ongewenst groen 
door middel van bijvoorbeeld een vals zaaibed te maken. Een fijnkorrelig 
zaaibed geeft een vlotte kieming.

Bodemgesteldheid en zaaibedbereiding

inzaai en onderhoud  
natuurmengsels

Niet afwijken van de aanbevolen 
zaaizaadhoeveelheid! Hogere 
zaaidichtheden verstoren de balans 
van de afzonderlijke soorten.

Zaaizaadhoeveelheid
Zaai als er voldoende vocht in de 
grond zit en de bodemtemperatuur 
niet te laag is. Niet dieper zaaien 
dan de dikte van de zaden. Na het 
zaaien licht inwerken of harken 
en aandrukken. 
Aanrollen bij een droge periode 
bevordert de kieming. 

Tip  Meng het zaad met scherp-
zand of gemalen zemelen of 
vulstof; hiermee vergroot u 
het volume en het zaaigemak.

Zaaitechniekd

Eenjarige mengsels van maart t/m 
juni en meerjarige mengsels maart 
t/m mei en september en oktober.

Zaaiperiode

Het is aan te bevelen geen 
stikstofbemesting (N) te geven. 
Hoe armer de grond, des te rijker 
de kruidenvegetatie. Regelmatig 
maaien en afvoeren verschraalt 
de bodem.

Bemesting
Voor meerjarige mengsels geldt afhankelijk van de groei een of twee keer per 
jaar maaien; indien u twee keer maait, doe dit dan bij voorkeur rond eind juni 
en in het late najaar. Gebruik een vingerbalk of een cirkelmaaier (maaihoogte 
10 of 15 centimeter). Tekort maaien geeft beschadiging van de rozetten, wat 
een goede hergroei verslechtert. Laat het maaisel enkele dagen narijpen; 
dit bevordert een goede verspreiding van de zaden. Regelmatig maaien en 
afvoeren verschraalt de bodem.

Tip   Bijzaaien is de eerste jaren noodzakelijk voor een blijvende 
bloemenweide. 

Maaien en afvoeren

Staygreen 1 Berm
(verkeersveilig, <30 cm)
Staygreen 1 is een laagblijvende en 

jaarrond groene gras- en kruidenve-

getatie voor een verkeersveilige afba-

kening van wegen en paden. De on-

derhoudsbehoefte is minimaal en dat 

maakt het bermbeheer op lastig be-

reikbare plaatsen een stuk eenvoudi-

ger. Het zaaiadvies is 56 kg per hectare.

Kruidenrijke Berm

Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen is een doorlopend 

proces. Deze speciale bermkruidenmengsels geven een flinke impuls 

aan die biodiversiteit. Deze mengsels zijn samengesteld uit waarde-

volle grassen- en kruidensoorten die een grote aantrekkingskracht 

hebben op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en de 

beheerkosten is gedacht in deze mengsels: de soorten blijven laag, 

zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

Kruidenrijke berm
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Staygreen 2 EPR
(bestrijding eikenprocessierups,
 <60 cm): 
Dit mengsel van grotendeels scherm- 

en vlinderbloemige planten trekt na-

tuurlijke vijanden van de eikenproces-

sierups aan. Denk aan sluipwespen, 

gaasvlieglarven, roofwantsen, lieve-

heersbeestjes en op insecten afko-

mende kool- en pimpelmezen. Het 

zaaiadvies is 15 kg per hectare.

Bremos
Het Bremosmengsel is een schitterend 

laagblijvend grasmengsel voor de in-

zaai van bermen met veelvoorkomen-

de inheemse soorten als duizendblad, 

knoopkruid, margriet en rolklaver.

Staygreen 3 Bij/vlinder
(bestuivers, 60 – 80 cm):
Staygreen 3 is geselecteerd op kleur, 

geur en nectarproductie. Daarmee 

voorziet deze blijvende gras- en krui-

denvegetatie in een gevarieerd voed-

selaanbod voor bestuivende insecten. 

Cruciaal omdat het aantal overle-

vings- en voortplantingsplekken van 

vlinders en bijen afneemt. Het zaaiad-

vies is 15 kg per hectare.


