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'Investeren in 
biodiversiteit loont absoluut'

Staygreen 2 wordt ook vaak toegepast buiten de bebouwde kom. Hier langs een weg 

waar veel mensen fietsen en een manege is gevestigd.

Waarom Staygreen 2–eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is al sinds het begin 
van de jaren negentig aanwezig in Nederland, 
maar de afgelopen jaren werd de rups echt 
een probleem. Daarom besloot Limagrain een 
mengsel te ontwikkelen met achttien inheemse 
soorten, waardoor het natuurlijk evenwicht 
in de buurt van eikenbomen wordt hersteld. 
De vegetatie biedt een ideale habitat voor 
sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, 
lieveheersbeestjes en op insecten afkomende 
kool- en pimpelmezen, allemaal natuurlijke vij-
anden van de eikenprocessierups. Zo wordt de 

De afgelopen jaren was het iedere zomer raak. Wanneer de eikenprocessierups wordt gesignaleerd, 

slaan bewoners alarm. De laatste decennia zijn er verschillende manieren bedacht, getest en  

geëvalueerd om de impact van de eikenprocessierups in te perken. Veel methodes zijn puur inzet-

baar voor symptoombestrijding. Staygreen 2-eikenprocessierups biedt echter een 

langetermijnoplossing door natuurlijk evenwicht.
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natuur een handje geholpen om de kringloop 
rond te krijgen.

Toepassingen van het mengsel
Sinds de eerste overlastmeldingen van de 
eikenprocessierups zetten gemeenten volop 
in op preventieve maatregelen. Staygreen 
2-eikenprocessierups past perfect in deze visie. 
Het stimuleren van biodiversiteit rondom eiken-
bomen kost tijd; dat is niet in één jaar te reali-
seren. Het is dus wel belangrijk om realistisch 
naar de resultaten te kijken. In de praktijk zien 
we uiteenlopende toepassingen. Het mengsel 
wordt zowel binnen als buiten de bebouwde 
kom gezaaid, in de buurt van scholen, in recre-
atiegebieden en langs wegen in het buitenge-
bied, waar veel mensen fietsen en wandelen in 
de zomer.

Minder eikenprocessierupsen?
De eerste resultaten van de toepassing van 
Staygreen 2 zijn veelbelovend. We verwachten 
dat de plaagdruk van de eikenprocessierups de 
komende jaren stabiliseert. Het versterken van 
de biodiversiteit in de buurt van eikenbomen, 
het doorbreken van de monocultuur van eiken 
en het toepassen van een extensief maaibeleid 
zullen samen zorgen voor een beheersbare 
populatie van eikenprocessierupsen.

Winnaar Plantum-duurzaamheidsprijs
In 2020 is het mengsel Staygreen 2-eiken-
processierups door de brancheorganisatie 
Plantum uitgeroepen tot het duurzaamste 
initiatief uit de veredelingssector in dat jaar.

Job Steunenberg van Advanta: ‘Er komt 
steeds meer aandacht in de markt voor 
natuurlijke oplossingen voor problemen 
zoals dat van de eikenprocessierups. Met 
het zaaien van een kruidenmengsel kun 
je op een verantwoorde manier meer bio-
diversiteit creëren in het openbaar groen. 
Dat is een dubbel waardevolle investering 
in de toekomst!’
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