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Inhoud

• Kruidenrijk grasland – Doel en verscheidenheid

• Meerwaarde kruidenrijk grasland voor weidevogels

• Inpassing kruidenrijk grasland in de agrarische bedrijfsvoering



Inleiding

• Groeiende interesse in kruidenrijk grasland

o Functionele kruiden

o Biodiversiteit

• Maar nog geen gangbare praktijk mede door:

o Kennisvragen rondom beheer en inpassing in de 

bedrijfsvoering

o Vragen over (economische) voordelen kruidenrijk grasland.



Onderzoek naar kruidenrijk grasland

• Koeien en Kruiden 2017-2021

• Optimalisatie kruidenrijk grasland 2021-2025



Veel ontwikkelingen kruidenrijk grasland

• Zuivelketen
– A-Ware  Koe, Natuur & Boer
– Friesland Campina  Planet proof

• Agrarisch Natuurbeheer (ANLb)



Aan de slag met kruidenrijk grasland

Wat is je doel?
Biodiversiteit
• Bevorderen biodiversiteit door hogere 

diversiteit aan planten, insecten en vogels

• Extensief kruidenrijk grasland met inheemse 
kruiden en grassen en een open en gevarieerde 
vegetatiestructuur

Agro-functioneel/ productief
• Verbeteren bodemstructuur en bodemleven, 

gewasproductie, droogteresistentie, 
stikstofbinding, voederwaarde en 
koegezondheid.

• Productief kruidenrijk grasland met 
merendeels veredelde grassen, kruiden en 
vlinderbloemigen. 



Meerwaarde kruidenrijk grasland voor weidevogels

Doorwaardbaarheid voor weidevogelkuikens

• Geschiktheid voor weidevogels combinatie van:
• Voedselaanbod (insecten> 4mm)



Meerwaarde kruidenrijk grasland voor weidevogels

Insecten- vliegende insecten
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Vliegende insecten >4mm



Meerwaarde kruidenrijk grasland voor weidevogels

Insecten - loopkevers

Kruidenrijk grasland Gangbaar grasland

• Het totaal aantal individuen en aangetroffen soorten loopkevers verschilde niet tussen de twee 
graslandtypen.

• Wel was de soortverdeling op kruidenrijk grasland evenwichtiger. Op gangbaar grasland behoorden de 
helft van de individuen tot één soort, de gewone zwartschildkever.



Meerwaarde kruidenrijk grasland voor weidevogels

Doorwaardbaarheid voor weidevogelkuikens

• Geschiktheid voor weidevogels combinatie van:
• Voedselaanbod (insecten> 4mm)
• Bereikbaarheid insecten

• Open vegetatiestructuur van belang

• Sturingsmechanismen:
• Bemesting (hoeveelheid, tijdstip)
• Waterpeil
• Beweiding













Schippers, Veldgids ontwikkeling kruidenrijk grasland



Realiseren kruidenrijk grasland via beheer

• Veel ‘kruidenrijke percelen’ nog te voedselrijk en productief

• In combinatie met uitgestelde maaidatum risico op dominant stadium van grassen zoals gestreepte witbol en grote vossenstaart

• Optimaliseren via beheer: 

– Lage bemesting

– Ander maaibeheer?

– Beweiding?

Koeien en Kruiden



Inpassing in de bedrijfsvoering



Inpasbaarheid kruidenrijk grasland in bedrijfsvoering



Vragen?
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