
KRUIDENRIJK GRASLAND IN DE VEENWEIDEN 

Onderdeel Kruidenrijke slootrand  
Op het perceel 

Extensief/kuikenland Productief kruidenrijk 

Omschrijving  1 meter slootkant geeft vanzelf 
mogelijkheden, omdat het niet wordt bemest. 
 

Perceel waarop het pakket ‘uitgestelde 
maaidatum’ wordt toegepast, waarbij o.a. eisen 
worden gesteld aan de bemesting  

Dit perceel moet goede opbrengst geven met 
een bemesting die past bij een vergelijkbaar 
perceel grasland 

Starten 1 meter extra in combinatie met een pakket 
van de AVN met pakketvergoeding ( = niet 
bemesten)  

Geschikte percelen zoeken (laat/nat/open) 
Uitgestelde maaidatum (> 15 juni) 
Plas dras  

Het natuurlijk moment pakken om kruidenrijk 
graszaad in te zaaien (na de mais, 
kweekbestrijding => zwarte grond 

Ontwikkeling  
 
en  
 
Onkruidbestrijding 

De slootkant (1-2 meter) kan verder worden 
ontwikkeld naar kruidenrijk door:  

 maaisel afvoeren  

 ecologisch slootschonen (= geen bagger 
in de kant en slootvuil uit de kant 
houden)  

 waterbak / drinkplaats voor het vee  
 
Als er genoeg kruiden staan => tot 15 juni of 
zelfs > 1 juli laten staan (bloeien/ zaaien en  
vluchtheuvel voor de kuikens)  
Flexibel maaibeheer voor tijdig kunnen 
maaien probleemonkruiden. 

Pakketvoorwaarden zorgt er automatisch voor 
dat de kruiden kans krijgen om te ontwikkelen en 
te zaaien.  
 
Voorweiden zorgt ervoor dat het gewas niet te 
zwaar wordt, zodat kruiden opgewassen zijn 
tegen de grassen  
 
Plaatsgewijs onkruid bestrijden (chemisch of 
uitsteken)  
 
Flexibel maaibeheer voor tijdig kunnen maaien 
probleemonkruiden. 

 Doorzaaien met een strokenfrees 

 2
e
 of 3

e
 snede langer dan 5 weken laten 

staan om kruiden te laten bloeien 
 
 
 
 
 
Als onkruid snel ontwikkelt, hoog afmaaien, 
zodat kruiden gespaard blijven en de ruimte 
krijgen.  

Bemesting Geen Zoals in pakket staat omschreven; meestal 10-15 
ton vaste mest  
 

Normaal, maar met matiging van kunstmest:  

 Bij beweiden 1
e
 ronde geen kunstmest 

 Op maailand alleen 1
e
 snede kunstmest, 

eventueel voor de  2
e
 snede nog iets 

Inzaaien Meestal niet nodig. In sommige schrale 
gevallen wel mogelijk.  

Over het algemeen is het niet gewenst om 
opnieuw in te zaaien op veen. Eventueel bij een 
te dichte zode waar geen kruiden in ontwikkelen 
wel toepassen. 

Geeft de beste garantie voor een evenwichtig 
kruidenrijk perceel 

Doorzaaien  De eerste meter niet, de tweede meter zou 
kunnen als het te arm is aan kruiden 

Als het perceel na enkele jaren onvoldoende 
kruidenrijkdom geeft, is doorzaaien een optie 
(strokenfrees?) 
 

Is moeilijk voor kruiden door concurrentie van 
grassen. Strokenfrees in ontwikkeling. 
 

 


