
Extensief kruidenrijk grasland

Extensief kruidenrijk grasland, wat is dat?
Extensief kruidenrijk grasland is grasland dat talrijk is aan inheemse bloeiende soorten. Hierdoor is 
het van grote ecologische waarde voor insecten en weidevogels in een gebied. Over het algemeen 
is de kruidenrijkdom een resultaat van de bodem en het management en niet van wat er ingezaaid 
wordt. Er kunnen speciale kruiden ingezaaid worden, maar deze zullen verdwijnen wanneer de bodem 
nog te veel stikstof levert. 

Hoe begin je?
De bodemtoestand is een bepalende factor voor het al dan niet aanwezig zijn van kruiden in exten-
sief beheerde percelen. Het is belangrijk dat er een goed verschralingsbeheer is gevoerd voordat er 
een uitgestelde maaidatum op het perceel uitgevoerd wordt. In de praktijk betekent dit enkele jaren 
maaien en afvoeren om de hoeveelheid nutriënten te verminderen. Hierbij moet dan niets bemest 
worden. Als de omstandigheden schraal genoeg zijn maar er nog te weinig kruiden aanwezig zijn, is 
inzaai van kruiden een optie. Dat is een soort vliegende start voor het perceel, een versnelling van 
de introductie die anders jaren zou kunnen duren. Hierbij hoeft echter niet het hele perceel opnieuw 
ingezaaid worden, maar is het advies om een strook te frezen en hierin de gewenste kruiden in te 
zaaien. Let hierbij wel op dat je de juiste zaden aanschaft! Dit zijn zaden van inheemse planten en niet 
de veredelde varianten. 

Management
Voor extensief kruidenrijk grasland is het belangrijk dat het management niet te intensief is. Vaak is dit 
ook een verplichting vanuit de beheerpakketten die erop zijn afgesloten. Bij een voldoende ontwikkeld 
extensief kruidenrijk grasland is het van belang dat de meeste kruiden kunnen bloeien en zaad kun-
nen zetten voordat ze afgemaaid worden. Dit betekent een uitgestelde maaidatum van op zijn vroegst 
15 juni. Het beste beheer is om hierna nog 1 keer te maaien of om er vee te laten grazen. 

Facts

In totaal zijn er 16 
deelnemers aan de slag 
gegaan met kruiden.

Bij de Proeftuin-
experimenten is 6 ha 
extensief kruidenrijk 
grasland ingezaaid.

Met gebruik van beheer-
pakketten is op 56 ha 
in de Krimpenerwaard 
kruidenrijk grasland 
gerealiseerd.

Meest kansrijke ex-
tensieve kruiden: De 
inheemse kruiden die 
goed bij het bodemtype 
en omgeving passen. 
Vermijd productieve 
grassoorten als Engels 
raaigras. 

Weidevogels zijn het 
meest gebaat bij het 
toepassen van alle soor-
ten kruidenrijk grasland 
in een mozaïek op een 
bedrijf. Hierdoor is er 
altijd voldoende voedsel 
en schuilplaatsen.
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Wilt u aan de slag met kruiden en daar eens over doorpraten?
Wij brengen graag kennis en ervaring in en denken met u mee. Neem gerust contact op met 
Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut: p.janssen@louisbolk.nl 
of Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies: t.verhoeff@ppp-agro.nl

CH4 pensfermentatie

CH4 stal & mestopslag

N20 stal en mestopslag

N20 voerproductie

C02 aanvoerbronnen

C02 energie

Goed om rekening mee te houden
- Het niet verschralen van percelen en wel inzaaien van mengsels,  
 resulteert vaak in massaal gewas in de eerste snede die kruiden verdrukt
- Extensief kruidenrijk grasland heeft een lage opbrengst


