
 

Lees meer Dit stappenplan is onderdeel van het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht. Het project is mede mogelijk door steun van de 

provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

 

 

STAP 1: BODEMANALYSE 

Neem een bodemanalyse om de bemestingstoestand 

van de grond inzichtelijk te krijgen. De meeste kruiden 

wensen een minimale pH-waarde van 5,0 op 

veengrond en 6,0 op zand- en kleigrond. 

 

STAP 2: GRONDBEWERKING 

Kies voor inzaaien; doorzaaien geeft niet het gewenste 

resultaat. Bestaand grasland kort afmaaien om 

hergroei te minimaliseren. Maak het land zwart, zodat 

gras geen concurrentie is voor de kruiden. 

 

 

STAP 3: KRUIDEN EN ZAAIMOMENT 

Kruiden inzaaien in augustus-september. 

Heel veel soorten kruiden geeft diversiteit en meer 

wildernis. Productiegerichte mengsels bevatten minder 

soorten. Er zijn speciale mengsels voor weidepercelen. 

Baseer je keuze op je bedrijfsvoering:  

▪ Intensief: grasklaver of gras in combi met 

verschillende klavers, cichorei en smalle weegbree. 

▪ Extensief: intensief aangevuld met pimpernel, 

peterselie, duizendblad, karwij en esparcette.  

Let bij uitgesteld maaibeheer extra op de 

kruidensamenstelling; chichorei wordt houtig en blijft 

liggen voor de koe. 

 

  

 

STAP 4: BEMESTEN 

Geen/minimaal kunstmest: kruiden houden er niet van 

en klaver verdwijnt zelfs. Zeer beperkt drijfmest geven; 

ook daar zit stikstof in. Bodemsoort en stikstofleverend 

vermogen van de bodem bepalen benodigde 

hoeveelheid mest. Algeheel minimale bemesting.  

 
STAP 5: OOGSTEN 

▪ Beweiden: niet te kort beweiden i.v.m. selectief 

grazen waardoor de kruiden het veld verlaten. 

▪ Maaien: minimale maaihoogte 8 cm, vermijd 

schudden en kneuzen om voederwaarde te 

behouden en bladverlies te voorkomen. Kruiden 

kun je inkuilen. 

 

STAP 6: OPBRENGST 

De meetmethoden zijn vaak geënt op traditioneel gras 

en kruiden worden ondergewaardeerd. Houd hier 

rekening mee bij het opstellen van de rantsoenen. 

 
STAP 7: MONITOREN 

Komen er in de loop van de tijd te veel kruiden in het 

gras overweeg dan iets meer te bemesten om de 

kruiden terug te dringen. Bij te veel onkruiden in het 

gras deze pleksgewijs, via aanstippen, verwijderen.  

Bij volveldse onkruidbestrijding verdwijnen alle kruiden, 

dus ook de gewenste kruiden. 

 

 

  

https://www.dlvadvies.nl/nieuws/de-resultaten-van-twee-jaar-kruidenrijk-grasland/1718
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_nl

