KRUIDENRIJK GRASLAND EN KRUIDENRIJKE SLOOTKANTEN
Als je over kruidenrijk praat, is het allerbelangrijkste: EERST VERSCHRALEN! In de meeste gevallen komen dan
de kruiden vanzelf. Om de komst van kruiden nog wat te versnellen, zou je kunnen denken aan doorzaaien van
kruiden, of opnieuw inzaaien.
Vanuit collectief Rijn en Gouwe Wiericke zijn wij geen voorstander van opnieuw inzaaien met als doel
kruidenrijkheid. Scheuren/frezen van grasland vinden wij daarvoor een veel te zware ingreep. Dit vanwege
andere uitdagingen zoals afremming bodemdaling en het verhogen van de organische stof in de bodem
(vastlegging CO2). Verschralen en afwachten is de beste strategie voor kruiden!
Op percelen die toch “opgeknapt” worden kan opnieuw inzaaien van een kruidenrijk mengsel wel, maar ook
dan is eerst verschralen erg belangrijk voor het succes. Er is bovendien kans dat mineralisatie na het
scheuren/frezen de verschraling weer teniet doet!

Doorzaaien:
Dit heeft minder slagingskans als er veel concurrentie is van een dikke gevestigde zode. Dus eerst zorgen voor
een schrale bestaande zode. Er is een range gezonde en “biodiverse” kruiden geselecteerd met redelijke
slagingskans. Deze kans is afhankelijk van de omstandigheden (pH, droogte, laag bemestingsniveau, waarbij de
hoeveelheid aanwezige stikstof het meest bepalend is).
Advies: een mengsel van kruiden gebruiken, 2 a 3 kg per hectare. Kosten zaad ongeveer €45,- per kilo, dus
€110,00/ha. Loonwerkkosten: Voor doorzaaien (afhankelijk van het systeem), incl. het gangbare graszaad en
kruidenmengsel, rond de €175,00 - €225,00 per hectare.

Opnieuw inzaaien:
Alleen bij percelen die toch “opgeknapt” worden en waar bodemdaling en veen oxidatie geen rol spelen. LET
OP: Als er al een pakket 5 of 13 is afgesloten is scheuren sowieso niet toegestaan!
Er is een range gezonde en “biodiverse” kruiden geselecteerd met redelijke slagingskans. Deze kans is
afhankelijk van de omstandigheden (pH, droogte, laag bemestingsniveau, waarbij de hoeveelheid aanwezige
stikstof het meest bepalend is).
Advies: een mengsel van kruiden (1,5 a 2 kg) mengen met 40/45 kg BG11. Kosten zaad ongeveer: €315,00/ha.
Loonwerkkosten: Als je opnieuw in wil zaaien hangen de totale kosten ervan af welke grond
bewerkingen allemaal gedaan moeten worden. Egaliseren kan dan best een grote kostenpost worden. Als je
uitgaat van alleen doodspuiten, zaai klaar maken en zaaien kom je zo rond de €750,00/ha uit.

Bloemrijke slootkanten/akkerranden
Hiervoor zijn ook nog speciale mengsels beschikbaar met
bloeiende bloemen erin opgenomen. Probleem is vaak dat bij
beweiding de koeien deze kruiden ook pakken en ze niet tot
bloei komen. De soorten die in de verschillende mengsels
zitten lopen zeer uiteen, maar het biodiversiteitsdoel is snel
bereikt. Hiervan gebruik je 5-8 kg per 10.000m2 oppervlakte en
de prijzen zijn afhankelijk van de soorten die gebruikt worden
tussen de €50,00 en €150,00/kg. (HV aug. 2018)
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PAKKET 5a KRUIDENRIJK GRASLAND <> PAKKET 13a of b BOTANISCHE GRASLAND/HOOILAND
5a Kruidenrijk grasland
13a
Botanisch
waardevol
grasland/13b
Botanisch waardevol hooiland
Pakket a: er wordt een rustperiode in acht Pakket a : Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding
genomen van datum x tot datum y (zie toegestaan met maximale veebezetting 2 GVE/ha
beschreven onder pakketten) [1]
[21]
Uitsluitend
gebruik
van
chemische Uitsluitend
gebruik
van
chemische
onkruidbestrijding op max. 10% van de onkruidbestrijding op max. 10% van de
oppervlakte [7]
oppervlakte [7]
Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer Pakket b: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1
gemaaid en afgevoerd [17]
keer gemaaid en afgevoerd. [17]
Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit
lijst b zijn in transect aanwezig in de periode 1 lijst b zijn in transect aanwezig in de periode van
april tot
1 oktober (groeiseizoen) [19]
1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19]
Aanvullende beheervoorschriften
Aanvullende beheervoorschriften
Bij pakket a: Bewerkingen en beweiding zijn in de Pakket b: Beweiding is van 1 maart tot 1
rustperiode niet toegestaan
augustus niet toegestaan
Het grasland mag niet worden gescheurd en/of Het grasland mag niet worden gescheurd en/of
gefreesd
gefreesd
Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, Klepelen is niet toegestaan.
m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden
van zoals akkerdistel, ridderzuring, Jacobs
kruiskruid en brandnetel.
Uitsluitend bemesting met vaste mest De beheereenheid wordt niet bemest en er
toegestaan buiten de rustperiode
wordt geen bagger opgebracht.
Pakket a: Het gewas wordt jaarlijks voor 1 Pakket a: Bijvoeren is niet toegestaan.
augustus afgevoerd door middel van maaien en
afvoeren. Tweede / derde keer maaien en
afvoeren is toegestaan.
Pakketten
Pakketten
a) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 a) Botanisch weiland
april tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoorten b) Botanisch hooiland
Vergoeding per ha.
Vergoeding per ha.
5a: € 1500,65 (incl. 20% verhoging)
13a: € 1447,39 (incl. 20% verhoging)
13b: € 1653,25 (incl. 20% verhoging)
* vergoedingen per 1-1-2018. voor meer informatie raadpleeg uw coördinator of Mieke Vergeer 0172-685459
info@rijnengouwewiericke.nl
(MV aug.2018)
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