
NATUURINCLUSIEVE MEEVEEHOUDERIJ

Om aan te sluiten bij ketenprojecten, zoals Planet
Proof, leggen melkveehouders kruidenrijk grasland
aan. Dit grasland draagt bij aan meer biodiversiteit en
levert een mooier landschap op. Daarnaast geeft het
een impuls aan het weidevogelbeheer. 
In dit project hebben de deelnemers ervaringen
uitgewisseld over het realiseren en beheren van een
kruidenrijk grasperceel. Dit kan door minder te
bemesten of door herinzaai of doorzaai met een
kruidenrijk weidemengsel. 
Ruwvoer van kruidenrijk grasland voorziet voor een
groot deel in de structuur in de voeding en in de
behoefte aan mineralen en sporenelementen voor het
vee. De melkveehouders zoeken in dit project een
manier om het ruwvoer zo goed mogelijk te benutten in
het rantsoen van zowel het jongvee en /of melkvee.
Op de bedrijven willen de ondernemers ook door een
ander beheer van de slootkanten en randen van
percelen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
Melkveehouders en hun adviseurs kijken samen naar
de beste mogelijkheden hiervoor.

Dit project is een initiatief van en wordt uitgevoerd door ANV Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse
Fruitmotor in samenwerking met Collectief Rivierenland

Meerwaarde van kruidenrijk grasland

“24 BOEREN EN TELERS IN DE BETUWE LEREN NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW PRAKTISCH TOE TE PASSEN”



Inzaai of doorzaai van nieuwe percelen met
verschillende mengsels.
Slootkanten alleen maaien in de herfst voor meer
biodiversiteit. 
Wijze van conserveren gras door middel hooien of
inkuilen. 
Voeren van kruidenrijk ruwvoer aan verschillende
leeftijdsgroepen van dieren of aan de gehele
veestapel om optimale benutting te realiseren.

We gaan zoeken naar ervaringen op kleigronden
elders in het land. 
Ervaringen verzamelen met toepassing van kruidenrijk
hooi op gezondheid van dieren op praktijkbedrijven. 
Nagaan van positieve effecten kruidenrijk gras in het
onderzoek.

Experimenten met:

Acties:

Diverse bedrijven hebben positieve ervaringen met
toepassing van kruidenrijk ruwvoer. Bij jongvee geeft
het een besparing op krachtvoer en een vermindering
van of geen antibioticagebruik. 
Er zijn grote verschillen in samenstelling en
hoeveelheid van kruidenrijke grasmengsels.      
Zoeken naar meer ervaringen op vergelijkbare
gronden in het land.    
Randen van percelen zijn vaak kruidenrijk en leveren
dan ook veel biodiversiteit op
De uitwisseling met  deelnemers in andere sectoren
levert nieuwe inzichten op voor toepassing van
natuurinclusieve landbouw.     
Niet maaien van slootkanten in het voorjaar en zomer
geeft meer vluchtkansen voor dieren, waaronder
weidevogels, en biedt insecten bloeiende bloemen.
Ook het uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen.

VERDER IN  2021

 

Werven van 24 deelnemers in het project waarvan 6
melkveehouders.
Monitoringsresultaten van kruidenrijke graslanden
delen met WUR.
Verzamelen en afstemmen met ervaringen uit andere
projecten op kleigronden
Focus op meer beheer van perceelsranden/
slootkanten voor meer biodiversiteit
Meer aandacht voor de benutting van kruidenrijk
ruwvoer in combinatie met diergezondheid/
Hoe voorkomen van verliezen bij de ruwvoerwinning. 

Samenstellers: 
Henk van Ziel (ANV Lingestreek en Collectief Rivierenland)
Corine Weiman (ANV Lingestreek)
Monique Nieuwenhuis (Nieuw & CO)
in samenwerking met de Betuwse melkveehouders

Kijk voor meer informatie over het project op de website van
www.anvlingestreek.nl  

COLOFON
nu doen en leren
geduld hebben
anders leren kijken
om vooral later te oogsten''

''Werken aan Natuurinclusieve landbouw is: 

Het project Natuurinclusief Betuws Boeren is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds, provincie
Gelderland, de lokale Rabobanken en Waterschap Rivierenland

Toepassingen  in 2020 Leerervaring in 2020


