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Voor het aanleggen en  
beheren van kruidenrijke 
graslanden en randen  
zijn meerdere opties:

➊  Opnieuw  
inzaaien

➋  Doorzaaien 
met zaaimachine

De meest succesvolle 
manier is het opnieuw 
inzaaien van het grasland. 

Kruidenrijk grasland staat momenteel volop in de belangstelling. Kruidenrijk grasland  
levert een bijdrage aan de biodiversiteit en de weidevogels en een aantal kruiden hebben 
een nadrukkelijke meerwaarde voor de agrarische bedrijfsvoering. Bij de inzaai van kruiden-
rijk grasland is het echter van belang om rekening te houden met een aantal factoren. De  
realisatie van kruidenrijk grasland is niet altijd eenvoudig. Om de kans op succes te verhogen 
wordt bij voorkeur een perceel gekozen dat van nature al extensiever wordt beheerd. Inzaai of 
doorzaai in perceelsranden is hierdoor vaak succesvoller dan volvelds. Bij hoge bemestings-
giften en/of een hoog stikstof leverend vermogen (NLV) van de bodem is de kans groot dat de 
kruiden weg geconcurreerd worden door grassen. De pH van de bodem van het doelperceel 
bij voorkeur hoger dan 5.

Opnieuw inzaaien: 
Wanneer een perceel opnieuw ingezaaid wordt, na bijvoorbeeld ploegen, kan het kruiden- 
mengsel gemengd worden met graszaad, bijvoorbeeld met een BG11 mengsel met meerdere 
grassoorten. Meng voor het inzaaien van 1 hectare 8 kg kruidenmengsel met 8 kg graszaad. 
Een andere optie is om het perceel licht over de kop te halen met de topfrees en vervolgens in 
één werkgang het kruidenmengsel gemengd met een BG11 direct in te zaaien (dit kan zonder 
vooraf het gras dood te spuiten).

 Doorzaaien met zaaimachine:
Kruiden zaaien zonder grondbewerking is een stuk lastiger door de concurrentie met grassen 
in de bestaande zode. Zaaien met een doorzaaimachine wordt verkozen boven breedwerpig 
zaaien op de grond. Doorzaaien in een zo open mogelijk zode verhoogt de kans op succes. 
Zorg voor een kort afgemaaide of afgegraasde graszode en bewerk deze met een weideg of 
weidesleep. Bij breedwerpig doorzaaien zaaigoed eventueel tot een groter volume brengen 
door het te mengen met grofzand om krachtig breedwerpig te kunnen uitstrooien. Na-eggen 
en eventueel rollen heeft de voorkeur.

Breedwerpig doorzaaien
Voor een zo goed mogelijk resultaat zaaien in de nazomer in de 
periode van halverwege augustus tot eind september. Zaaien in 
het voorjaar is vaak minder succesvol. Bij doorzaaien is de kans 
dat grassen de kiemende kruiden verstikken groter in het voor-
jaar. Ook is de kans op een droge periode in het voorjaar groter. 
Houd bij het inzaaimoment ook rekening met het weer, inzaai 
bij droge omstandigheden vertraagt de kieming en ontwikkeling.



Het beheer  
na het inzaaien 
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Maaien
Het  is  van belang om de kruiden in het 
eerste jaar goed te laten ontwikkelen 
voor het beste  resultaat.
 
Bij in- of doorgezaaide perceelsranden 
kan men bij het maaien van de eerste 
snede, de kruidenrand laten staan tot de 
2e snede. De kruiden hebben dan de kans 
om te bloeien en zich uit te zaaien wat 
goed is voor een betere standvastigheid 
van de soorten. Kruiden gedijen beter 
onder een extensiever maaibeheer. Bij 
voorkeur niet korter maaien dan 8 cm.

Als in het eerste jaar na inzaai de gras-
sen meteen de overhand nemen en de 
kruiden verstikken, dan weiden of vroeg 
maaien bij de eerste snede.

ALS

PERIODE:  
TOT MEDIO MEI.

Weiden
Bij beweiding inscharen bij een gewas- 
hoogte van circa 20 cm.

Denk er bij het beweiden om dat de bewei- 
dingsfrequentie niet te hoog is, en de 
kruiden niet te kort worden afgeweid (ca. 
8-10 cm).

Op deze manier blijft er voldoende bio-
massa aan kruiden staan en hebben de 
kruiden genoeg tijd om weer te herstel-
len. Bij voorkeur  pas later in het seizoen 
weiden, na de bloei van de kruiden.

Bemesting
Maximaal 15 kuub drijfmest per ha na 
de eerste snede, of vaste mest in het 
vroege voorjaar.

Geen kunstmest aangezien dit de natu-
urlijke stikstofbinding van klavers teniet 
doet. Bij voorkeur in het begin geen dri-
jfmestgift om goede vestiging van kru-
iden te bevorderen, en domi- nantie van 
grassen te voorkomen. In het geval van 
kruidenrijke randen is het een optie om 
de randen jaarlijks niet te bemesten, en 
pas bij de tweede snede te maaien.
 


