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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van
kruidenrijker grasland. De vraag naar kruidenrijkere
graslanden neemt toe. Indien u overweegt om vanaf
1-1-2020 kruidenrijk grasland te contracteren dan is
het verstandig om u eerst te oriënteren. Er is veel
informatie over dit onderwerp. In de bijlage vindt u
b.v. informatie over pakketten die via Rijn en Gouwe
Wiericke gecontracteerd kunnen worden.
AAN DE SLAG MET KRUIDENRIJK…
WAAR MOET JE OP LETTEN.
Kruiden kunnen een positieve bijdrage leveren aan
zowel het bedrijf als de biodiversiteit. Eén van de
bekendste en meest gebruikte kruiden in grasland is
klaver. Al in de middeleeuwen werd klaver gebruikt
om de grond vruchtbaarder te maken. Klaver bindt
stikstof uit de lucht en verrijkt hiermee de bodem
en het gewas. Ook kruiden zoals smalle weegbree en
cichorei hebben een positief effect op de

bedrijfsvoering doordat ze een hoger aandeel
mineralen en gunstige stoffen bevatten dan gras.
Vanuit de markt is er een toenemende vraag naar
verduurzaming en biodiversiteit.
Waar moet je op letten?
Wil je een inheems kruidenmengsel voornamelijk
gericht op weidevogels (ANLb) en biodiversiteit of
wil je een mengsel met gecultiveerde kruiden en
grassen waarmee een productie vergelijkbaar met
Engels raaigras haalbaar is. Vanuit weidevogeloogpunt zijn deze gecultiveerde kruiden en grassen,
vooral in combinatie met een hoge bemesting (>180
kg N/ha/j), minder geschikt doordat er voor het
einde van de rustperiode al een te dicht en hoog
gewas staat. (bron Nieuwsbrief Koeien en Kruiden.
https://mailchi.mp/4fd9852a17d0/nieuwsbriefkoeien-en-kruiden-maart-2019

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER KRUIDENRIJKE GRASLANDEN.
Heeft u plannen om kruiden in te gaan zaaien of heeft u dit afgelopen najaar gedaan of wilt u weten hoe u een perceel kruidenrijk krijgt,
tijdens de bijeenkomst krijgt u hiervoor handvatten. (tip: neem laarzen mee)
U bent van harte welkom
op woensdag 20 maart om 13.00 uur
op een perceel bij Wim Habben Jansen.
J.C. Hoogendoornlaan 26, 2407 AB Alphen a.d. Rijn.
Programma:
13.00 uur:
13.15 uur:

14.15 uur:
14.30 uur:

16.00 uur:

Ontvangst
Het veld in en de percelen bekijken, door Ado Bloemendal, Pure Graze. Ado Bloemendal heeft al
meer dan 15 jaar ervaring met het telen van graslandkruiden mengsels en kan ons alles vertellen
over de teelt.
Vertrek naar Zalencentrum De Ontmoeting, Kerkplein, Zwammerdam.
Welke mengsels kunt u inzaaien, welk management moet u uitvoeren om kruidenmengsels een succes te laten worden.
inleiding: Kruidenrijk grasland, Albert Snoei – De Samenwerking
inleiding: Project C-Kringloop, Edith Finke – DLV Advies
inleiding: Bedrijfsvoering/ervaring saladebuffet, Wim Habben Jansen
inleiding: Hoe om te gaan met saladebuffetten, Ado Bloemendal – Pure Graze
Afsluiting.

Deze middag wordt georganiseerd door:

MOZAIEKTOESLAG
De toeslag mozaïekbeheer is een vergoeding voor de extra kosten
die op bedrijfsniveau gemaakt worden voor het plannen/inpassen
en uitvoeren van het mozaïekbeheer. De toeslag wordt toegekend
wanneer minimaal 10% van de gecontracteerde oppervlakte
weidevogelbeheer per deelnemer (zie overeenkomst) bestaat uit
minimaal 2 van hieronder genoemde pakketten. De toeslag wordt
alleen toegepast bij onderstaande pakketten, waarvan per pakket
minimaal 1 ha is gerealiseerd excl. pakket 3 (plas dras). De
vergoeding voor mozaiektoeslag is € 160,- per ha. voor
gecontracteerde pakketten uit onderstaande selectie. De toeslag
wordt achteraf berekend.

Een ingezaaid/beweid kruidenrijk grasland op veengrond

Als afzonderlijk pakket wordt gerekend:
-pakket 1: Grasland & rustperiode van 1 april tot 1/8/15/22 juni.
-pakket 1l: Voorweiden & rustperiode 1 mei-15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
-pakket 1m:Voorweiden & rustperiode 8 mei-22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
-pakket 1q: Voorweiden & rustperiode 1 mei tot 1 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
-pakket 1r: Voorweiden & rustperiode 8 mei tot 8 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
-pakket 1s: Voorweiden & rustperiode 1 mei tot 8 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
-pakket 1t: Voorweiden & rustperiode 8 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
-pakket 2/4d/4e/4f: Kuikenvelden (alle varianten kuikenveld samen als 1 pakket).
-pakket 3: Plas dras.
-pakket 5: Kruidenrijk grasland.
-pakket 6: Extensief beweid grasland.
rekenvoorbeeld:
een bedrijf heeft 15 ha. gecontracteerd weidevogelbeheer

mozaiektoeslag

10 hectare legselbeheer

€

-

1 hectare 8 juni land

€

160,00

4 hectare last minute/kuikenveld

€

640,00

€

800,00

totaal mozaiektoeslag à 160,- per ha.
een bedrijf heeft 45 ha. gecontracteerd weidevogelbeheer

mozaiektoeslag

35 hectare legselbeheer

€

-

4 hectare 1 juni land

€

640,00

2 hectare last minute/kuikenveld

€

320,00

2,5 hectare kruidenrijk

€

400,00

2 hectare voorweiden

€

320,00

€

1.680,00

totaal mozaiektoeslag à 160,- per ha.

CONTACTPERSONEN.
ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051
ANV De Wetering: mooijman123@hotmail.com
Linda van Niekerk 06-28193647
ANV De Parmey: frank-spruit@hotmail.com
Frank Spruit 06-23786686
ANV de lange Ruige Weide: anton@melkveehouderijdewit.nl
Anton de Wit 0182-393426/06-29343406

VANLB Rijn & Gouwe Wiericke
Meije 3, 2411 PG Bodegraven, 0172-685459,
info@rijnengouwewiericke.nl, www.rijnengouwewiericke.nl.
Het agrarisch natuurbeheer wordt mede gefinancierd uit het
Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor
Nederland (POP3). Het POP wordt deels gefinancierd uit het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFRO).
mv16032019

