
 

 



© 2017 Louis Bolk Instituut 

Van gepeperd naar gekruid grasland ‐ Functionaliteit van 
kruiden in grasland 

Ir. Jan‐Paul Wagenaar, Ir. Jan de Wit, Ir. Monique Hospers‐
Brands, Ir. Willemijn Cuijpers, Dr. ir. Nick van Eekeren 

Eindredactie: Ir. Lidwien Daniels  

Publicatienummer 2017‐022 LbD 

44 pagina’s 

Dit rapport is als download en gedrukt exemplaar 
verkrijgbaar op www.louisbolk.nl/publicaties 

www.louisbolk.nl  
info@louisbolk.nl  
T 0343 523 860  
F 0343 515 611 
Hoofdstraat 24  
3972 LA Driebergen 

@LouisBolk 
 
Louis Bolk Instituut: onafhankelijk, internationaal kennisinstituut 
ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid   



 

Voorwoord 3 

Voorwoord 

Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Iona Stichting, bedoeld om 
kennis over de mogelijkheden van kruiden voor de biologische melkveehouderij op een rij te 
zetten. Deze bijdrage hebben wij als stimulans ervaren om ook alle ervaringen van het Louis Bolk 
Instituut met kruiden in grasland breed inzichtelijk te maken. Deels zijn dit niet eerder 
gepubliceerde resultaten uit onze lange zoektocht naar mogelijkheden om kruiden beter te 
integreren in productiegericht grasland; een zoektocht die meer dan 15 jaar geleden begon. In deze 
periode hebben veel oud-medewerkers van het Louis Bolk Instituut, collega-onderzoekers, 
adviseurs en veehouders op allerlei manieren bijgedragen aan deze zoektocht. Zeer veel dank 
daarvoor. 
Bij het lezen van deze publicatie zal het u bijna niet kunnen ontgaan dat deze zoektocht nog niet is 
voltooid, maar wij hopen hiermee een inzichtelijk overzicht van de huidige stand van zaken te 
hebben gemaakt. 
  
De auteurs 
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Inleiding 7 

1 Inleiding 

In de melkveehouderij is er een toenemende belangstelling voor kruiden. Kruiden kwamen vroeger 
in grote verscheidenheid in grasland voor. Een inventarisatie in de periode kort na de Tweede 
Wereldoorlog liet 453 verschillende plantensoorten zien in 1577 Nederlandse graslanden. Van deze 
soorten kwamen er 142 voor in tien of meer percelen: 60 grassoorten, 27 vlinderbloemigen, 55 
schijngrassen (o.a. Carex-, Juncus-, Equisetum-, en Scirpussoorten) 58. In Figuur 1-1 staat een 
overzicht van de (niet-schadelijke) kruiden die in die tijd het meest in grasland te vinden waren. Ook 
kruiden als karwij, wilde peen en kleine pimpernel en vlinderbloemigen zoals rolklaver kwamen in 
deze graslanden voor, veelal onder specifiekere omstandigheden en dus met lagere percentages.  

Figuur 1-1: Presentiepercentage (het percentage van de percelen waar het kruid is aangetroffen) 
van kruiden en vlinderbloemigen in 1577 Nederlandse graslanden. Het grootste deel van de data is 
verzameld in de periode 1946-1953. Bron: 58.  

Onder andere door graslandmanagement met een intensieve bemesting en een sterke focus op 
productie en verteerbaarheid, en het gebruik van eenzijdige zaadmengsels bij herinzaai, zijn veel 
kruiden in de jaren daarna uit het grasland verdwenen. De laatste jaren neemt de roep om een 
herwaardering van kruiden echter weer toe. Dit onder andere vanwege hun mogelijke rol in een 
natuurlijker en biodiverser grasland en een bredere kijk op voederwaarde en diergezondheid. Kruiden 
hebben een ander bewortelingspatroon dan grasachtigen, waardoor diepere bodemlagen ontsloten 
kunnen worden en de droogtebestendigheid van het weiland verbetert. Doordat ze meer en andere 
mineralen opnemen kan de voederwaarde in brede zin verbeteren. De hogere gehaltes aan vitaminen 
en andere secundaire metabolieten kunnen de gezondheid van het vee bevorderen. Sommige kruiden 
hebben een gunstig effect op de vetzuursamenstelling van de melk. Kruidenrijk grasland heeft een 
hogere belevingswaarde, en kan bovendien meer insecten en daardoor meer weidevogels aantrekken. 
 
Informatie over deze en andere positieve functies van kruiden is in hoofdstuk 3 bijeengebracht, waarna 
in hoofdstuk 4 ervaringen met de belangrijkste kruiden worden beschreven die positieve effecten 
kunnen hebben in productiegrasland op melkveehouderijbedrijven. Herintroductie en behoud van 
kruiden in productiegrasland is niet eenvoudig, maar in hoofdstuk 5 worden ten slotte praktische tips 
gegeven om de slagingskans hiervan te vergroten.  
 
Hoewel er veel bekend is over kruiden, staat de toepassing ervan in de Nederlandse 
melkveehouderij nog in de kinderschoenen. Via deze publicatie hopen wij een bijdrage te leveren 
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aan een verdere ontwikkeling. Uiteraard hebben we niet de illusie om hiermee het hele werkveld 
van kruiden, al hun positieve en negatieve effecten en hun mogelijke toepassing in de veehouderij 
te kunnen beschrijven. De afbakening van deze publicatie, gericht op productief grasland en de 
bijdrage die kruiden kunnen leveren aan een evenwichtig melkveehouderijbedrijf, wordt in 
hoofdstuk 2 gegeven met informatie over andere mogelijke productievormen van kruiden. 
 

Kader 1-1: Kruidenrijk grasland als robuust systeem. 
De huidige landbouw is gericht op het controleren van optimale omstandigheden voor hoge 
opbrengsten (“controlemodel”) en wordt wel karakteriseerd als een bal bovenop een berg. 
Elke afwijking in de optimale 
omstandigheden kan grote gevolgen 
hebben en dus wordt er maximaal ingezet 
op inputs zoals bemesting, bestrijdings-
middelen en beregening. Een alternatief 
is het “adaptatiemodel”, waarbij gezocht 
wordt naar een robuuster ontwerp van 
het systeem en eventuele verstoringen 
worden ingecalculeerd. Kruidenrijk 
grasland kan onderdeel zijn van zo’n 
robuust systeem: door een hogere 
diversiteit aan plantensoorten wordt 
misschien niet de maximale opbrengst behaald, maar onder moeilijkere omstandigheden (er is 
altijd weleens een droge periode) blijft de opbrengst beter op peil (zie § 3.3). 
 
Het zoeken naar geschikte plantensoorten is een puzzel. Want een perceel met veel 
plantensoorten mag dan zeer divers zijn, als het vooral vol staat met bijvoorbeeld zuring, 

straatgras, fioringras, pitrus, 
herderstasje of heermoes, is het 
niet erg productief en is het slecht 
melken van zo’n perceel. Maar ook 
bij het vermijden van ongewenste 
kruiden kan de inzaai van een 
geschikt kruidenrijk mengsel zijn 
waarde hebben. Dit bleek bij een 
proef op droge zandgrond bij fam 
Broeders (de Moer): des te rijker 
het ingezaaide mengsel des te 
minder spontaan gevestigde 
(grotendeels ongewenste) kruiden 
er drie jaar na inzaai aanwezig 
waren (zie Figuur 1-2). 

Figuur 1-2: Percentage spontaan gevestigde kruiden bij 
4 verschillende grasmengsel (gemiddelde van 3 verschillende 
bemestingniveau's en drie herhalingen per grasmengsel). 
Bron: 118 
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2 Afbakening: functionele kruiden in productief grasland 

2.1 Welke kruiden 

Wanneer we spreken over kruiden dan bedoelen we hier alle kruidachtige plantensoorten, behalve 
grassen. Behalve de soorten die eventueel ingezaaid worden treffen we in grasland ook spontane 
kruiden aan. Veelal worden deze spontane kruiden als onkruiden bestempeld, soms vanwege ongewen-
ste effecten zoals giftigheid of een negatief effect op melkproductie en -kwaliteit. Dergelijke negatieve 
effecten komen vooral voor bij schijngrassen zoals paardenstaarten, russen en zegges. Mede omdat de 
meeste van deze planten weinig voorkomen in een enigszins productief grasland en/of gemeden 
worden door dieren, zal er in dit rapport weinig aandacht aan besteed worden. Ook spontane kruiden, 
zoals leeuwentand of hondsdraf, waarvan weinig negatieve effecten bekend zijn en die wel kunnen 
bijdragen aan het verbeteren van imago en/of biodiversiteit, komen nauwelijks aan bod in dit rapport.  

2.2 Productievorm afstemmen op het doel 

De inpassing van kruiden op een melkveebedrijf kan op verschillende manieren worden vormgegeven. 
Behalve kruiden in het grasland behoren ook een akkerbouwmatige teelt en aanleg van een kruidentuin 
of kruidenstrook (langs een perceelsrand of pad) tot de mogelijkheden (zie Kader 2-1). Voor welke vorm 
gekozen wordt is afhankelijk van verschillende factoren zoals grondsoort, mechanisatie, diersoorten, en 
kennis en voorkeur van de ondernemer. Maar vooral de nagestreefde doelen hebben effect: 

• Voor een belangrijke bijdrage aan de opname van mineralen zijn waarschijnlijk hoge 
aandelen in het rantsoen nodig (>30%; zie § 3.5), die alleen met een zeer kruidenrijk 
grasland (of akkerbouwmatige teelt) te behalen zijn. 

• Voor gezondheidsbevorderende stoffen is het van belang dat de dieren in kwestie aanzienlijke 
hoeveelheden hiervan binnen krijgen. Als de kruiden voor slechts enkele dieren van belang 
zijn, kan het aandeel op het bedrijf toch beperkt blijven, bijv. via een kruidentuin of -strook. 

• Voor het imago, en voor bijen en vlinders, is naast de aanwezigheid van kruiden vooral de 
verschijning van belang: kruiden moeten de kans krijgen om tot bloei te komen. Ook een 
gerichte inzet in de vorm van enkele kruidenrijke randen kan hiervoor geschikt zijn. Voor alle 
typen gronden zijn kruidenmengsels verkrijgbaar om een “natuurlijke” begroeiing in te zaaien. 

• Voor veel andere potentiële voordelen is een beperkt aandeel kruiden (ca. 5-10%), goed 
verdeeld in het grasland, waarschijnlijk voldoende.  

Omdat veel positieve effecten van kruiden vooral samengaan met hun integratie in grasland en de 
teelt van kruiden in monocultuur duur is (door een lage productie per hectare en veel kosten voor 
onkruidbeheersing), is het verrijken van grasland met kruiden dan ook de focus in deze publicatie. 

2.3 Kruidenrijk productiegrasland 

Bij kruidenrijk grasland wordt vaak in eerste instantie gedacht aan 
grasland met beheerbeperkingen (uitgestelde maaidatum en/of lagere 
bemesting). De werkelijke kruidenrijkheid is echter ook afhankelijk van 
andere omstandigheden en beheermaatregelen zoals zuurtegraad, 
ontwatering, aanwezige zaadbank of dominantie van specifieke soorten, 
verschraling, tijdstip van oogst etc. Deze beheervormen bieden op lange 
termijn mogelijkheden voor een zeer kruidenrijk grasland, met 
interessante soorten zoals smeerwortel, margriet, knoopkruid, 
biggekruid, veldzuring, koekoeksbloem en dotterbloem. Deze kruiden 
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komen echter alleen bij producties lager dan ± 6 à 8 ton droge stof per hectare breder voor 9. Ter 
compensatie van deze lagere productie (en de lagere verteerbaarheid van het voer, vooral door de 
uitgestelde maaidatum), kunnen in bepaalde gebieden beheervergoedingen ontvangen worden 
voor deze natuurgerichte graslanden. Bijvoorbeeld voor ‘kruidenrijk weidevogel grasland’ (€ 1028 
per ha) of ‘botanisch waardevol hooiland’ (€ 1164 per ha). Het blijven echter primair 
natuurgerichte percelen waarbij het de uitdaging is om het gras efficiënt te gebruiken in het 
agrarische bedrijf 91. Bovendien is op dergelijke graslanden geen herinzaai toegestaan tijdens de 
beheerperiode (en vraagt een dergelijke ecologische doelstelling om een Nederlandse herkomst 
van de wilde zaden). 
In deze publicatie richten wij ons op de mogelijkheden van kruiden in het grote areaal 
productiegericht cultuurgrasland. 

Kader 2-1: Andere productievormen van kruiden. 

Akkerbouwmatige teelt   Kruiden kunnen als mengsel of in monocultuur worden geteeld voor 
grootschalig gebruik als veevoer. Drogen en eventueel verwerken tot brok is een must 
vanwege de grote hoeveelheden. Interessant is dat de kwaliteit en opname door het vee dan 
beter te sturen zijn dan bij beweiding. Ook is deze methode in beeld bij diersoorten die niet of 
onvoldoende grazen of wanneer het praktisch onmogelijk is de dieren toegang te geven tot de 
betreffende percelen. Akkerbouwmatige teelt is een optie wanneer grote hoeveelheden van 
een kruid moeten worden geproduceerd op het eigen bedrijf. Het telen van veel fijne kruiden 
is mogelijk maar is specialistisch en intensief werk: denk alleen maar aan het onkruidbeheer 
(tot >200 uur per hectare) en de mechanisatie van het oogsten. Dit was ook de ervaring in een 
proef van het Louis Bolk Instituut bij van Liere (Esbeek) waar de monoteelten van cichorei, 
smalle weegbree en duizendblad mislukten vanwege de hoge onkruiddruk en daardoor zeer 
matige stand22. Ook in diverse andere proeven bleek cichorei in monoteelt minder productief 
dan in combinatie met gras. Mede daardoor worden in Noordwest-Europa tot nog toe alleen 
kruiden met een zeer hoge waarde (‘keukenkruiden’ of fytotherapeutische kruiden 
akkerbouwmatig geteeld. 
 
Kruidentuin en –stroken   Om kruiden met weinig concurrentiekracht toch op het eigen bedrijf 
te telen kunnen ze in aparte stroken of een kruidentuin worden ingezaaid; een kleinschalige 
akkerbouwmatige teelt. Wanneer kruiden apart gezaaid worden geeft dit betere 
mogelijkheden voor het beheer. Zaai in dit geval de kruiden puur, of gemengd met een laag 
productief grasmengsel. In het laatste geval kan ook de bemesting beperkt worden om de 
productiviteit van het gras verder te verminderen.  
Het is aan te bevelen om de kruidenstrook/-tuin in de zomer niet te maaien zodat bloei en 
zaadvorming een kans krijgen. Wanneer het zaad rijp is kan het weer een keer gebloot worden.  
De kruidentuin is vooral zinvol als: 
  •  op het bedrijf intensief met kruiden wordt gewerkt als fytotherapie 
  •  het van belang is dat de kruiden van het eigen bedrijf komen. 
Als dit laatste niet het geval is kunnen de kruiden wellicht beter elders worden aangekocht.  
In een kruidentuin/-strook kunnen kruiden in monocultuur worden gezaaid maar ook in 
mengsels. Het voordeel van monoculturen is dat ze beter te beheersen zijn en er niet gezocht 
hoeft te worden naar de gewenste soorten uit een mengsel om te oogsten. Stroken met 
gemengde kruiden zijn vooral zinvol wanneer waarde wordt gehecht aan zelfmedicatie door 
het vee. De ligging en omvang van deze “zelfmedicatiestrook” moet zodanig zijn dat het vee er 
gemakkelijk toegang heeft. 
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3 Wat kunnen kruiden op het bedrijf betekenen? 

In dit hoofdstuk wordt besproken welke functie kruiden kunnen vervullen in een veehouderij-
bedrijf, en wat een veehouder ervan mag verwachten. De verschillende functies van kruiden 
worden bekeken vanuit de kringloop van bodem, gewas, dier, bedrijf en omgeving.  

3.1 Beworteling 

Grasland met meer verschillende planten blijkt een betere bodemstructuur te hebben en weerbaarder 
te zijn tegen zware neerslag dan puur grasland. Dat komt vooral door de combinatie van fijne en grove 
wortels 38. Het bewortelingspatroon van kruiden is heel anders dan van grassen (veel fijne wortels). 
Cichorei heeft bijvoorbeeld een penwortel, net zoals paardenbloem, pastinaak en luzerne. Smalle 
weegbree heeft een grof wortelstelsel, met dikke wortels en weinig vertakkingen, net zoals boter-
bloem en witte klaver. Met kruiden wordt het bewortelingspalet van grasland dus breder, waardoor 
bijvoorbeeld grovere poriën ontstaan en ook nutriënten en water in diepere bodemlagen bereikt 
kunnen worden.  

 
Figuur 3-1: Links: De penwortel van de paardenbloem maakt het gewas minder droogtegevoelig. Rechts: Het 
grove wortelstelsel van bijvoorbeeld smalle weegbree heeft vaak een opvallend positief effect op de 
bodemstructuur. 

Afhankelijk van de omstandigheden beïnvloeden de verschillende soorten in een mengsel elkaar, 
niet alleen bovengronds maar ook ondergronds. Zo maakt smalle weegbree veel meer wortels als 
het in een mengsel met gras wordt gezaaid dan wanneer het ‘puur’ wordt gezaaid 83.  
 



 

12 Van gepeperd naar gekruid grasland 

 
Figuur 3-2: Wortelstelsel van (links naar rechts) gras, witte klaver, rode klaver en luzerne 
 

Kader 3-1: Secundaire metabolieten. 
Secundaire plantenmetabolieten bestaan uit een heel breed scala stoffen, die voor de plant 
belangrijke functies uitoefenen zoals bescherming tegen stress, als hormoon, voor het aantrek-
ken van bestuivers of om nutriënten of sporenelementen beter beschikbaar te maken. Op 
basis van hun structuur worden de secundaire metabolieten ingedeeld in groepen: fenolen, 
terpenen en steroïden, en componenten die een zwavel- of stikstofmolecuul bevatten, zoals 
alkaloïden en glucosinolaten 79. Van de secundaire plantenmetabolieten zijn fenolen het meest 
algemeen; een voorbeeld hiervan is tannine.  
Elke plantensoort heeft zijn eigen specifieke combinatie van secundaire plantenstoffen. Ook in 
grassen komen ze voor (zoals cumarines in reukgras en cyanogene stoffen in liesgras en gladde 
witbol), maar de meeste productieve grassen hebben lage gehaltes aan secundaire 
metabolieten. 
Soms maken deze secundaire metabolieten deel uit van de plant en soms wordt de productie 
van die stoffen in gang gezet zodra de plant beschadigd raakt door herbivoren, aangeprikt 
wordt door luizen of last krijgt van pathogenen. Hoewel deze metabolieten deels bedoeld zijn 
om planten te beschermen tegen vraat, kunnen planteneters ook profiteren van hun 
aanwezigheid. Fenolen, terpenen en alkaloïden hebben anti-parasitaire eigenschappen, terwijl 
sesquiterpene lactonen ook een antibacteriële en antischimmelwerking kunnen hebben. 
Secundaire metabolieten kunnen in twee richtingen werken: aan de ene kant speelt het 
toxische en anti-nutritionele effect door hun rol als plantbeschermer. Aan de andere kant 
kunnen ze een medicinale werking uitoefenen. Onderzoek bij schapen en geiten heeft laten 
zien dat deze een voorkeur krijgen voor tanninerijk materiaal, op het moment dat ze met 
darmparasieten geïnfecteerd zijn. Zodra de infectie over is, verdwijnt ook hun voorkeur voor 
dergelijk voer 56, 114, 113. Dit gedrag zou kunnen wijzen in de richting van zelfmedicatie door 
herbivoren, gedrag dat bij schapen veroorzaakt zou kunnen worden door verminderde 
neofobie (het maar in kleine hoeveelheden eten van nieuwe soorten voedsel). Onderzoek 
heeft laten zien dat onbekende plantensoorten aantrekkelijker worden voor lammeren, 
wanneer ze geïnfecteerd zijn door parasieten 23.  

3.2 Bodem organische stof 

In het grootschalige Duitse ‘Jena biodiversiteit-experiment’ zijn allerlei effecten van diversiteit in 
grasland bestudeerd (variërend van 1 tot 16 soorten van de groepen: grassen, vlinderbloemigen en hoge 
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en lage kruiden). In 2006, vier jaar na inzaai, werd gekeken in hoeverre de verschillende componenten 
van de bodemorganische stof verschilden. Opvallende conclusie was dat de diversiteit van organische 
stofcomponenten niet zozeer samenhing met de vier functionele groepen maar wel met een grotere 
diversiteit aan planten 24.  
Voor de opbouw van bodem-organische stof werd in 2015 een vergelijkbare conclusie getrokken 61: een 
hogere diversiteit aan plantensoorten geeft een hogere opbouw van bodem-organische stof. Dit kan 
samenhangen met het type organische stof dat planten toevoegen aan de bodem, dat invloed heeft op 
de afbraaksnelheid en dus op de mate waarin organische stof in de bodem opgebouwd wordt. Tot 60% 
van de droge stof van planten kan uit secundaire metabolieten zoals lignine en tannines bestaan. Dit zijn 
over het algemeen dé stoffen die moeilijk afbreken en daarmee de afbraak van de bodem-organische 
stof vertragen. Secundaire metabolieten zijn echter heel divers (zie Kader 3-1). Er bestaan oplosbare 
soorten die makkelijk afbreken, maar ook moeilijk toegankelijke die beschermd worden tegen afbraak 76 
Dat er vaak weinig duidelijke effecten worden vastgesteld voor de verschillende functionele groepen 38, 
heeft waarschijnlijk te maken met de verschillen tussen plantensoorten binnen één functionele groep 
(hoog en laag productieve soorten, diep en ondiep wortelend, etc.) en de verschillende manieren 
waarop planten bijdragen aan de bodem-organische stof. Dat verloopt via de afbraak van bovengrondse 
plantendelen en wortels, en via het uitscheiden van wortelexudaten 24, waarbij ook de primaire 
productie van invloed is op de hoeveelheid organische stof die aan de bodem wordt toegevoegd. 

3.3 Productie 

Een gevarieerd graslandmengsel met kruiden kan evenveel of meer droge stof per hectare 
produceren dan een ‘standaard’ graslandmengsel 96, 67, 107, 42, vooral bij niet te hoge aandelen (<25%). 
Het belangrijkste voordeel van een gevarieerd grasland is echter dat het onder suboptimale 
weersomstandigheden minder gevoelig voor productieverlies. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar in het 
schrale voorjaar van 2011 toen de groei van gras en klaver sterk was vertraagd. Onder deze 
omstandigheden kon paardenbloem zich gemakkelijk ontwikkelen, met als gevolg een hogere 
opbrengst in de 1e snede bij hogere aandelen paardenbloem 17. Ook in droge zomers is de stabielere 
productie met kruiden vaak zichtbaar. Een duidelijk voorbeeld hiervan was te zien in 2003 (Figuur 
3-3) toen een mengsel met smalle weegbree 1,6 t ds per ha (20%) meer produceerde dan het 
mengsel met enkel gras - witte klaver. Vergelijkbare effecten in droge jaren worden gemeld voor 
smalle weegbree in Nieuw Zeeland 78 en cichorei in de Verenigde Staten 96.

  
Figuur 3-3: Productie van gras-
witte klaver, puur en gemengd 
met respectievelijk smalle 
weegbree en cichorei in 2003 
(van Eekeren, ongepubliceerd). 
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Uit de verschillende vergelijkingsdemo’s in Nederland (zie Tabel 3-1) komt dit ook naar voren: 
mengsels met kruiden produceren evenveel of meer droge stof per hectare dan de mengsels 
zonder kruiden, maar de bescheiden producties van de laatste geven aan dat de omstandigheden 
meestal niet optimaal waren.  

Tabel 3-1: Productie van kruidenrijk grasland in vergelijking met referenties (demo’s Louis Bolk Instituut, 
gemiddeldes van 2 of 3 herhalingen; ongepubliceerd). 

Proef Jaar Productie 
van 
referentie 
(grasklaver) 
in ton ds/ha 

Productie gras-
klaver-kruiden-
mengsel t.o.v. 
referentie 
(grasklaver) 

Aandeel 
kruiden 

Kruidensoort(en) Opmerkingen 

Van Balkom 2005-
2006 

2,5 98% 5% Cichorei en smalle 
weegbree 

Gemiddelde van augustus en mei- 
snedes, in 1e en 2e groeiseizoen 

Struik 2004 3,5 103% 44% Cichorei Augustus snede, 1e groeiseizoen 
Van Liere 2004 7,5 108% 9% Cichorei 2e groeiseizoen 
Van Liere 2004 7,5 120% 37% Smalle weegbree 2e groeiseizoen 
Broeders118 2010- 

2011 
8,0 109% 16% Cichorei en smalle 

weegbree 
Gemiddelde van 2e en 3e 
groeiseizoen; referentie is Engels 
raaigras bij 319 kg N/ha/jaar 

3.4 Opname en smakelijkheid 

Er zijn aanwijzingen dat kruiden de smakelijkheid van het ruwvoer, en daarmee de voeropname 
vergroten. Zo is de opname van grasklaver vooral in de nazomer meestal veel hoger dan van puur 
gras doordat vlinderbloemigen niet gevoelig zijn voor roest en ook de roestvorming op het gras 
verminderen. Daarbij speelt de totale samenstelling van het rantsoen een grote rol. Als dieren 
bijvoorbeeld een groot eiwitoverschot hebben mijden ze soms juist de klaver in het grasland. 
De verschillen tussen kruiden zijn echter groot. Hoge gehaltes van bepaalde stoffen (bijv. oxaalzuur 
of tannines) kunnen het verteringsproces zodanig remmen dat het effect op de totale opname 
negatief wordt. Ook van boterbloem is bekend dat deze vaak slecht gegeten wordt door dieren. De 

verschillen tussen kruiden kwamen 
ook naar voren in een experiment in 
Duitsland, waar melkkoeien konden 
kiezen uit verschillende kruiden die in 
een strook langs het weiland waren 
gezaaid. Ze hadden een duidelijke 
voorkeur voor rolklaver, smalle 
weegbree en chicorei, wat mogelijk 
samenhing met een hoog 
klaveraandeel in het gras: deze 
kruiden verminderen de kans op 
trommelzucht. Kruiden met veel 
aromatische oliën (veldsalie, heemst, 
citroenmelisse) werden daarentegen 
gemeden (zie Figuur 3-4). 
 

Figuur 3-4: Koeien hebben een voorkeur voor gewone rolklaver, 
smalle weegbree, chicorei en pimpernel. Van andere kruiden wordt 
veel minder gegeten (aantal happen in gemengde kruidenstrook 
gedurende 4*3 uur door 12 gezonde koeien). Bron: 110. 
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De smaakvoorkeur verschilt ook per diersoort. In een smaakproef met geiten bleek dat geiten juist 
andere plantensoorten lekker vinden dan gras. In een mengsel met Engels raaigras en witte klaver 
werden cichorei, weegbree, luzerne, rode klaver en enkele grassen meegezaaid. Na begrazing was 
met name het aandeel rode klaver, kropaar en cichorei afgenomen, wat erop duidt dat deze het 
meest gegeten zijn (Figuur 3-5).  

 
Figuur 3-5: Afname van het aandeel kruid of grassoort na begrazing door een koppel geiten (Bron: 41). 

3.5 Voederwaarde 

In de biologische veehouderij moeten herkauwers melk en vlees produceren op basis van vooral 
ruwvoer. Bij lage krachtvoerniveau’s is de kwaliteit van het ruwvoer van grote invloed, ook om de 
weerstand tegen ziekten op peil te houden.  
Van vlinderbloemigen is algemeen bekend dat deze een hoger eiwitgehalte hebben dan gras, 
waardoor grasklaver ook bij lagere bemestingsniveau’s eenvoudiger inpasbaar is in het rantsoen 
voor melkvee. Van kruiden worden vooral de gehaltes aan vitamines, mineralen en 
sporenelementen genoemd, die hoger zijn dan gras en witte klaver42,45,99. Mogelijk wordt dit 
veroorzaakt door een ander bewortelingspatroon (dieper en/of grover)57. Een tweejarige studie 
met een grassen-leguminosen-kruidenmengsel met cichorei, weegbree, karwij en pimpernel laat 
zien dat dit kruidenmengsel voor hogere concentraties macronutriënten (P, Mg, K, S) en 
sporenelementen (Zn en B) zorgt dan bij alleen grassen en leguminosen 88. In Tabel 3-2 worden 
voor vijf verschillende kruiden de gemiddelde mineralengehaltes weergegeven. Deze waarden 
werden verzameld aan de hand van monsters op Nederlandse en Vlaamse biologische bedrijven. 
Per soort zijn vaak weer andere elementen duidelijk hoger of lager dan gras of klaver, maar 
duidelijk is dat kruiden vaak beduidend meer calcium, koper en selenium bevatten. Daarnaast 
blijken de gehaltes binnen één soort heel wisselend te zijn 27, vooral afhankelijk van de grondsoort 
en het groeistadium bij oogsten (zie Kader 3-2). 
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Tabel 3-2: Gemiddelde mineralengehalten van verschillende kruiden (met gras en witte klaver als referentie) 
bemonsterd op Nederlandse en Vlaamse biologische melkveebedrijven (n = aantal monsters)18.  

  natrium kalium magnesium calcium fosfor mangaan zink ijzer koper kobalt seleen zwavel molybdeen 

 
 

Na K Mg Ca P Mn Zn Fe Cu Co Se S Mo 

 n g g g g g mg mg mg mg µg µg g mg 

Gras 24 1,6 35 2,3 6 4,9 58 40 251 9 105 97 3,7 4,0 

Witte klaver 22 1,4 32 3,4 13 3,7 45 39 156 10 97 98 2,5 3,4 

Cichorei 28 3,0 48 3,1 14 5,2 50 97 173 17 119 182 4,4 2,4 

Smalle weegbree 22 1,3 39 2,8 15 4,7 39 61 137 11 110 120 4,0 1,8 

Duizendblad 20 0,5 51 2,8 11 5,5 57 45 289 15 146 106 2,5 2,4 

Paardenbloem 8 1,3 53 2,9 11 5,1 34 53 596 13 239 248 4,5 2,7 

Wilde peen 2 0,6 46 2,8 13 5,6 103 77 189 10 73 67 3,4 3,8 

norm (koe 30L, CVB) 
 

1,3 7,7 2,3 3,7 2,9 40 29,5 19,5 11,7 100 165 2,0 
 norm (geit 4L, CVB) 

 
1 7,9 1,4 3,2 3,7 40 24,4 9,4 11,5 100 130 2,0 

 
 
Bij gebruik van standaardmengsels voor gras(klaver)weiden is het meestal nodig om mineralen en 
vitamines bij te voeren (in krachtvoer, als bolus of als apart mengsel) om gebreken bij het vee te 
voorkomen. Vooral voor koper en selenium zijn de gehaltes in het gras vaak te laag. Dat geldt ook 
voor het jongvee en droge koeien. Maar zoals uit Tabel 3-2 ook blijkt zijn kruiden in grasland geen 
mineralenbrokjes: er is een hoog aandeel kruiden nodig om aan de behoeftes van melkvee te 
voldoen, bijvoorbeeld 34% cichorei voor koper en 80% voor selenium naast gras.  
 

Kader 3-2: Mineralengehaltes van kruiden variabel door bodemfactoren, oogsttijdstip 
en/of beheer. 

•  Variatie door bodemfactoren: de minerale samenstelling van kruiden wordt mede bepaald 
door de grondsoort. In Tabel 3-3 wordt deze variatie weergegeven voor gras, witte klaver en 
cichorei. Niet alleen is bijvoorbeeld het selenium- en calciumgehalte hoger op klei, maar de 
onderlinge gehalten variëren ook: cichorei en witte klaver hebben op zand een significant 
hoger magnesiumgehalte dan gras maar niet op klei 20. 
•  Variatie door oogsttijdstip: In Vlaams onderzoek werd gevonden dat de meeste planten, 
maar vooral chicorei, in de 3e snede rijker waren aan selenium, zink en koper dan in de 2e en 
4e snede 2. 
• Variatie door beheer: Mineralengehaltes in diverse plantendelen (blad, stengel, zaad) 
kunnen sterk verschillen, wat mogelijk de hiervoor genoemde verschillen deels verklaart 2. Bij 
maaien wordt het grootste deel van de bovengrondse plant geoogst, terwijl bij beweiden de 
dieren selectief kunnen grazen en vaak de stengels laten staan, terwijl zaadkoppen soms juist 
selectief worden gegeten. 

Tabel 3-3:  Mineralengehaltes van cichorei, gras en witte klaver op zand (5 monsters) en 
kleigrond (3 monsters) (per kg ds) 20. 

   Zand    Klei  
  Gras Witte klaver Cichorei  Gras Witte klaver Cichorei 
Na g 0,9 1,9 3,8  4,0 4,6 9,1 
Ca g 4,7 11,9 13,3  6,9 17,8 15,1 
P g 4,9 3,8 5,8  5,1 3,4 4,6 
Mg g 2,6 3,5 3,7  2,4 3,2 3,8 
Zn mg 52 40 229  30 22 47 
Cu mg 8,9 7,6 19,8  9,0 9,0 12,0 
Co µg 102 55 114  43 48 83 
Se µg 43 29 33  123 126 220 
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Benutting   Toch kan een zeker kruidenaandeel helpen bij het voorkomen van tekorten. Zo is er 
bijvoorbeeld melding van minder kopziekte bij kruidenrijk grasland 57. Naast de variabele 
samenstelling is daarbij ook de werkelijke benutting door het dier van belang 18. In een proef bij de 
familie van Balkom (biologisch melkveebedrijf in Helvoirt) werd de helft van de pinken geweid op 
grasklaver zonder cichorei en de andere helft op grasklaver met circa 40% cichorei. Alle pinken 
hadden aan het begin een lage bloedwaarde voor selenium (gemeten via GSH_Px). Na drie 
maanden was er geen verschil tussen de groepen in bloedwaarde voor selenium of andere 
mineralen (Louis Bolk Instituut, ongepubliceerd). 
In een voederexperiment met lammeren in Aberdeen, Schotland bleken lammeren op een dieet 
van 100% cichorei echter beter calcium, magnesium, koper en vitamine B12 (cobalt) te hebben 
opgenomen (zie Tabel 3-4). Geweid op 100% cichorei hadden zij vergelijkbare bloedwaarden als 
lammeren geweid op 100% Engels raaigras met een mineralenbolus 120. 

Tabel 3-4: De mineralenstatus van lammeren na vijf weken beweiden op cichorei of Engels raaigras (ER). 
ER+bolus lammeren kregen ook een mineralen bolus (Cosecure).Verschillende letters in dezelfde rij zijn 
significant verschillend. 

  Cichorei ER ER+bolus Normale niveaus 
Bloed Ca (mmol/l) 3.15a 3.01b 3.16a 2.0 – 3.0 
 Mg (mmol/l) 0.99a 0.91b 0.98a 0.7 – 1.2 
 Cu (µmol/l) 10.25a 7.55b 11.49a 9 - 20 
 GSHPx (eenh/ml RBC)¹ 19.38 17.38 20.0 42 - 200 
 Vit B12 (ng/l)² 965a 705b 929a 400 - 1000 
      Lever Ca (µ mol/kg DM) 2935 3384 3182 Niet beschikb 
 Cu (µmol/kg DM) 528 360 1032 314 - 7850 
 Se (µg/g DM) 0.35ab 0.23b 0.56a 0.9 – 3.5 
 Vit B12 (µg/g DM) 0.29ab 0.18b 0.37a > 0.20 
¹ aanduiding voor selenium-voorziening. ² aanduiding voor cobalt-voorziening. 

3.6 Diergezondheid 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat kruiden de mineralenstatus van dieren kunnen 
verbeteren (waardoor gebrekziektes kunnen worden voorkomen) of de aanvoer van mineralen-
producten van buiten het bedrijf kunnen beperken. Daarnaast kunnen stoffen met gezondheids-
bevorderende eigenschappen een reden zijn om weidekruiden te stimuleren. In deze paragraaf 
wordt vooral aandacht besteed aan de best aangetoonde effecten van de in deze publicatie 
beschreven kruiden: die op maagdarmwormen. Andere mogelijke gezondheidseffecten van kruiden 
worden beschreven in het ‘Stalboekje melkvee” 39. 
Belangrijk is dat mogelijke positieve effecten op diergezondheid (deels ook) samenhangen met 
stoffen die in hoge concentraties ook giftig kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is oxaalzuur uit 
bijvoorbeeld zuringsoorten, dat in lage concentraties trommelzucht kan voorkomen maar bij 
hoge concentraties in het rantsoen giftig is. Een systematische verkenning van de aanwezig-
heid van giftige stoffen in planten is beschreven door Raamsdonk et al 92 en van Genderen et 
al 36. 
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Kader 3-3: Hoeveel eet- of oogstbare weidekruiden staan er nu in een perceel? 
Het is belangrijk een goede inschatting te hebben van de opbrengst van weidekruiden in 
grasland. In graslanden met een hoge diversiteit is dit vaak lastig, doordat sommige soorten 
alleen pleksgewijs voorkomen en vaak een verschillende groeivorm hebben. 
In 2011 werd bij 22 melkveehouders, die inzetten op divers grasland, het aandeel 
weidekruiden in de drogestofopbrengst geschat 60 met een aangepaste versie van de Dry 
Weight Ranking methode81. Weidekruiden maakten gemiddeld 25% van de opbrengst uit. De 
vijf meest voorkomende weidekruiden waren witte klaver (10%), paardenbloem (6%), 
kruipende boterbloem (5%), rode klaver (3%) en smalle weegbree (1%). Per bedrijf werden 100 
monsterkwadranten van 50 x 50cm strategisch over de te beoordelen percelen (5 à 10 ha) 
genomen. Per monsterkwadrant kregen de soorten met het hoogst geschatte aandeel in de 
droge-stofopbrengst de rangorden 1, 2 of 3. Conform Neuteboom et al. (1998) werd met een 
formule de procentuele bijdrage aan de droge-stofopbrengst van elke soort berekend. De 
methode was makkelijk toepasbaar en gaf goede resultaten in het geval van diverse 
samenstelling en/of het pleksgewijs voorkomen van soorten.  

 
 
Maagdarmwormen 
In verschillende kruiden worden stoffen aangetroffen die een negatief effect hebben op 
maagdarmwormen bij herkauwers 5. Het gaat hier om gewone rolklaver (Lotus corniculatus), 
esparcette (Onobrychis viciifolia), moerasrolklaver (Lotus pedundulatus), sulla (Hedysarium 
coronarium) en cichorei (Chicorium intybus). Alhoewel andere stoffen ook een rol kunnen spelen, 
zijn met name polyfenolen (waaronder tannnines) verantwoordelijk voor het negatieve effect op 
maagdarmwormen. 77. Kruiden bevatten verschillende hoeveelheden en soorten polyfenolen, die op 
hun beurt weer een verschillend effect hebben op maagdarmwormen. Zo heeft esparcette het 
grootste negatieve effect op Trichchostrongules colubriformis en cichorei op Teladorsagia 
circumcincta 5, 89. Deze effecten zijn niet 
alleen in vitro gevonden, maar ook in meer 
praktijkgerichte experimenten. Bij grazende 
schapen werden in de ontlasting van 
lammeren die graasden op chicorei minder 
wormeieren gevonden dan bij lammeren 
die graasden op gras, en de groei van de 
lammeren was beter. De effecten van 
chicorei waren vergelijkbaar met de 
effecten van het ontwormingsmiddel 4. In een ander onderzoek bleken besmette lammeren een 
duidelijke voorkeur te hebben voor tanninerijk voer; deze voorkeur verdween weer toen de infectie 
over was 56. 
Van diverse kruiden, met name esparcette, rolklaver en cichorei, is inmiddels vastgesteld dat zij een 
effect hebben op verschillende stadia in de levenscyclus van de belangrijkste maagdarmwormen bij 
herkauwers en varkens. De polyfenolen vertragen vooral de dynamiek van de wormbesmettingen. Het 
zijn echter geen eenvoudige medicijnen, omdat voor sterke effecten grote hoeveelheden nodig zijn, 
terwijl de concentraties in de kruiden sterk variëren (afhankelijk van de groeiomstandigheden) en pure 
teelt veelal complex en weinig productief is (zie o.a. www.legumeplus.eu). Mede hierdoor zijn de 
effecten vaak wisselend en regelmatig te gering 5. Verder onderzoek richt zich vooral op de effectiviteit 
van extracten; de gehele planten lijken vooral interessant te zijn bij een beweidingsstrategie om de 
dieren immuniteit te laten opbouwen zonder dat zij zwaar besmet worden. 

http://www.legumeplus.eu/
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Kader 3-4: Zelfmedicatie. 
In het boek Wild Health26 beschrijft Cindy Engel verschillende manieren van zelfmedicatie bij 
dieren. Veel van de voorbeelden zijn anekdotisch, maar de grote hoeveelheid aan voorbeelden 
geeft een breed beeld van de mogelijkheden. De meest aansprekende voorbeelden van 
zelfmedicatie hebben betrekking op olifanten en primaten. Een zwangere olifant werd een jaar 
lang gevolgd, waarbij ze dagelijks een voorspelbaar dieet at, binnen een straal van 5 km. Aan 
het eind van haar draagtijd liep ze echter 27 km in een dag, naar een boom uit de 
Boraginaceeën familie, die ze met stam en blad opat. Een paar dagen later wierp ze haar kalf. 
Kenyaanse vrouwen gebruiken een thee van het blad van dezelfde boom om weeën op te 
wekken. Chimpansees eten soms bladeren met een heel ruwe structuur, die in staat zijn de 
wormen weg te vangen uit hun darmen. Ze vouwen de bladeren op in de vorm van een 
harmonica, voordat ze opgegeten worden, om zo nog effectiever de wormen kwijt te raken. 
Niet alleen wilde, maar ook gedomesticeerde dieren laten echter vormen van zelfmedicatie 
zien. Voorbeelden zijn runderen met sterke fosfortekorten, die oude, verweerde beenderen 
gaan eten. Aan de andere kant veronderstelt Engel ook dat gedomesticeerde dieren hun 
vermogen om toxische planten te mijden, gedeeltelijk verloren hebben. Daarbij merkt ze op 
dat de mogelijkheid van jonge dieren om samen met oudere dieren in de kudde hun omgeving 
te verkennen, belangrijk zou kunnen zijn in het ontwikkelen van die vaardigheid. Veehouders 
in Utah merkten op dat zieke koeien met langdurige diarree vaak herstelden wanneer ze vrij 
mochten grazen. Het zieke vee liep vele kilometers naar kleiafzettingen; nadat ze een aantal 
dagen klei gegeten hadden, keerden ze vaak gezond weer terug. Als reactie daarop gingen 
veehouders zelf klei naar de koeien brengen. Klei kan onder andere endotoxines absorberen. 
Schapen die geïnfecteerd zijn met parasieten, selecteren bittere en samentrekkende kruiden 
zoals cichorei om daarmee de infectie te verminderen. Daarnaast eten lammeren grond, 
wanneer ze lijden onder worminfecties. Veehouders in Zuid-Engeland merkten op dat koeien 
vlak voor het afkalven bloeiende zuring (Rumex) helemaal afgraasden. Zuring, een kruid met 
een bittere smaak, bevat anthroquinone glycosiden en tannines, en wordt in de 
kruidengeneeskunde gebruikt voor een verstopte lever en verstopping, algemene symptomen 
in de late zwangerschap.   
 

3.7 Melkproductie en -kwaliteit 

Op basis van literatuur van de jaren ‘40 tot en met ‘60 van de vorige eeuw heeft Van der Hoog 43 
een overzicht gemaakt van de invloed van planten op melkproductie en melkkwaliteit. Vooral de 
zogenaamde “melkkruiden” zouden een positieve invloed op de melkproductie of melkkwaliteit 
hebben. Niet altijd duidelijk is of de positieve invloed te maken heeft met voederwaarde of 
specifieke inhoudsstoffen. 
 
Voor wat betreft melkkwaliteit is veel onderzoek gedaan naar de invloed van typerende 
kruidenrijke vegetaties en de smaak van ‘bergkazen’, m.n. in relatie tot fenolen en terpenen (die in 
kruiden in aanzienlijk hogere concentraties voorkomen dan in grassen). Daarbij werden andere 
geur-actieve stoffen niet uitgesloten. De verschillen uit deze studies bleken later echter niet 
herhaalbaar en de directe invloed van terpenen op smaak bleek minder doorslaggevend dan eerder 
verondersteld 73. In een groots onderzoek bleken kazen van kruidenrijke graslanden uiteindelijk wel 
te onderscheiden van kruidenarmere graslanden, maar de verschillen in geur, smaak en aroma 
waren beperkt. Dit kwam vooral door de goede beoordeling van de kaas van de kruidenarmere 
weides die onverwacht hogere gehalte meervoudig onverzadigde vetzuren bevatten 28.  
 
Het complexe effect van een kruidenrijke rantsoen blijkt uit onderzoek in Denemarken naar het 
effect van kruiden op melkproductie en melksamenstelling. In een van de proeven 86 kregen twaalf 
koeien drie zeer verschillende rantsoenen: verse kruiden, verse grasklaver en TMR (stalrantsoen). 
Melkproductie, vet- en eiwitgehalte verschilden niet tussen de rantsoenen. Wel bevatten de 
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kruiden meer retinol (vitamine A), minder vetzuren met korte en middellange ketens, en meer 
onverzadigde vetzuren zoals omega-3 en -6 in de melk (Tabel 3-5). Belangrijk is dat deze verschillen 
in de melk niet overeenkwamen met verschillen in de gehaltes in het rantsoen, en dus vooral een 
gevolg waren van (indirecte) effecten op omzettingen in de koe. Ook Strom concludeert dat meer 
diverse mengsels een hoger aandeel onverzadigde vetten in de melk geven, door een veranderde 
penswerking door secundaire plantmetabolieten, m.n. tannines in chicorei en smalle weegbree 103.  

Tabel 3-5: Het effect van rantsoen op melkproductie en inhoudsstoffen  86. 

 Verse kruiden Verse grasklaver TMR 
Melk, kg 22,6 21,6 23,1 
β-caroteen (µg/kg melk) 0,26 0,27 0,28 
retinol (µg/kg melk) 0,79 a 0,67 b 0,49 b 
α-tocopherol (µg/kg melk) 2,21 1,96 1,77 
Korte en middellangketen 
vetzuren 

3,1 b 3,1 b 6,6 a 

C18 : 2n-6 (g/kg melk) 1,3 a  0,7 b  0,9 b  
C18 : 3n-3 (g/kg melk) 0,7 a  0,4 b  0,3 c  
CLAcis-9,trans-11 (g/kg melk) 0,15 b  0,24 a  0,11 b  

Noot: rantsoenen zijn respectievelijk: 
• Verse kruiden: 43% cichorei, 21% smalle weegbree, 11% kleine pimpernel, 6% gewone rolklaver, 6% 

honingklaver, 3% karwij, 2% luzerne en 1% kervel. 
• Verse grasklaver: 78% witte klaver. 
• TMR: volledig stalrantsoen met 33% grasklaver-kuil, 30% snijmais-kuil, 15% graskuil en 22% krachtvoer van 

o.a. gerst, soja en koolzaad. 
 

Tabel 3-6: Het effect van weidesamenstelling op melkproductie en melksamenstelling; gemiddelde van drie 
weideperioden 63. 

 Mengsel van gras met 
 Witte klaver Rode klaver Cichorei Lucerne 
Droge stof opname, kg koe-1 20,4 21,9 23,1 21,9 
Melkproductie     
Melk, kg 31,9 31,8 31,9 31,0 
Eiwit, % 3,30 3,27 3,25 3,27 
Vet, % 3,78 3,75 3,89 3,84 
Ureum, mmol per kg melk 5,39 a 5,45a 2,78 b 5,05 a 
Vitamines in melk     
β-caroteen (mg/kg vet) 5,79 5,65 5,54 5,84 
α-tocopherol (mg/kg vet) 18,9 c 23,5a 22,0 ab 19,7 bc 
Vetzuren in melk     
C18 : 2n-6 (g/kg vetzuren) 19 b  19 b  22 a  17 b 
C18 : 3n-3 (g/kg vetzuren) 14 a  12 b  12 b  12 b 
CLAcis-9,trans-11 (g/kg vetzuren) 13  14  12  12 
ab: Verschillende letters geven een significant verschil aan (P< 0,05).  

Ook in een ander Deense onderzoek 63 kwamen deze complexe, indirecte effecten van kruiden naar 
voren. In deze proef graasden 48 koeien gedurende het weideseizoen op een mengsel van gras met 
minimaal 60% witte klaver of rode klaver of luzerne of cichorei, naast circa 5 kg haver en wat hooi 
(Tabel 3-6). De verschillen in melkproductie en gehaltes tussen de behandelingen waren beperkt. 
Wel was het ureumgehalte van de behandeling met cichorei lager door een lager eiwitgehalte in 
het rantsoen. Ook hier waren de directe effecten van kruiden gering: ondanks een veel hoger toco-
pherolgehalte (vitamine E) in de cichorei was het gehalte in de melk slechts beperkt verhoogd; 
anderzijds gaf rode klaver (met een lager tocopherol-gehalte in het gewas) een hoger gehalte in de 
melk. Ook de effecten op vetzuursamenstelling waren beperkt (alleen het omega-6 vetzuurgehalte 
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was bij de dieren met cichorei enigszins verhoogd) en nauwelijks gerelateerd aan de gehaltes in het 
rantsoen. 
Elders worden soms duidelijkere, grotere effecten gerapporteerd van kruiden en 
vlinderbloemigen op melkproductie, inhoudsstoffen en/of smaak. Van een aantal plantensoorten 
is bekend dat ze de melkproductie en –kwaliteit negatief beïnvloeden (paardenstaarten, russen, 
zegges, biezen, schapenzuring, boterbloemen, zilverschoon), tot afwijkende en rode of bloederige 
melk aan toe. Ook lookachtigen en kruisbloemigen zijn van oudsher bekend vanwege hun 
negatieve effect op smaak 43, maar de kenmerkende (ui en kool) geur is meestal vrijwel 
verdwenen binnen 4 tot 8 uur na consumptie. Een dergelijke 
snelle afname van een bittere melksmaak door hoge 
aandelen cichorei is ook waargenomen 7. Daarnaast komen 
de meeste ‘negatieve’ planten slechts weinig voor in een 
enigszins productief grasland en/of worden minder gegeten. 
Daarom is alleen in uitzonderlijke gevallen een duidelijk 
negatief effect op melkproductie en –kwaliteit te verwachten.  
Andere gerapporteerde duidelijke effecten 62, 106, 111 zijn vaak 
een gevolg van het opheffen van disbalansen in het rantsoen, 
bijvoorbeeld meer eiwit in een eiwitbeperkend rantsoen, 
meer energie in rantsoenen met een eiwitoverschot, 
onvoldoende antioxidanten (vit. E) bij hoge gehaltes 
onverzadigde vetzuren of een hogere voeropname (door 
meer gewasgroei in droge periodes). Aangezien een 
evenwichtig rantsoen om vele redenen wordt nagestreefd en 
in Nederland vaak ook op andere manieren te bereiken valt, is 
dit weinig specifiek voor kruiden. 
Zoals ook uit het hiervoor vermelde onderzoek naar ‘bergkazen’ blijkt is de gerapporteerde 
herkenbare smaak aan de verwerkte zuivel van andere planten 43, zoals karwij (‘Kümmel’) en 
fluitenkruid (‘Gruyère’), minder sterk dan gesuggereerd. Wel is duidelijk dat kaas op basis van vers 
grasrantsoenen met kruiden (positief) onderscheiden wordt van kaas die gemaakt wordt op basis 
van een stalrantsoen, met een gelere kleur en een meer romige, elastische en zachtere textuur en 
rijkere smaak 14. Ook is duidelijk dat kruiden aan deze complexere smaak bijdragen, zij het vooral 
op een indirecte en niet-constante manier. Aangezien onverzadigde vetzuren en hun 
omzettingsproducten tot de sterkere smaakactieve stoffen behoren 15 is het waarschijnlijk dat de 
invloed van kruiden op de smaak van zuivel dus vooral indirect verloopt. 

3.8 Methaan- en ammoniakproductie 

Een hogere N-efficiëntie en daarmee lagere ammoniakemissie bij hoge aandelen cichorei en 
smalle weegbree (18% en 36%) is aangetoond door Torry et al 106, wat samenging met een lager 
eiwit-gehalte en meer oplosbare koolhydraten in het rantsoen in vergelijking met grasklaver. 
Daarnaast wordt mogelijk minder ureum geproduceerd in de pens door meer gecondenseerde 
tanninen (CT) in het voer. CT’s remmen de afbraak van eiwit door pensmicroben doordat het 
eiwit tijdelijk gebonden wordt aan de tannines. Hierdoor komt er minder ammoniak vrij in de 
pens, en komt er meer eiwit beschikbaar in de dunne darm voor absorptie 93. De N-efficiëntie kan 
daardoor hoger worden 103, maar dit is afhankelijk van de algemene effecten op de 
verteerbaarheid van eiwit die bij hoge tanninegehaltes laag kan zijn 84. Voor een positief effect op 
ammoniakemissie en N-efficiëntie is waarschijnlijk een hoog aandeel CT-rijke kruiden 
noodzakelijk: een concentratie van 1g CT per 12g eiwit wordt genoemd 84, wat bij 150g ruw eiwit 
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per kg droge stof zou betekenen dat er minimaal 27% gewone rolklaver in het rantsoen moet 
zitten voor een substantieel effect. Zoals uit Tabel 3-7 blijkt bevatten de meeste kruiden minder 
tannines dan gewone rolklaver, hoewel beduidend meer dan gras, waardoor de effecten zullen 
zijn van de in deze publicatie genoemde kruiden. Overigens verschilt het tanninegehalte per 
plantendeel (veelal meer tannines in jong blad en bloem) 84 zodat de opname door grazend vee 
kan verschillen afhankelijk van hun graasgedrag 40.  
 
Er zijn verschillende producten van plantaardige oorsprong op de markt (bijvoorbeeld knoflookolie 
en yucca-extract), waarvan wordt aangeven dat deze de methaanemissie verlagen. Ook hierbij 
kunnen tannines een rol spelen doordat ze de activiteit van methaanproducerende microben 
verminderen en/of de ruwvezelvertering in de pens verminderen. Hoewel de werking van deze 
twee specifieke producten in vitro is aangetoond, kan deze werking in proeven met melkkoeien 
niet consistent worden bewezen 122. Kruiden in de wei zouden een vergelijkbaar effect kunnen 
hebben. Van rolklaver is aangetoond dat het de methaanproductie verlaagt 84 zowel bij melkkoeien 
(gewone rolklaver) 93 als schapen (moerasrolklaver) 115. Deze verlaging werd gedeeltelijk 
veroorzaakt door een opmerkelijk hogere verteerbaarheid van deze kruiden dan Engels raaigras en 
gedeeltelijk door het hogere gehalte aan tannine. Voor kruiden met een laag gehalte aan 
gecondenseerde tannine, zoals cichorei, had de verminderde methaanuitstoot met name te maken 
met de betere verteerbaarheid en hogere passagesnelheid dan gras 93, 115. In ander onderzoek is dit 
echter niet aangetoond 104. 

Tabel 3-7: De hoeveelheid tannine van verschillende graslandplanten 93. 

Groep Soort Gehalte gecondenseerde tannine 
(g per kg DS) 

Grassen Engels raaigras 2 
Vlinderbloemige Witte klaver 3 
 Witte klaver* 7 
 Rode klaver 2 
 Luzerne 1 
 Gewone Rolklaver 47 
 Moerasrolklaver 77 
Kruiden Cichorei 4 
 Smalle weegbree 14 
 Kleine pimpernel 3 
*Witte klaver veredeld op tannine gehalte 

3.9 Biodiversiteit 

Als belangrijkste landgebruiksvorm van Nederland heeft grasland een grote invloed op de 
natuurlijkheid van het landelijk gebied, ook als verbindingszone tussen de 
“echte” natuurgebieden. Kruidenrijkdom is daarbij belangrijk, maar veel 
productiegraslanden zijn weinig kruidenrijk, en daarmee ook weinig 
aantrekkelijk voor insecten. In Tabel 3-8 is een overzicht gegeven van de 
waarde van verschillende graslandkruiden voor bijen. Daarnaast zijn 
insecten, of de larven daarvan, weer een belangrijke voedselbron voor de 
kuikens van weidevogels. En zelfs als de insectenrijkdom weinig verschilt 
van een kruidenarm grasland, is kruidenrijk grasland aantrekkelijker voor 
veel weidevogelkuikens omdat de structuur opener is, waardoor de 
kuikens beter door het gras kunnen bewegen en gemakkelijker bij hun 
voedsel kunnen komen 55.  
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Tabel 3-8: Bloeiperiode en rijkdom van dracht voor honingbijen van in deze publicatie besproken en andere 
vaak voorkomende kruiden (5=veel, 1= weinig; Bron: imkerpedia.nl). 

 Soort jan feb mrt apr mei jun juli aug sept okt nov dec 

Akkerdistel      5 5 5 5    
Boerenwormkruid       3 3 3    
Cichorei       3 3 3    
Duizendblad      1 1 1 1    
Esparcette     5 5       
Fluitenkruid     2 2       
Gewone Berenklauw      3 3 3 3 3   
Herderstasje   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Kamille reukeloze      1 1 1 1    
Karwij     5 5       
Klaver rood     1 1 1 1 1 1   
Klaver wit     5 5 5 5 5 5   
Kruipende boterbloem   2 2 2        
Luzerne      4 4 4 4    
Madeliefje    1 1 1 1 1 1    
Paardenbloem   5 5 5    5 5 5  
Pimpernel       4 4     
Rolklaver, gewone      3 3 3 3    
Smalle weegbree     3 3 3 3 3    
Vogelmuur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wilde peen      4 4 4 4    

  
 
Niet elk kruid is van grote waarde voor honingbijen, maar dat kan wel voor andere insecten het 
geval zijn. Zo kunnen verschillende wilde bijen en hommels (ook rode lijst soorten) wel goed bij de 
nectar van rode klaver komen, waarna honingbijen weer gebruik kunnen maken van de gaatjes die 
hommels gemaakt hebben in de bloem. En schermbloemigen, met name wilde peen, dragen met 
hun pollen en nectar bij aan de ontwikkeling van rozenkeverdolkwesp (Tiphia femorata) die 

parasiteert op engerlingen van de rozenkever, waarvan 
een plaag in het grasland ongewenst is. Daarnaast zijn 
paardenbloemen en wilde peen zeer aantrekkelijk voor 
engerlingen. Mogelijk wordt hierdoor ook de schade aan 
andere graslandplanten beperkt 105. 
Om deze bijdrage aan de insectenrijkdom te leveren is 
het wel van belang dat deze kruiden in bloei kunnen 
komen. In een onderzoek naar de waarde van rijke 
graslanden vonden Brown et al 12 geen verschil in aantal 
vliegende insecten tussen rijke en minder rijke 
graslanden. Maar het verschil tussen begraasde en 
onbegraasde graslanden was groot (Figuur 3-6). 

Figuur 3-6: Gemiddeld aantal vliegende 
insecten (maandelijks, april tot september) 
waargenomen gedurende 6,5 minuten 
wandeling in percelen. Bron: 12.  
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3.10 Imago sector en product 

Behalve voedingswaarde en smaak hebben landbouwproducten ook een belevingswaarde. 
Weidende koeien zijn een belangrijk landschapselement geworden, en zijn er 
medeverantwoordelijk voor dat de melkveehouderij nog op veel sympathie van de burger kan 
rekenen. Maar ook het soort grasland draagt bij aan een goed imago: melk uit een kruidige weide 
heeft een andere belevingswaarde voor de consument dan melk van een “Engels raaigras-
woestijn”. Niet voor niets staan er op etiketten of melkpakken vaak afbeeldingen van gras met 
kruiden. In het verleden stond er op het melkpak van een van de zuivelfirma’s zelfs een madeliefje: 
dat komt in productiegrasland zelden voor maar voor de consument werd het herkenbaar geacht. 
Sommige verzuivelaars proberen gericht in te spelen op dit imago-beïnvloedende aspect van 
kruidenrijk grasland. Zo stelt een kleine verzuivelaar in Denemarken, Naturmælk, zijn leveranciers 
verplicht om bij herinzaai kruiden mee te zaaien (zoals cichorei, pimpernel, smalle weegbree en 
duizendblad). Dit wordt ook gecommuniceerd via de melktankwagen. En ook de zuivel van Weide 
Weelde speelt in op de kruidenrijkheid van het grasland bij hun melkveehouders. 
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4 Enkele kruiden uitgelicht 

In een literatuurstudie uit 2002 die door studenten van Wageningen University & Research is 
verricht in opdracht van het Louis Bolk Instituut is informatie over 115 verschillende kruiden-
soorten verzameld 27. Dit vormt een scherp contrast met de gebruikte zaadmengsels voor grasland. 
Tot circa 1960 werden vaak nog zeer gevarieerde grasmengsels gebruikt bij inzaai van blijvend 
grasland, met een brede range aan grassen (tot wel 22 soorten), klavers (naast rode en witte, ook 
kleine, bastard-, hop- en rolklaver) en kruiden (m.n. duizendblad, smalle weegbree, karwij en 
pimpernel). Daarna is de diversiteit geleidelijk aan steeds meer beperkt. In 2009-2010 bestond ruim 
70% van de gecertificeerde grasmengsels voor blijvend grasland uit alleen Engels raaigras en/of 
timothee 3. Witte klaver wordt in een klein deel van het blijvend grasland gebruikt (en rode klaver 
voor tijdelijk grasland). Zeer sporadisch worden gebruik gemaakt van een beperkt aantal kruiden. 
Een reden hiervoor is dat de waarde van veel andere grassoorten betwijfeld wordt. In § 4.1 wordt 
een overzicht gegeven van een proef met opnieuw ingezaaid grasland, dat een goede illustratie is 
van de ervaringen tot nu toe met kruiden in grasland: naast rode en witte klaver blijken alleen 
cichorei, smalle weegbree, karwij en in mindere mate duizendblad zich redelijk tot goed te kunnen 
handhaven, maar zelfs van die soorten bleef het aandeel beperkt, tot in totaal circa 5% van de 
productie. In andere demo’s was ook wilde peen, pastinaak, rolklaver of kleine pimpernel soms nog 
redelijk succesvol, maar het aandeel in de graslandproductie bleef veelal beperkt tot minder dan 
1%. Overige ingezaaide kruiden blijken zich nauwelijks te kunnen handhaven bij beweiding, ook 
indien ze puur ingezaaid worden.  
 
Na deze illustratieve ervaring met ingezaaide kruiden in grasland, worden de belangrijkste kruiden 
die zich in productiegrasland kunnen handhaven, in dit hoofdstuk gedetailleerd beschreven.  

4.1 Veel keuze in soorten of toch weer niet? 

Jo van Balkom, biologisch melkveehouder uit Helvoirt vernieuwde in het voorjaar van 2005 het 
grasland op een van zijn huiskavels (zandgrond). Hij zaaide, per hectare, een mengsel van 30 kg 
Engels raaigras met 4 kg witte klaver, 1 kg cichorei, 1 kg smalle weegbree, 500 g karwij, 500 g 
pastinaak, 500 g wilde peen, 500 g pimpernel en 100 g duizendblad. In de snede van eind augustus 
bestond 4% van de gewasproductie uit kruiden; met uitzondering van duizendblad was alles 
redelijk opgekomen. In de snede van mei 2006 was dit iets hoger maar bleef het beperkt tot 6% 
bestaande uit vooral smalle weegbree en cichorei. 
Tegelijk met deze kruidenmix zijn de verschillende kruidenmengsels (à 1 tot 6 kg/ha, afgestemd op 
een verwachte bedekking na opkomst van 40%) ook in enkelvoud ingezaaid met grasklaver (in drie 
herhalingen). Om een indruk te krijgen van de standvastigheid van deze kruiden in een productief 
grasland is medio 2009, na vier jaar beweiding afgewisseld met een enkele keer maaien, het aantal 
kruidenplanten geteld die aanwezig waren (Tabel 4-1). Hieruit blijkt dat smalle weegbree, cichorei 
en karwij zich goed gehandhaafd hebben, niet alleen in de veldjes waarin ze zijn ingezaaid (de vet-
gedrukte getallen), maar ook in de naastgelegen veldjes (verspreiding via zaad), vooral in het geval 
van karwij. De overige ingezaaide kruiden waren na vier jaar vrijwel verdwenen. 
In de vergelijking van de verschillende kruiden zijn ook behoorlijke rasverschillen zichtbaar: hoewel 
nauwelijks te onderscheiden, is, vanuit de aantallen kruidenplanten in de veldjes waar de 
verschillende rassen zijn ingezaaid, te concluderen dat de cichoreirassen ‘Forage Feast’ en ‘Puna’, 
het smalle weegbreeras ‘Lancelot’ en het karwijras ‘Sylvia’ zich veel beter hebben gehandhaafd dan 
de andere rassen.  
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Tabel 4-1:  Aantal verschillende kruidenplanten per 32 m2 vier jaar na inzaai (gemiddeldes van 3 herhalingen; 
LBI, ongepubliceerd) 

Ingezaaid kruid Cichorei Weegbree Duizendblad Karwij Kervel Wilde Peen 
Kruidenmix  27  24 1 plak  187   
Cichorei ‘Forage Feast’  161  1   16   
Cichorei ‘Puna’  111  2   8  1  
Cichorei ‘Spadona’  0    5   1 
Smalle weegbree wild  4  65 1 plak  17   
Smalle weegbree ‘Lancelot’  1  211     
Duizendblad   5 3 plakken  37   
Karwij ‘Sylvia’  1  5   400   
Karwij ‘Volhouden’     9   
Peterselie  9    1   
Kervel  6  1     
Dille  9  2     
Pimpernel  5  3   3   
Wilde peen  1  2   37   2 
Pastinaak  3  17   62   0 

 

4.2 Cichorei (Cichorium intybus) 

  
Figuur 4-1: Wilde cichorei (Cichorium intybus). Links: afbeelding uit de Flora Batava (1853), rechts: bloeiwijze 
(wikimedia commons). 

Cichorei is een meerjarige diepwortelende plant, die bij stengelvorming 120 cm hoog kan worden. 
De cichorei die geteeld wordt (Cichorium intybus L. var sativum) is een tweejarig gewas, dat het 
eerste jaar wortels en een bladrozet vormt, en het tweede jaar een stengel vormt en gaat bloeien. 
Cichorei wordt ook geteeld voor de winning van inuline en fructose voor de 
voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie. De teelt is vergelijkbaar met die van 
witlofpennen (Cichorium intybus L. var foliosum) en cichorei is ook nauw verwant aan andijvie 
(Cichorium endiva). Cichorei en witlof vormen vlezige penwortels, die een wit melksap bevatten 
met bitterstoffen 117. De wilde variant van cichorei komt van nature voor langs wegranden, in droge 
weilanden en op dijken, meestal op klei. In Nederland komt wilde cichorei vrij algemeen voor in het 
rivierengebied. Op andere plekken zijn de planten waarschijnlijk verwilderd 75.  
Cichorei wordt internationaal als een waardevolle component van graslanden gezien. Sinds de 
ontwikkeling van commerciële cultivars in de jaren ’80 van de vorige eeuw is het gebruik in met 
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name de schapen- en melkveehouderij in Nieuw Zeeland toegenomen, als gewas om de dieren op te 
laten weiden tijdens de zomerdroogte. Cichorei heeft een variabel eiwitgehalte (150-260 g/kg droge 
stof), afhankelijk van de beschikbaarheid van stikstof, waarbij er aanwijzingen zijn dat de plant 
efficiënter is in het gebruik van bodemstikstof dan Engels raaigras 71. Cichorei is bovendien rijk aan 
mineralen. In een studie naar gehalten op Vlaamse en Nederlandse bedrijven (Tabel 3-2), kwam 
cichorei naar voren als leverancier van natrium, zink, koper, selenium en zwavel 18. De rijkdom aan 
koper en zink is ook in ander onderzoek vastgesteld 10, 72, waar ook hogere concentraties aan borium 
in cichorei gevonden werden, maar er is geen effect op selenium vastgesteld 72. Onderzoek heeft 
laten zien dat schapen die grazen op cichorei, minder maagdarm-parasieten met zich meedragen. 
Een verklaring hiervoor is echter nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast is bekend dat er een effect 
kan optreden op de overleving van de larvestadia van maagdarmwormen in de weide zelf 69. In 
Deens onderzoek naar lammeren in een gemengde weide met raaigras, witte klaver en cichorei, 
meden de lammeren echter de cichorei, en werd er geen effect op groei of op nematodeninfectie 
gezien door het aanbod van cichorei 82. Kalveren die geïnfecteerd waren met lebmaagwormen, lieten 
meer dan 60% reductie in wormen zien toen ze met gekuilde cichorei gevoerd werden 85. Bij een 
hoog aandeel cichorei in het rantsoen kan melk een bittere smaak krijgen 7. 
 
Bodem en planteigenschappen   Cichorei verdraagt een wijde variatie aan bodemsoorten, maar 
groeit het beste op matig droge gronden (zeker niet te nat) en bij een pH tussen 5,5 en 6,0. Cichorei 
is al productief bij relatief lage stikstofbemesting en verdraagt maaien redelijk. In gemengde 
graslanden neemt de plantdichtheid van cichorei af, hoewel de snelheid en mate variëren met o.a. 
het gebruik 47, 65. In eerste instantie kan de afname van planten nog gecompenseerd worden als de 
overgebleven planten groter worden; maar na enkele jaren neemt het aandeel van cichorei sterk af. 
Na vier jaar zijn de meeste planten afgestorven en moet de cichorei zich hervestigen vanuit het zaad, 
maar dit gebeurt vooral in dichtere zodes vaak moeilijk of niet 66. 
 
Rassen   Er is een grote variëteit aan rassen verkrijgbaar. De meeste in Nederland verkrijgbare 
cichoreirassen zijn geselecteerd op het inuline- en oligofructosegehalte voor gebruik in de 
voedingsindustrie. In Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Australië zijn rassen ontwikkeld als alternatief 
voor permanent grasland op basis van alleen raaigras en witte klaver, om beter bestand te zijn 
tegen droogteperioden 64. ‘Grasslands Puna’ was in 1985 de eerste cultivar van cichorei in Nieuw-
Zeeland, speciaal ontwikkeld als voedergewas 59. In diverse (ongepubliceerde) proeven van het 
Louis Bolk Instituut (op zandgrond in een combinatie met gras-klaver) lijkt het ras ‘Puna’ iets 
productiever dan bijvoorbeeld ‘Forage Feast‘.  
 
Zaaitijdstip, -dichtheid en –diepte   De opkomst van cichorei is snel maar de beginontwikkeling is 
traag. De plant kan in dit stadium slecht tegen concurrentie. Doorzaaien in een bestaande grasland 
is daarom geen optie, maar ook bij voorjaarsinzaai (april) kan concurrentie door snel groeiend gras 
een probleem zijn. Inzaai in de nazomer moet op tijd gebeuren (augustus) om uitvriezen van jonge 
planten te voorkomen. Voorlopig lijkt voorjaarszaai onder Nederlandse omstandigheden bij 
beperkte bemesting de voorkeur te hebben. 
Cichorei wordt gezaaid op een diepte van 1 cm. Het resultaat van de inzaai kan van jaar tot jaar 
sterk verschillen. De groeiomstandigheden in de eerste maanden zijn hierbij van doorslaggevend 
belang. Adviezen voor zaaidichtheid variëren van 6–8 kg/ha, wat in theorie voldoende is voor 100% 
bedekking bij een matige kieming. Afhankelijk van de omstandigheden, de gewenste hoeveelheid 
cichoreiplanten (en de hoeveelheid zaad van de overige planten in het mengsel) lijkt een 
zaaidichtheid van 2-3 kg/ha ruim voldoende.  
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Tabel 4-2: Verloop van het aandeel cichorei na inzaai onder verschillende omstandigheden (alle met 30 kg 
Engels raaigras en 4 kg witte klaver per ha) bij verschillende proeven van het LBI (ongepubliceerd). 

Bedrijf Tijdstip 
inzaai 

Kg zaad 
per ha 

Ras Gewichts-
aandeel in ds-
productie 

Tijdstip Gewichts-
aandeel in ds-
productie 

Tijdstip 

Van Liere Aug.2002 2 Wild 1 Sept 2003 2 2004 totaal 
  2 Forage Feast 16 ,, 15 ,, 
Struik April 2004 2 Puna 24 Aug 2004 16 Mei 2005 
  4 ,, 51 ,, 49 ,, 
  6 ,, 44 ,, 34 ,, 
Van 
Balkom 

April 2005 2 Forage Feast 11 Aug 2005 6 Mei 2006 
 2 Puna 12 ,, 8 ,, 

 
Geschikte combinaties en opbrengst   In verschillende klimaten is onderzoek gedaan naar ideale 
combinaties met cichorei. Hierbij bleek steeds dat Engels raaigras sterk uitstoelt, waardoor cichorei 
verdrongen kan worden. In Canada kwamen rietzwenkgras, timotheegras en kropaar naar voren als de 
soorten die in combinatie met cichorei en witte klaver de meest gelijkmatig productieverdeling gaven 
over het jaar 59. Misschien is dit deels te danken aan de lagere spruitdichtheden of open zode van deze 
grassen. Als cichorei zich echter goed vestigt kan ook in combinatie met Engels raaigras een stabielere 
productie gerealiseerd worden zoals bleek in § 3.3. Dit bleek ook in België waar in meerdere jaren 
onderzoek is gedaan naar combinaties van verschillende Engels raaigrastypen en cichorei. Zowel in 
2000/2001 6 als in latere jaren (Tabel 4-3) is een combinatie van gras en cichorei het meest productief.  

Tabel 4-3: Jaaropbrengsten van Engels raaigras en cichorei, en het mengsel (ton droge stof/ha). 

 2003 2004 
Engels raaigras 9,0 8,2 
Cichorei ‘Puna’ 8,2 8,7 
Engels raaigras + Cichorei ‘Puna’ 11,6 9,2 
Bron: Activiteitenverslag van het Depart. voor plantengenetica en –veredeling, 2004, CLO-Gent. 

Beweiden en conserveren   Cichorei is niet bestand tegen standweiden, maar overleeft omweiden 
goed. De tijd tussen twee snedes mag niet veel korter zijn dan 4 weken 65. Beweiding of maaien laat in 
het seizoen, met name een zware snede, moet voorkomen worden omdat dit de koolhydratenvoor-
raad in de wortel uitput waardoor planten in de winter kunnen wegvallen. Nadat planten een eerste 
winterperiode hebben doorgemaakt, produceren ze een primaire, holle stengel, die verdikt en 
verhardt zodra hij meer dan 60 cm lang wordt. Deze bloemstengels kunnen meer dan 2 meter hoog 
worden, als ze niet door grazen of maaien ingeperkt worden 64. Bloemstengels worden slecht gegeten 
en geven door ongelijke droging vaak problemen bij het maken van hooi/kuil; dit kan voorkomen 
worden door tijdig te beweiden of te maaien 66. 

4.3 Smalle weegbree (Plantago lanceolata) 

Smalle weegbree (Plantago lanceolata) komt oorspronkelijk uit Europa en West-Azië, maar is 
tegenwoordig wijd verspreid over de wereld en groeit in Nederland op alle soorten gronden. Het is een 
overblijvende plant met een cluster van grove (pen)wortels, die circa 70 cm hoog kan worden. De 
bladeren zijn rijk aan mineralen en tannines, en hebben een anti-bacteriële werking. In een in-vitro 
onderzoek is vastgesteld dat smalle weegbree (en de actieve stoffen acteoside en aucubine) potentieel 
de ammoniakemissie kunnen verlagen 80. Daarnaast zouden de wortels van smalle weegbree stoffen 
uitscheiden die de vorming van nitraat verminderen waardoor de nitraatuitspoeling beperkt kan 
worden 16. Onderzoek in Nieuw-Zeeland naar de voederwaarde van smalle weegbree laat zien dat 
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mengsels van smalle weegbree met witte en rode klaver, en cichorei-weegbree-klaver mengsels, een 
significant betere groei laten zien van lammeren dan mengsels van Engels raaigras en witte klaver. Dit 
hing samen met een lagere verteerbaarheid van het laatste mengsel, waarschijnlijk door de veel 
zwaardere grasklaversnede waar de lammeren werden ingeschaard. 

   
Figuur 4-2: Links: smalle weegbree Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm 
Thomé (1885 - 1905) Rechts: smalle weegbree in droog grasland (wikimedia commons). 

Bodem en bemesting   Smalle weegbree groeit op zowel natte als droge gronden en stelt weinig 
eisen aan pH en bodemvruchtbaarheid 46. Dit was heel opvallend in een mengselproef bij fam. 
Broeders (de Moer) waar smalle weegbree na drie jaar enorm uitbreidde, wat samenging met lage 
kaliumgehaltes in het grasmengsel (<15g K/kg ds). Toch groeit smalle weegbree op voedselrijke 
bodems beter en komt daar dan ook vaker voor dan op voedselarme bodems 68,75. Als smalle 
weegbree echter in een mengsel met Engels raaigras staat, dan vermindert de hoeveelheid smalle 
weegbree na bemesting door de hogere concurrentie van het gras. Smalle weegbree kiemt en 
groeit makkelijk. 
 
Rassen, zaaidichtheid en –diepte   Naast de wilde smalle weegbree zijn er in Nederland 
ervaringen met de cultivars ‘Grasslands Lancelot’ en ‘Ceres Tonic’ die speciaal zijn veredeld voor 
gebruik in productiegrasland. Grasslands Lancelot werd als eerste soort geselecteerd in Nieuw-
Zeeland, vanwege zijn bossige groei en tolerantie voor begrazing. Ceres Tonic is een heel andere 
soort, met een groter blad en een meer rechtopgaande groei 64. In proeven van het Louis Bolk 
Instituut zijn de ervaringen met deze rassen tot nu toe minder positief geweest. Het ras Ceres Tonic 
bleek in een proef bij van Liere niet winterhard, en de opkomst van Lancelot was in proeven bij 
zowel Van Liere als Van Balkom duidelijk minder dan die van de wilde variëteit (Tabel 4-4). Een 
mogelijke verklaring voor de slechte opkomst is de kiemrust van de zaden. Een koudebehandeling 
van 4°C gedurende een week leidde in onderzoek tot kieming van bijna alle zaden wanneer ze 
daarna bij constante temperatuur werden weggelegd 44.  
Smalle weegbree wordt gezaaid op een diepte van 1 cm. In de literatuur wordt 5-8 kg zaad per 
hectare aanbevolen, om 150-200 planten/m2 te krijgen. In kruidenmengsels wordt aangeraden om 
niet meer dan 4 kg per ha in te zaaien 121. De ervaringen met zaaidichtheid in Nederland zijn heel 
wisselend (Tabel 4-4). Een proef bij Rasker liet weinig verschil in het aandeel weegbree zien bij 
stijgende zaaidichtheid. In de proeven bij van Balkom en van Liere is vooral het verschil tussen de 
veredelde rassen en de wilde variant (met ook wat lichter zaad) opvallend: de laatste geeft veel 
hogere aandelen smalle weegbree. Overigens was het aandeel wilde weegbree bij van Liere te 
hoog, met ruim 70% in de laatste snede van het eerste jaar. Door dit hoge aandeel bleef de 
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graslandproductie goed tijdens de sterke droogte, maar het was te hoog om te beweiden omdat de 
koeien dit mengsel niet goed meer wilden opnemen. Na twee jaar was echter ook bij van Liere het 
aandeel sterk teruggelopen. 

Tabel 4-4: Verloop van het aandeel smalle weegbree na inzaai onder verschillende omstandigheden (alle met 
30kg Engels raaigras en 4 kg witte klaver per ha) bij verschillende proeven van het LBI (ongepubliceerd). 

Bedrijf Tijdstip 
inzaai 

kg/ha Ras % in ds 
productie 

Tijdstip % in ds 
productie 

Tijdstip % in ds 
productie 

Tijdstip 

Rasker April 2002 3 Tonic 20 Aug 2002 0 Mei 2003   
  6  23 ,, 0 ,,   
  9  26 ,, 0 ,,   
Van Liere Aug. 2002 6 Wild 62 Aug 2003 61 Aug 2004 7 Sept. 

2006 
  6 Lancelot 20 ,, 15 ,, 0 ,, 
  6 Tonic 2 ,, 8 ,, 0 ,, 
Van 
Balkom 

April 2005 3,7 Wild 22 Aug 2005 9 Mei 2006   

  5 Lancelot 9 ,, 5 ,,   

 
Beweiden en conserveren   Doordat het groeipunt van smalle weegbree op of iets onder de grond 
ligt en het taaie bladeren heeft, is de plant zeer goed bestand tegen tred en andere verstoringen. 
Smalle weegbree is bestand tegen begrazing maar er niet ongevoelig voor: het kan beter tegen 
rotatiebeweiding dan standweiden. Door een laag drogestofgehalte is het moeilijker om hooi te 
maken van smalle weegbree. Inkuilen geeft echter niet meer problemen dan gras 98.  

4.4 Paardenbloem (Taraxacum officinale) 

  
Figuur 4-3:  Links: paardenbloem Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm 
Thomé (1885 - 1905) Rechts: bloeiwijze van paardenbloem (wikimedia commons) 

Gewone paardenbloem (Taraxacum officinale) is een overblijvende plant met een sterke penwortel 
die tot de composietenfamilie behoort. Paardenbloem heeft een zeer divers voorkomen en kent 
vele microsoorten die nauwelijks te onderscheiden zijn.  
De plant is rijk aan mineralen (vooral kalium, selenium, ijzer, cobalt en zwavel) en bitterstoffen 
(vooral in de vroege zomer). Uit de wortel kan inuline (langzaam verterende koolhydraten) en 
latex worden gewonnen. Vooral een veredelde Russische cultivar is rijk aan latex, waarvan in de 
Tweede Wereldoorlog rubber werd gemaakt. Jonge bladeren (met minder bitterstoffen) 
worden wel als groente gegeten (‘molsla’). Het melksap van de paardenbloem is rijk aan 
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taraxine, een groep stoffen die bij hoge doses vergiftigingen geven maar bij lagere doses 
ontstekingsremmend kunnen werken. Vanuit de kruidengeneeskunde zijn diverse andere 
toepassingen bekend, ook tegen darmstoornissen (waar de familienaam Taraxacum naar 
verwijst). Voor de melkveehouderij is ook de ondersteuning van de leverfunctie interessant 29. 
 
Paardenbloem komt op alle grondsoorten voor, maar houdt minder van zure, natte grond. De 
penwortel maakt opname van mineralen uit diepere bodemlagen mogelijk. Zware kalibemesting 
zou paardenbloem stimuleren. In tegenstelling tot de meeste andere kruiden kan 
paardenbloem goed concurreren met snel groeiende grassen en zich ook goed handhaven bij 
een zwaardere bemesting. Paardenbloem is een kruid dat zich vooral in een open zode 
spontaan en massaal in grasland kan vestigen of uitbreiden. Het massaal geproduceerde zaad 
(vooral in april/mei) is direct maar slechts kort kiemkrachtig. Tijdens de bloei is de 
paardenbloem is een aantrekkelijke nectar- en stuifmeelplant voor een groot aantal soorten 
bijen en andere insecten (www.wildebijen.nl). Later in het seizoen wordt de groeivorm vaak 
platter. Dat kan bijdragen aan een lagere grasproductie bij hoge aandelen, maar tot 10% wordt 
het tot de positieve melkkruiden gerekend. Met name de jongere bladeren zijn zeer goed 
verteerbaar. 
 
Zaaien  In veel situaties is het onnodig om paardenbloem in te zaaien: het vestigt zich vanzelf in 
open zodes. Mocht inzaai met een graslandmengsel overwogen worden dan is 0,2 a 0,5 kg per 
hectare voldoende. 

4.5 Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) 

  
Figuur 4-4: Links: duizendblad Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé 
(1885 - 1905) Rechts: bloeiwijze van duizendblad (wikimedia commons). 

Gewoon duizendblad is een overblijvende, kruidachtige plantensoort met lange vertakte 
rhizomen en bladrozetten die tot de composietenfamilie behoort en 15 tot 50 centimeter hoog 
wordt. De bloeistengel is houtig en bevat glucosiden. Door de diepe wortels is dit kruid bestand 
tegen droogte 30, 68 en kan onder droge omstandigheden dichte tapijten met wel bladrozetten 
vormen. 
Duizendblad komt voor op allerlei grondsoorten: van droge tot vochtige, matig voedselrijke tot 
voedselrijke, grazige, zwak zure tot kalkhoudende grond. Het handhaaft zich het beste op droge, 
minder productieve weidegronden, maar nauwelijks op maaipercelen: met zijn lage groeivorm 
wordt duizendblad dan weggeconcurreerd door hoger opgaande grassen en kruiden. 
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Het blad heeft een kruidig tot bittere smaak, mogelijk door het hoge gehalte terpenen 112, en 
wordt graag gegeten. Bij grote hoeveelheden kan melk en boter een bittere smaak krijgen en 
sterk gaan ruiken 29. Duizendblad heeft mooie witte bloemen maar slechts geringe dracht voor 
bijen. 
 
Zaaien  Evenals de meeste andere kruiden wordt duizendblad ondiep gezaaid, bij warm en 
vochtig weer, bij lage bemesting om de concurrentie met vooral grassen te beperken. Het heeft 
zeer licht zaad, waardoor 2-3 kg per hectare in principe al voldoende is voor 100% bedekking. Er 
zijn geen specifieke rassen bekend voor de weideteelt. 
 

4.6 Karwij (Carum carvi) 

  
Figuur 4-5: Links: karwij Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885 - 
1905). Rechts: bloeiwijze van karwij (wikimedia commons). 

Karwij (Carum carvi) is een plant uit de schermbloemenfamilie, die inheems is in West-Azië, 
Europa en Noord-Afrika. Het is een tweejarige plant, die gedurende het eerste jaar een 
bladrozet vormt en het tweede jaar bloemen. Naast de tweejarige winterkarwij, is er vanaf 1986 
ook gewerkt aan veredeling van eenjarige zomerkarwij. Karwij wordt op verschillende manieren 
toegepast: het blad wordt vers als kruid gebruikt, de zaden worden gebruikt als keukenkruid, en 
als conserveermiddel in brood, kaas en alcoholhoudende dranken. De zaden bevatten een hoog 
percentage aan essentiële oliën, vooral monoterpenen carvon en limoneen. De essentiële oliën 
hebben antibacteriële, antischimmel-, en insecticide eigenschappen 97, 100. Daarnaast werken ze 
als kiemremmer voor aardappelen, en vervangt daarmee synthetische middelen 37. Karwij wordt 
grootschalig geteeld, en er zijn verschillende commerciële cultivars ontwikkeld. 
 
Karwij is een tweejarige plant die zich via zaad moet handhaven. Het zaad is kortlevend. De 
gekweekte vorm van karwij verspreidt zich eenvoudig en kan zich vooral handhaven in randen en 
overhoeken, maar ook in het grasland zelf, vooral op vochtigere, rijkere, niet-zure percelen. In 
een inventarisatie van graslanden na de Tweede Wereldoorlog werd karwij met name gevonden 
op weides die beweid werden, vooral op kleigronden en gronden met een hoge pH. 
 
Zaaien Er zijn geen specifieke rassen bekend voor de weideteelt. Voor de akkerbouwmatige teelt 
van karwij worden momenteel twee winterrassen aangeboden: Volhouden en Bleija. Vanaf 1986 
is er in Nederland veredeld aan eenjarige karwij of zomerkarwij. Zomerkarwij heeft geen 
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koudeperiode in de winter nodig om tot bloei te komen, en gaat schieten zodra de penwortel 
gevormd is. Zomerkarwij kent een late afrijping (eind augustus – begin oktober), en heeft lagere 
opbrengstniveaus en oliegehalten dan winterkarwij 90. 10 kg per hectare is voldoende voor een 
pure teelt, maar voor voldoende bedekking in het eerste jaar wordt bij graskruidenmengsels een 
zaaidichtheid van 4-5 kg geadviseerd. Optimale zaaidiepte is circa 2 cm. Zaaitijdstip in 
monocultuur is vroeg (vanaf maart). 

4.7 Wilde peen (Daucus carota ssp. carota)  

  
Figuur 4-6:  Links: Thomé, 1885 Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rechts: wilde peen aan het 
einde van de bloei: de buitenste bloemstralen zijn naar binnen gebogen. 

Wilde peen (Daucus carota ssp. L. carota) is een plant uit de schermbloemenfamilie, van origine 
afkomstig uit Afghanistan. De wilde peen kwam in de prehistorie al in Zuid-Duitsland en Zweden voor. 
Wilde peen heeft een dunne, taaie, bittere, witgekleurde wortel. Wanneer ze onder optimale omstan-
digheden wordt gekweekt, gedraagt wilde peen zich als een eenjarige. Onder minder goede condities 
kan de bloei verschillende jaren uitgesteld worden, omdat er een minimale worteldiameter nodig is 
voor de bloei. De gecultiveerde peen (Daucus carota ssp. sativus) is een tweejarige soort. Wilde peen 
kan 30-90 cm hoog worden, en 20-100 cm diep wortelen. Van nature komt de soort voor op vrij droge 
graslanden, in bermen, op dijken, en in de duinen. In een inventarisatie van graslanden in de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog werd wilde peen voornamelijk gevonden in echte hooilanden, op relatief 
droge zavel- en kleigronden, gronden met een hoge pH, een lage P-status en matig tot lage K-getallen. 
 
Alle delen van de plant bevatten essentiële oliën, maar de hoeveelheid en de componenten 
verschillen per plantendeel. De hoogste concentratie aan olie wordt in de zaden gevonden (1.06% 
v/w), gevolgd door de bloemschermen (0.65%) en de vegetatieve plantendelen (0.09%). Het grootste 
deel van de oliën (81%) bestaat uit monoterpenen, zo’n 4% bestaat uit sesquiterpenen. Daarnaast 
bevatten planten uit de schermbloemenfamilie secundaire metabolieten in de vorm van flavonoïden: 
flavonen, flavonolen en anthocyanidines 34. In in-vitro studies is de antibacteriële werking en de 
antischimmelwerking van de olie van wilde peen aangetoond. In volgorde van effectiviteit tegen 
bacteriën/schimmels: olie uit zaden > olie uit bovengrondse kruid > olie uit bloemen 74, 102. 
 
Zaaien De zaaidiepte van peen is tussen 1 en 2.5 cm diep. De kieming is onregelmatig, en de 
kiemduur kan variëren van 14-40 dagen. Jonge planten zijn niet competitief, en regelmatig wieden 
is noodzakelijk. Er zijn geen gegevens bekend over optimale zaaidichtheden; voor een redelijk 
aandeel zou een zaaidichtheid van circa 1 kg per hectare voldoende. 
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4.8 Kleine pimpernel (Sanguisorba minor) 

  
Figuur 4-7:  Links: kleine pimpernel Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm 
Thomé (1885 – 1905. Rechts: bloeiwijze (wikimedia commons). 

Pimpernel is een vaste plant uit de rozenfamilie met een penwortel. In Nederland en België komen de 
grote (Sanguisorba officinalis) en kleine pimpernel (S. minor) voor. De grote pimpernel wordt 30-120 
cm hoog, is in Nederland vrij zeldzaam en wordt gevonden op vochtige tot natte, veelal basische 
gronden. De kleine pimpernel wordt 15-60 cm hoog en komt vooral voor op min of meer droge, weinig 
of niet bemeste, kalkrijke en vaak humusarme grond. Een gekweekte variant van kleine pimpernel 
wordt in Angelsaksische landen wel gebruik als keukenkruid (moespimpernel of “salad burnet’). 
 
Pimpernel is rijk aan vitamine E 25, heeft een bloedstelpende werking voor zowel innerlijke als 
uiterlijke bloedingen 68. Vandaar ook de naam: sanguis betekend bloed en sorba betekent 
absorberen. Pimpernel heeft een preventieve werking op schapen, geeft een aangename smaak aan 
boter, is smakelijk voor het vee 30 en vermindert het gevaar op trommelzucht 43.  
Zaaien Pimpernel laat zich moeilijk introduceren in grasland, door een trage ontkieming en 
begingroei. De zaaidiepte van pimpernel is 1 à 2 cm diep. Er zijn geen gegevens bekend over 
optimale zaaidichtheden; door het zware zaad is waarschijnlijk 8 kg per hectare nodig om een 
redelijk aandeel in het grasland te krijgen. 

4.9 Vlinderbloemigen 

De familie van vlinderbloemigen omvat planten als rode en witte klaver (Trifolium pratense resp. 
T.repens), luzerne (Medicago sativa), esparcette (Onobrychis viciifolia) en gewone rolklaver (Lotus 
corniculatus). Het zijn allemaal overblijvende planten die een lengte tot 50-75 centimeter kunnen 
halen, veelal eiwitrijker zijn dan gras, rijk zijn aan met name Calcium (+200%), Magnesium (+50 à 
100%), Koper (+15à 60%) en Kobalt (+80%)35, en zijn goede planten voor hommels, bijen en/of 
vlinders, zodra ze bloeien. De meeste vlinderbloemigen bevatten o.a. cyanogene glucosides. 
Eenmagigen zijn gevoeliger hiervoor maar hoge gehaltes kunnen ook bij herkauwers problemen 
geven (vanwege het jodiumtekort).  
Met uitzondering van witte en rode klaver is enting met geschikte Rhizobiumbacteriën noodzakelijk 
voor een geslaagde teelt. Over de teelt, beperkingen en voordelen van luzerne, rode en witte 
klaver verwijzen we naar andere publicaties (zie bijvoorbeeld 19, 119), waarbij opgemerkt dient te 
worden dat ze allemaal kalkminnend zijn (vooral luzerne) en alleen witte klaver zich lang in blijvend 
grasland kan handhaven (door vermeerdering via stolonen); andere vlinderbloemigen zijn geschikt 
voor tijdelijk grasland (1-6 jaar). 
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Naast de algemene soorten worden gewone rolklaver en esparcette vaak genoemd als interessante 
kruiden. Beide zijn rijk aan gecondenseerde tannines, die ervoor kunnen zorgen dat trommelzucht 
vermindert, maagdarmparasieten worden onderdrukt en minder methaan ontstaat. Internationaal 
wordt er vanwege de gezondheidsbevorderende eigenschappen veel onderzoek gedaan naar deze 
planten (www.legumeplus.eu), maar de voorlopige conclusie is dat de effecten van het hele gewas 
meestal te onvoorspelbaar en bescheiden zijn, waardoor men zich meer concentreert op het 
gebruik van extracten van deze planten.  
 
Ook de teelt beperkt de inzetbaarheid van deze vlinderbloemigen. Hoewel esparcette tot circa 12 
ton ds per ha kan opbrengen op goede, zwaardere gronden, zijn de ervaringen in Nederland niet 
goed: in pure teelt blijft de opbrengst vaak steken op 5-6 ton ds per ha, en in een mengsel met gras 
heeft esparcette meestal een te trage begingroei om zich goed te kunnen vestigen.  
Ook de inzetbaarheid van rolklaver in grasland wordt beperkt door een trage beginontwikkeling. 
Rolklaver is wel beter geschikt voor droge zandgronden met een lagere pH, maar de opbrengst in 
monocultuur blijft beperkt tot 4,5 à 8,5 ton ds per ha. 

 
Figuur 4-8: Esparcette (wikimedia commons), gewone rolklaver en rode klaver. 

http://www.legumeplus.eu/
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5 Kruiden in grasland; praktische informatie en tips 

In hoeverre de verschillende doelen (en dus positieve effecten) ook echt bereikt worden hangt vooral 
af van het kruidenaandeel in het grasland. Dit is afhankelijk van het management en de lokale omstan-
digheden. In het algemeen geldt echter dat hoge percentages niet alleen moeilijk te realiseren zijn 
voor langere tijd (zie § 4.1), maar ook daalt de graslandproductiviteit vaak bij hoge aandelen kruiden. 

5.1 Aandachtspunten inzaai 

Op basis van de vele ervaringen met kruiden kunnen de volgende aandachtspunten worden 
geformuleerd: 
• Geschikte kruiden voor productiegrasland. Naast paardenbloem, witte en rode klaver en 

luzerne, kunnen smalle weegbree, cichorei en karwij zich het best handhaven in 
productiegrasland. Vooral in de drogere graslanden die beweid worden kan ook duizendblad 
zich redelijk handhaven. Daarnaast is er ook met wilde peen, rolklaver, esparcette of kleine 
pimpernel nog een redelijke kans op succes, vooral in de drogere graslanden met een lager 
productiepotentieel. Andere kruiden hebben meestal slechts een zeer beperkte slagingskans in 
productiegrasland. 

• Zaadhoeveelheid. De gewenste zaadhoeveelheid is afhankelijk van de hoeveelheid kruiden die 
gewenst wordt. In Tabel 5-3 worden zaaizaadhoeveelheden gegeven voor de verschillende 
kruiden om per kruid tot bedekkingspercentages van circa 30% in het eerste jaar te komen bij 
een redelijke kieming. Bij minder goede omstandigheden kan het verhogen van de 
zaadhoeveelheid helpen, maar als de concurrentiekracht van de andere ingezaaide soorten te 
groot is, werkt dit maar matig. Zo stoelt Engels raaigras vrij sterk uit en concurreert het sterker 
met kruiden dan bijvoorbeeld timotheegras dat een open zode geeft 121. Ook witte klaver heeft 
minder negatieve effecten op kruiden, maar verrijkt de 
bodem wel met stikstof waardoor op termijn gras weer 
dominant kan worden.  

• Lage bemesting voor inzaai en eerste snede. Bij minder 
optimale omstandigheden worden ook bij deze 
zaaizaadhoeveelheden regelmatig 
bedekkingspercentages van slechts 5 à 10% bereikt: 
inzaaiomstandigheden, en dan vooral een lage 
concurrentie met snelgroeiende grassen tijdens de 
vestiging, zijn minstens zo belangrijk voor de meeste 
kruiden. Een lage of geen bemesting voor inzaai en 
eerste snede wordt dan ook sterk aanbevolen. Dit zal ook de beworteling van alle aanwezige 
kruiden en grassen sterk bevorderen 1. 

• Tijdstip inzaai. De meeste kruiden kenmerken zich door hogere kiemingstemperatuur dan gras, 
een trage kieming en/of een trage begingroei. Daarom is inzaai eind april/mei aan te bevelen 
(met het risico op vochtgebrek). Eventueel kan ook voor eind augustus worden ingezaaid. 

• Doorzaaien is altijd lastig (ook van Engels raaigras of klaver) en heeft alleen enige kans bij 
optimale omstandigheden. Daarvoor moet de productie van het huidige gras zo goed mogelijk 
worden beperkt (geen bemesting) en moet er een open zode aanwezig zijn. Maar ook dan 
overleven alleen de sterkste of snelstkiemende kruiden zoals chicorei, weegbree, karwij, 
paardenbloem en rode klaver. Andere kruiden maken alleen bij herinzaai enige kans.  
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Kader 5-1: Inzaai van rijk grasmengsel geeft vooral kropaar en witte klaver in weide. 
Op een melkveebedrijf in Riel (Midden-Brabant, zand) werd in 2011 een perceel ingezaaid met 
een ‘saladebuffet’, met daarin 6 verschillende grassoorten, 7 verschillende klavers en 7 
verschillende kruiden. In 2014, vlak voor het inscharen van het melkvee, werd het aandeel 
grassen en kruiden in de droge stof geschat. Tabel 5-1 laat zien dat kropaar, witte klaver en 
engels raaigraas verreweg de belangrijkste soorten zijn. Andere soorten spelen een beperkte 
rol of zijn geheel afwezig. Het perceel wordt uitsluitend geweid en mogelijk werkt een te lange 
weideduur bij een lage intensiteit het hogere aandeel kropaar en witte klaver in de hand: 
kropaar wordt te groot en onsmakelijk, terwijl smakelijkere grassen zwaar worden begraasd. 
Dat resulteert in een open zode waar witte klaver het erg goed doet. 

Tabel 5-1: Aandeel van verschillende kruiden en grassen in drogestofproductie. 

Soort Juni 2014 
Kropaar 34 
Witte klaver 39 
Engels raaigras 20 
Ruwbeemdgras 0,5 
Smalle weegbree 0,5 
Rode klaver 1,5 
Chicorei 3 

 

Kader 5-2: Kruiden handhaven zich op maaiperceel. 
Op een melkveebedrijf in Nieuwerkerk (Zeeland, zandige klei) is in het voorjaar 2013 een 
perceel ingezaaid met een eigen samengesteld mengsel met Engels raaigras, rode klaver, witte 
klaver, duizendblad, pimpernel, smalle weegbree en chicorei. In de periode 2013-2015 is drie 
maal het aandeel grassen en kruiden in de drogestof geschat (Tabel 5-2). Het perceel werd 
uitsluitend gemaaid. Vanaf het eerste jaar is het aandeel rode klaver hoog. Aan het einde van 
het 3e seizoen na inzaai is het aandeel Engels raaigras verdrongen. Smalle weegbree heeft zich 
op een redelijk aandeel gehandhaafd, terwijl chicorei zich pas in het derde seizoen goed 
vestigde vanuit enkele randen. Ook een aantal andere soorten, waaronder duizendblad, 
handhaafden zich maar op een zeer laag niveau. 

Tabel 5-2: Aandeel van verschillende kruiden en grassen in droge stof productie. 

 Sept. 2013 Mei 2014 Sept. 2015 
Rode klaver 49 46 69 
Engels raaigras 32 36 2 
Smalle weegbree 11 10 7 
Witte klaver 8 6 1 
Cichorei 0 0 20 
Kleine pimpernel 0 0 0,3 
Duizendblad 0 0 0,3 

5.2 Aandachtspunten teelt   

Na vestiging neemt het aandeel kruiden in productiegrasland meestal geleidelijk tot snel, af, met 
uitzondering van bijzondere omstandigheden (bijv. open zode na droogte). Met name onder 
groeikrachtige omstandigheden zijn grassen zeer concurrerend 124. Maar onder invloed van weers- en 
bodemomstandigheden of beheer kunnen de mate en snelheid van daling wel sterk variëren. Veel 
kruiden hebben van nature alleen kans wanneer ze kans krijgen om tot bloei te komen, wanneer er 
gaten in de zode vallen of wanneer het gras bijvoorbeeld door langere droogteperioden stilvalt. Dit 
geldt vooral voor die meerjarige soorten die zich regelmatig opnieuw uit zaad moeten vestigen. Deze 
soorten moeten allereerst de kans krijgen om zaad te vormen en vervolgens nog de ruimte hebben om 
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te kiemen en uit te groeien. Bij intensief gebruikt grasland is dit vaak niet goed mogelijk. Zeker op 
vruchtbare gronden met een goede vochtvoorziening hebben dergelijke meerjarige kruiden in grasland 
weinig kans om zich blijvend te vestigen. 
Op de lichtere en drogere gronden hebben meer kruiden kans om stand te houden; na droogtes 
kunnen ze zich zelfs uitbreiden in de vaak open zodes. Bloeiende kruiden in weidebossen kunnen 
hierbij helpen. De balans kan hier echter ook naar de andere kant doorslaan met kruidenpercentages 
van tientallen procenten en een productiviteit van het geheel die ver terugvalt. Als men een redelijk 
aandeel gewenste kruiden in het grasland wil krijgen en die meerdere jaren wil behouden, doen de 
beste mogelijkheden zich voor bij tijdelijke graslanden, bij een gematigde (stikstof)bemesting en eens 
per twee à drie jaar de mogelijkheid om tot bloei te komen. 

Kader 5-3: Bloeiende stroken als zaadleverancier. 
Tijdens droge periodes in juni/juli zal het regelmatig mogelijk zijn om veel kruiden tot bloei te 
laten komen. Maar voor zaadzetting is de periode tussen twee snedes op productiegraslanden 
vaak te kort. Een mogelijkheid om toch zaadzetting, en daarmee hervestiging van de kruiden, 
mogelijk te maken, is door een strook met veel gewenste kruiden niet te maaien maar te laten 
staan. Ook insecten kunnen van zo’n strook profiteren (zie Figuur 5-1). 

 
 
 
Figuur 5-1: Aantal vliegende insecten 
groter dan 4 mm medio juni op 12 
percelen in Midden-Delfland in 
ongemaaide stroken vergeleken met 
rest van percelen; LBI 2016, 
ongepubliceerd). 

 

 

5.3 Kosten en verkrijgbaarheid zaad  

De belangrijkste kosten voor het creëren van nieuw kruidenrijk grasland betreffen de inzaai- en 
zaadkosten (zie Tabel 5-3) en de kosten van eventueel productieverlies. De kosten van 
enkelvoudige kruiden kunnen sterk uiteenlopen: vooral afhankelijk van de toepassing van wilde 
soorten of gecultiveerde rassen kan de prijs een factor tien verschillen. Een ecologische doelstelling 
vraagt mogelijk om toepassing van regionale rassen of wilde zaden, en om een Nederlandse 
herkomst van de zaden. Daarnaast zijn er ook forse verschillen tussen leveranciers. Sommige 
leveranciers bieden ook mengsels aan; soms pure kruidenmengsels, vaker mengsels die 
bijvoorbeeld uit 80% gras en 20% kruiden bestaan. Leveranciers van kruiden in Nederland zijn 
onder andere Bio-ron, Cruydt Hoeck, Hofman, Medigran, Neutkens zaden, PVMBV en Pure Graze. 
In de tabel staat ook de hoeveelheid zaad genoemd welke theoretisch voldoende is om een redelijk 
aandeel van dit kruid in het grasland te krijgen bij goede omstandigheden bij inzaai. Let op: indien 
er drie verschillende kruiden worden gezaaid en men wil een totaal kruidenaandeel van circa 30% 
bereiken dan moet slechts 1/3e van de genoemde hoveelheden worden gebruikt. 
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Tabel 5-3:  Enkelvoudige kruiden: prijsindicaties (prijsniveau 2017), duizend korrel gewicht (DKG) 11 en een 
schatting van de benodigde hoeveelheid zaad voor een bedekking van ± 30% met dit kruid. 

  Kg prijs DKG (gram per 
1000) 

Hoeveelheid zaad (kg/ha) 
voor 30% bedekking 

Achillea millefolium Duizendblad € 49-81 0,18 0,6 
Carum carvi Karwij € 11-63 2,50 4,5 
Cichorium intybus Cichorei € 27-112 1,30 2 
Daucus carota Wilde peen € 43-98 0,76 1 
Lotus corniculatus Gewone rolklaver € 17-280 1,25 3,5 
Medicago sativa Luzerne € 24-28 2 5,5 
Onobrychis viciifolia Esparcette € 63-84 20 28 
Plantago lanceolata Smalle weegbree € 24-98 1,80 3 
Sanguisorba minor Kleine pimpernel € 18-154 6,90 8 
S. officinalis Grote pimpernel € 546-637 1,20 2,7 
Taraxacum officinale Paardenbloem € 120 0,55 0,6 
Trifolium pratense Rode klaver € 9-98 1,80 4 
Trifolium repens Witte klaver € 9-98 0,59 2 

 

Kader 5-4: Natuurhooi als goedkope zaadleverancier? 
Wilde plantenmengsels zijn vaak erg duur, terwijl in natuurhooi vaak veel kruidenzaad 
aanwezig is. Dit zou gewoon verspreid kunnen worden over de in te zaaien percelen. Om het 
effect hiervan te testen is in 2003 een experiment aangelegd bij fam. Busger op Vollenbroek, 
die een halfnatuurlijk grasland wilden realiseren. Op 4 april 2003 werd op een geheel 
vergraven terrein, ook een kruidenmengsel ingezaaid met duizendblad, chichorei, smalle 
weegbree, rolklaver, pastinaak, margriet, brunel en reukgras; met of zonder BG11 en witte 
klaver in lage hoeveelheden om een dichte zode te voorkomen (zie Tabel 5-4). Daarna werd op 
25 september op een aantal veldjes hooi van blauwgrasland uitgespreid. 

Tabel 5-4: Aantal soorten en bedekking (op 5% nauwkeurig) van 7 inzaaivarianten met kruiden 
en natuurhooi. Gemiddelden van vier herhalingen. 

Variant 1 2 3 4 5 6 7 
BG11 (15kg/ha) Ja Ja ja ja ja ja nee 
Witte klaver (ca 2 kg/ha) Ja Ja Ja nee nee nee nee 
Kruiden of Hooi Kr Ho nee Kr Ho nee nee 

Aantal meerjarige soorten/25m2 juni 2003 14,3 9,3 10,0 15,8 10,8 9,8 14,5 
Aantal meerjarige soorten/25m2 juni 2005 17,8 19,8 17,5 21,5 24,5 19,0 19,8 
Totale bedekking 2003 65 65 60 55 60 60 40 
Totale bedekking 2005 95 100 95 90 95 90 95 
Bedekking met klaver 2005 45 45 35 20 25 25 40 

 
Inzaai van kruiden bleek wel effectief voor een snelle vestiging, maar op deze locatie niet 
noodzakelijk om het doel van minimaal 15 soorten per 25m2 binnen zes jaar te bereiken. 
Spontane vestiging was ook voldoende, vaak met zeer bijzondere soorten. Inzaai van klaver 
had wel een significant effect: waarschijnlijk door de hogere productie onderdrukte witte 
klaver het aantal soorten kruiden. Natuurhooi of een kruidenmengsel als zaadbron had slechts 
een beperkt effect. Wel was er duidelijk verschil tussen de ingezaaide kruiden waarneembaar: 
reukgras en margriet waren zeer goed aangeslagen, brunel niet; cichorei en pastinaak waren 
binnen twee jaar vrijwel verdwenen, rolklaver deed het alleen goed op de droge en arme 
zandkoppen, en duizendblad en smalle weegbree waren overal aanwezig maar bleven klein.  
Let op dat het gebruikte natuurhooi vooral gewenste kruiden en geen ongewenste kruiden 
bevat! 
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