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In de Krimpenerwaard beheren melkveehouders een bijzonder cultuurlandschap.
Voor een toekomst met perspectief zijn er uitdagingen: van klimaatverandering tot
bodemdaling, van consumentenwensen tot ontwikkelingen op de wereldmarkt. De
Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard gaat deze uitdagingen aan voor een sterke
landbouw en een mooi landschap. ‘Weidebuffet met kruiden’ is onderdeel van
deze Proeftuin richt zich op het introduceren van kruiden in het
veenweidengebied, om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit.
Hoe kan je kruiden telen in het veenweidengebied: Welke kruiden zijn geschikt en
hoe kunnen technische uitdagingen rondom het inzaaien en managen van kruiden
opgelost worden?
Dit is onderdeel van de onderzoeksvraag van de Proeftuin Krimpenerwaard: Hoe
kunnen melkveehouders in de Krimpenerwaard een economisch rendabele
onderneming blijven runnen en tegelijkertijd voldoen aan maatschappelijke
vereisten rond bodemdaling, behoud cultuurlandschap en klimaat?
Kruiden dragen bij aan biodiversiteit. De grote uitdaging op veen is vooral
de concurrentieslag tussen gras en kruiden. De doelstelling is dan ook om de
belemmeringen voor kruidenteelt op te sporen en op te lossen om agrarische
ondernemers te helpen om kruiden te introduceren/behouden in het grasland.
Bereikte resultaten tot nu toe:
• Organisatie van kruiden-Tour de Boer over slootkantbeheer, kruidenzaad
en doorzaaimachine
• Geslaagde proef met samenstelling van grassen en kruiden op percelen
die begin 2020 zijn ingezaaid
• Experiment verspreiding van extensieve kruidenbanen op extensief
perceel
• Kennisdelen d.m.v. publicaties en kennisdag op KTC Zegveld.
Beoogde resultaten:
• Voortzetting studiegroep melkveehouders die met kruiden aan de slag
zijn gegaan.
• Ontwikkelen van praktische handouts/handleidingen kruidenteelt op veen
voor melkveehouders over productief en extensief kruidenrijk grasland en
kruiden in de slootkant.
Agrarische ondernemers, Agrarische collectieven, overheden.
Betrokkenen: agrarische ondernemers, agrarische collectieven, overheden.
Financiers: Regiodeal, gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland.
Projectleider is Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut. Hij is bereikbaar via:
p.janssen@louisbolk.nl
Actief – dit jaar afronding
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https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/
https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/weidebuffet-met-kruiden/
https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/kruiden-biodiversiteit-in-slootrand/
Dit project loopt tot en met december 2021
Diverse deelnemende bedrijven (16) in de Krimpenerwaard die experimenteren
met kruiden in het grasland.
Het project hangt samen met o.a. Grip op Draagkracht in de Krimpenerwaard en
Winst en Weidevogels
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