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BLk kruidenrijk grasland, vernatting en bemesting  
 

Kruidenrijk grasland 
Kruidenrijk grasland is een voedselbron (insecten en bodemdieren) voor boerenlandvogels en 
daarnaast is het een leefgebied (schuilplaats) voor de kuikens. Dit type grasland wordt daarom als 
eis opgenomen in BLk melkkoe. In alle gevallen geldt een bemestingsbeperking voor het areaal 
kruidenrijk grasland en een rustperiode van 1 april tot en met 15 juni waarin er geen bewerkingen 
mogen plaats vinden, dit is belangrijk zodat jonge vogels voldoende tijd krijgen om op te groeien en 
zelf kunnen vliegen.  
 

Vernatting kruidenrijk grasland 
Vernatting is belangrijk voor de voedselvoorziening van met name weidevogels en de juiste mate 
van structuur in het kruidenrijk grasland. Vernatting en kruidenrijk grasland zijn daarom aan elkaar 
gekoppeld. Voor BLk melkveebedrijven gelegen in Laag Nederland geldt dat er aan vernatting 
moeten worden gedaan tussen 15 februari en 15 juni. Voor de bedrijven gelegen in Hoog Nederland 
is dit niet verplicht.  
 

Bemesting 
Hoe beïnvloedt bemesting het weidevogelbeheer? Vier aspecten zijn van belang voor weidevogels:  
1. Het bemestingsniveau bepaalt de kruidenrijkdom van het perceel. Bij een hoog bemestingsniveau 
concurreert (raai)gras de meeste kruiden weg. Bij een laag bemestingsniveau krijgen kruiden en 
andere grassoorten meer kans. Dit zorgt voor een structuurrijke vegetatie en een hoger 
voedselaanbod voor de kuikens.  
2. Het bemestingsmoment (naast type mest) beïnvloedt de lengte van het gras in de kuikenperiode. 
Hoe eerder de (grote) mestgift, hoe langer het gras in de kuikenperiode. Lang gras is slecht 
doorloopbaar voor kuikens, waardoor ze veel energie verspillen. Dit belemmert de groei en verlaagt 
de overlevingskans.  
3. Het type mest (drijfmest, kunstmest of vaste mest) is van invloed op de beschikbaarheid van 
voedsel en nestmateriaal.  
4. De zuurgraad heeft een sterke invloed op het voedselaanbod (aantal regenwormen). 
 

Factsheets 
Zie de website van de Vogelbescherming voor meer informatie (factsheets) over: 
Kruidenrijk grasland  
Weidevogels & vernatting  
Bemesting & bodemkwaliteit 
Weidevogels & beweiding 
Weidevogels & later maaien 
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