
 

De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw en het 

Praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij 

 

organiseren op 14 november 2012 op CAH Vilentum Hogeschool, De  Drieslag 1, 8251 
JZ Dronten  

de netwerkbijeenkomst: 

 

Grasland: goed gekruid is beter! 

Een gezonde en gevarieerde voeding is een belangrijke basis voor de melkveehouderij. 
Kunnen kruiden en vlinderbloemigen daarbij een rol spelen? Welke kruiden en 
vlinderbloemigen zijn dan geschikt en op welke wijze krijg en hou ik ze in het grasland? 
Wat is de voederwaarde en welke gehalten aan mineralen hebben kruiden en 
vlinderbloemigen, en hebben ze ook nog een gunstig effect voor de biodiversiteit zoals 
insecten en weidevogels? Wat zijn de ervaringen in de praktijk met divers grasland? 
Passen kruidenrijke graslanden in de vergroening van het toekomstige GLB? 

We nemen dus als het ware een kijkje in de kruidenkeuken en gaan met elkaar kijken 
welke antwoorden er zijn op bovengenoemde vragen.  

 

Programma 

• 10:15 uur Inloop, registratie, koffie 
 

• 10:30 uur Korte huishoudelijke vergadering van de NVWV voor leden.  
     Ook alle andere aanwezigen zijn welkom om deze vergadering bij te  
     wonen. De agenda en stukken voor deze ledenvergadering worden naar  
     alle NVWV leden gestuurd. 
 

• 11:00 uur Welkom op CAH Dronten: Jeroen Nolles, CAH Vilentum Hogeschool 
 

• 11:15 uur Introductie van dagprogramma Grasland: goed gekruid is beter!  
     door dagvoorzitter: Wim Schippers, Bureau Aardewerk Advies,  
     Rhoon 

• 11:30 uur Kruidenrijk grasland: wat zijn perspectiefvolle graslandtypen en hoe 
realiseer je ze op je bedrijf? Rob Geerts, Plant Research International,   
Wageningen 

• 12:00 uur Beheer, productie en gebruiksmogelijkheden van kruidenrijke  
     graslanden. Hein Korevaar, Plant Research International, Wageningen 
 



• 12:30 uur Lunchpauze. 
     Tijdens de lunchpauze is er gelegenheid om met Wim van de Weg,  
     directeur CAH Vilentum Hogeschool een rondgang te maken door het  
     nieuwe schoolgebouw 
 

• 13:45 uur Ervaringen uit de praktijk. Hoog productief melkvee, weidevogels en  
      kruidenrijk grasland: Hessel Agema, melkveehouder, Kollumerpomp 

• 14:15 uur Grasklaver met kruiden in Vlaanderen, ervaringen uit onderzoek en  
      praktijk. Wim Govaerts en Luk Sobry, Adviesbureau Wim Govaerts &  
      Co, Veerle-Laakdal 

• 14:45 uur Betaling voor vergroening in het nieuwe Gemeenschappelijke  
     Landbouwbeleid: Herman Snijders, Ministerie van EL&I, Den Haag 

 
• 15:15 uur Pauze 

 
• 15:30 uur Slotdiscussie; synthese van praktijk en theorie. 
• 16.00 uur Einde van programma. 

 

 

 

 

Aanmelding voor deze dag 

In verband met de catering en andere voorbereidingen verzoeken wij u om via de email, 
uiterlijk op 7 november, door te geven aan hein.korevaar@wur.nl (met vermelding van 
naam, organisatie en adres) of u aanwezig zult zijn en gebruik wilt maken van de lunch. 
Zo nodig daarbij ook dieetwensen doorgeven.  

De kosten voor deze dag bedragen, inclusief de lunch € 15,00 voor NVWV-leden en € 
25,00 voor niet-leden. Graag dit bedrag gepast ter plekke contant betalen.  
 

mailto:hein.korevaar@wur.nl

