
Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk grasland past 
uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering én is een cruciaal onderdeel voor succesvol 
weidevogelbeheer. 

Maar wat is de meerwaarde van kruidenrijk 
grasland of weidevogelbeheer voor uw (melk-
vee)bedrijf? Hoe past kruidenrijk grasland in de 
bedrijfsvoering? Wat is de opbrengst en kwaliteit 
van het ruwvoer en hoe gaat de koe er mee om? 

VALA biedt een kennisbijeenkomst aan waar-
bij we onder meer deze vragen willen beant-
woorden. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn, ook als u geen deelnemer 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 
bent of uw percelen buiten de weidevogelgebie-
den zijn gelegen. 

Datum 13 november 2019
Tijd 12.30 – 16.30 uur
Locatie Kulturhus ‘t Stieltjen  
Wolinkweg 12, 7273 SL in Haarlo
Aanmelden en meer informatie  
Vooraf aanmelden is geen verplichting, maar 
waarderen we wel. U kunt zich opgeven via 
info@de-vala.nl. 
Deelname is gratis

Programma
12.30 – 13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.00 – 14.15 uur Weidevogelbeheer: wat kan 
dit uw bedrijf opleveren? door Karen Hinkamp, 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
14.15 – 15.30 uur Wat is de meerwaarde van 
kruidenrijk grasland en hoe is dit in te passen? 
door Rob Geerts, Wageningen UR
15.30 – 16.30 uur Afsluitende borrel

Kunt u deze datum niet, maar u wilt de bijeen-
komst wel graag bijwonen? We organiseren 
meer bijeenkomsten in november en decem-
ber, op www.de-vala.nl vindt u het volledige 
overzicht van alle bijeenkomsten.
Graag tot ziens bij deze bijeenkomst!

Wat komt aan bod?

- Weidevogels: wat hebben ze nodig?

- Bedrijfseconomische meerwaarde weidevogelbeheer

- Definities kruidenrijk grasland: waar hebben we het over?

- Opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland

- Aanlegkosten

- Welke mogelijkheden zijn er voor deelname aan ANLb?

-  Beloning via duurzaamheidsprogramma’s zuivelbedrijven  

en/of GLB

Deze kennisbijeenkomst wordt via de regeling Natuurinclusieve Landbouw 2018  
financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, het Europees  
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en VALA.

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelands ontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland

MEERWAARDE KRUIDENRIJK GRASLAND VOOR 
WEIDEVOGELBEHEER ÉN HET AGRARISCH BEDRIJF
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