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Waarom kiezen voor een
kruidenrijke
paardenweide?   
DOOR ILSE PLESSERS  

Dankzij het project ‘Samen op een goei wei’ kan het Regionaal

Landschap Lage Kempen een samenaankoop voor zaadmengsels

voor kruidenrijke paardenweides organiseren. Goed nieuws voor de

paardeneigenaar want dankzij een samenaankoop kunnen er

gunstige prijzen aangeboden worden voor kwaliteitsvolle

zaadmengsels. En zeker ook goed nieuws voor de paarden.  De

zaadmengsels zijn immers afgestemd op de bodemtypes van de Lage

Kempen, op het gebruik van weides door paarden, bevatten heel wat

gezonde kruiden en een grote diversiteit in grassoorten en kruiden  



Paarden hebben in hun
rantsoen meer structuur

nodig dan andere
grazers.  

Ze hebben bovendien een voorkeur voor grovere grassoorten met

minder eiwitten. Kruiden in de weide zorgen voor een betere balans

aan vitaminen en mineralen. In een kruidenrijke paardenweide gaan

de paarden actief op zoek naar de kruiden die ze lekker vinden en

bewegen daardoor meer. Ook vlinders, bijen en andere insecten zijn

dol op kruiden die in bloei kunnen komen in een paardenweide. Voor

de weide zelf kunnen de kruiden mineralen en sporenelementen

naar boven halen die na het afsterven van de plant in de toplaag van

de bodem terecht komen en daardoor ook beschikbaar worden voor

de grassen; een soort natuurlijke bemesting dus. De diepe worteling

van de kruiden zorgt voor meer structuur in de bodem waardoor de

waterhuishouding verbetert. 

De keuze voor de grassen werd gebaseerd op mate van zodevorming

(dichtheid van de grasmat), droogtetolerantie, wintervastheid,

schaduwtolerantie, betredingstolerantie, fructaangehalte en

smakelijkheid. 

De zaadmengsels

bestaan voor 80% uit

grassen en 20% uit

kruiden. Bij de keuze

van de grassen en

kruiden werd rekening

gehouden met het

bodemtype en de

vochttoestand van de

bodem. 

De zaadmengsels bevatten uitsluitend

grassen en kruiden die goed gedijen en van

nature thuishoren op de bodems in de Lage

Kempen. Het bodemtype en de

bodemkwaliteit bepalen immers uiteindelijk

welke zaden er zullen ontkiemen en welke

planten zich er zullen vestigen. 

Alle zaden zijn niet-behandelde of ontsmette

zaden en hebben als herkomst  de Lage

Landen. 

 Voor meer informatie over de zaadmengsels

kan je terecht bij Ilse Plessers op

ilse.plessers@rllk.be. 



Soorten zaadmengsels  
MENGSEL 1  GRAS-KRUIDENMENGSEL GESCHIKT VOOR

DROGE GRONDEN 

Dit is een meerjarig zaadmengsel met 8 soorten grassen en 14

soorten kruiden. Het mengsel bevat volgende soorten in afnemende

hoeveelheden: Veldbeemdgras, Rood zwenkgras, Gewoon struisgras,

Reukgras, Rietzwenkgras, Engels raaigras, Gewone kropaar,

Timoteegras, Knoopkruid, Margriet, Smalle weegbree, Wilde peen,

Rode Klaver, Witte klaver, Paardenbloem, Duizendblad, Wilde

chicorei, Madeliefje, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Luzerne en

Rapunzelklokje. 

Zaaidichtheid: 20 kg/ha indien je een nieuwe weide inzaait. 10 kg/ha

als je doorzaait in bestaande weide. 

MENGSEL 2: GRAS-KRUIDENMENGSEL 

GESCHIKT VOOR VOCHTIGE GRONDEN  

Dit is een meerjarig zaadmengsel met 8 soorten 

grassen en 11 soorten kruiden. Het mengsel 

bevat volgende soorten in afnemende 

hoeveelheden: Veldbeemdgras, Ruw beemdgras, 

Grote vossenstaart, Reukgras, Gewone kropaar, 

Rietzwenkgras, Engels raaigras, Timoteegras, 

Knoopkruid, Margriet, Smalle weegbree, Wilde 

peen, Madeliefje, Muskuskaasjeskruid, Wilde 

chicorei, Rode klaver, Witte klaver, Duizendblad, 

Paardenbloem. 

Zaaidichtheid: 15 kg/ha indien je een nieuwe 

weide inzaait. 8 kg/ha als je doorzaait in 

bestaande weide. 

MENGSEL 3 KRUIDENMENGSEL VOOR EEN 

SMAKELIJKE KRUIDENSTROOK   

Dit mengsel bevat 12 soorten (medicinale) 

kruiden en geen grassen. Het is een mengeling 

van één- en tweejarige soorten. De paarden 

kunnen van dit kruidenbuffet deze plantjes eten 

wat ze op dat moment juist nodig hebben. Het 

kruidenmengsel bevat volgende soorten in 

afnemende hoeveelheden: pastinaak, wilde  

chicorei, venkel, wilde peterselie, wilde peen, 

smalle weegbree, witte dovenetel, herderstasje, 

duizendblad, citroenmelisse, goudsbloem en 

echte kamille. Kruiden zorgen voor een 

verbeterde conditie van de paarden, maar

werken ook helend. Een kruidenstrook wordt 

naast de weide ingezaaid (onder of langs de 

omheining) of in een hoekje dat je kan afzetten. 

Zo kunnen de paarden er voor een stukje net bij 

om ervan te snoepen maar toch kunnen nog 

genoeg planten in bloei komen en zaad vormen 

om het voortbestaan van de kruidenstrook te 

garanderen en mogelijk uitzaaien naar de weide. 

Zaaidichtheid: 200 gram/100 m² 



AANLEG  
VOLLEDIG HERINZAAIEN VAN EEN EEN WEIDE    

Je kan een weide opnieuw herinzaaien als er geen sprake meer is

van een grasmat, als er een zeer slechte botanische samenstelling is

vastgesteld, na vorstschade, nadat paarden door extreme natheid de

graszoden kapot hebben gelopen of na een te intensieve begrazing. 

  

Minimale bodembewerking en verwijderen van de begroeiing 

Voor een optimale bodembalans en bodemleven is het belangrijk de

bodem niet onnodig diep te bewerken (max 10 à 20 cm) en de grond

liefst niet te keren. Ploegen raden we niet aan, tenzij de ondergrond

zeer ernstig verdicht is.  

Vooraleer er gezaaid kan worden moet de bestaande vegetatie en

zode weggehaald worden. Dit kan door de bovenste 5 cm af te

plaggen, af te schrapen of oppervlakkig te frezen waarbij de

losgefreesde zode afgeharkt en afgevoerd wordt. Naast het

verwijderen van de zode is het ook belangrijk om hardnekkige

wortelonkruiden zoals Ridderzuring, Akkerdistel en Kweekgras te

verwijderen. 

"Beweid het land voor het eerst

met paarden pas na een halfjaar

en na twee maaibeurten. Als de

paarden te snel in de nieuwe

weide komen, zullen bepaalde

grassoorten niet goed opkomen

omdat de paarden de grassen

uittrekken of te diep afbijten" 

Vals zaaibed 

Indien in het voorjaar gezaaid wordt en/of

percelen ingezaaid worden waar veel

onkruidzaden in de bodem zitten, wordt bij

voorkeur gewerkt met een vals zaaibed.

Hierbij wordt het zaaibed geheel zaaiklaar

gemaakt, maar wordt er nog minstens 2

weken gewacht met zaaien. Na 2 weken

wordt (op een droge dag) een oppervlakkige

bodembewerking  uitgevoerd (3 à 4

centimeter) die het aanwezige of kiemende

onkruid bestrijdt zonder nieuwe

onkruidzaden boven te halen. Hiermee

worden de onkruidzaden in de bovenste

toplaag sterk terug gedrongen. 



AANLEG 
Zaaien 

Als het perceel zaaiklaar is, kan je gaan zaaien. Zaaien moet

oppervlakkig gebeuren. Licht inharken kan.  

Voor alle zaadmengsels geldt dat je best niet zaait als er een langere

droogteperiode aangekondigd wordt. De zaden drogen uit en heel

wat vogels eten de zaden gewoon op. Het ideale moment is om te

zaaien wanneer er regen voorspeld wordt. Na het zaaien kan je de

grond lichtjes aandrukken met een rol. Zo voorkom je dat de toplaag

snel uitdroogt. 

"Nieuw ingezaaide weides hebben een rustpauze nodig om de

grassen goed te laten aanslaan en te laten groeien! " 

Meng het zaad met wat droog wit zand. Hierdoor wordt de

zaaihoeveelheid groter en kan het zaad beter gelijkmatig verdeeld

worden over je perceel. Als richtlijn kan je uitgaan van 1 kilogram

zaadmengsel te mengen met één kruiwagen zand waar je de zaden

doorheen mengt. 

Probeer het gebruik van zware machines te beperken. Ze zorgen

voor een bodemverdichting wat nadelig is voor de bodemstructuur

en de toekomstige vegetatie. 

  

"Het beste tijdstip voor het opnieuw inzaaien van een weiland is de periode van 15 augustus 

tot 1 september. De weersomstandigheden zijn dan vaak optimaal en er is voor het graszaad 

nog voldoende tijd om te kiemen en een goede zode voor de winter te vormen. De meeste 

onkruiden hebben een geringe najaarsgroei en daardoor zal het gras een voorsprong krijgen. 

Zaaien in het voorjaar kan, maar zal leiden tot een lagere opbrengst. Het gras zal pas later 

een dichte zode vormen, wat problemen oplevert bij vroege begrazing." 

 

 

 

 

 

 



AANLEG  
DOORZAAIEN VAN EEN WEIDE  

Als de grasbezetting op een weide te dun is geworden, is doorzaaien

een optie. Het is raadzaam te checken waarom het gras niet groeide

(misschien te nat of te zuur?) zodat je geen verspilling doet door het

opnieuw aankopen van zaadgoed dat mogelijk weer niet zal

aanslaan.   

Bij doorzaaien mag het oude gras niet te lang zijn. Zorg ervoor dat

voor het zaaien het gras erg kort is afgemaaid of afgeweid. Maak de

toplaag wat los met een hark of weidesleep vooraleer je gaat

doorzaaien. Houd er rekening mee dat de kans van slagen van

doorzaaien aanzienlijk lager is dan van complete herinzaai. Dit komt

door de concurrentie van de bestaande zode waardoor nieuwe

planten minder kansen krijgen.  Daardoor moet doorzaaien mogelijk

een aantal maal herhaald worden. Doorzaaien kan  zeer vroeg in het

voorjaar, vanaf maart. Er kan dan wel een hoge opkomst van

onkruiden komen, maar dit kan beperkt worden door een vroege

maaibeurt. Maar je kan ook doorzaaien in september-oktober,

wanneer het gras in de weide kort gegraasd is. 

Doorzaaien heeft ten opzichte van volledige herinzaai als voordeel

dat het bodemleven niet verstoord wordt  en de humuslaag

aanwezig blijft. 

Ook een monotone raaigrasweide kan je omvormen naar een meer

natuurlijke weide door 2 jaar na mekaar deze weide door te zaaien. 

Door grassen en kruiden helemaal tot bloei te laten komen zullen zij

zichtzelf kunnen doorzaaien. Je kan hiervoor stukjes van je weide

uitpalen en ervoor kiezen om dit in zaad te laten komen waardoor de

zaden zich kunnen verspreiden over de weide. 

"Een kruidenstrook naast je weide 

zaai je best tussen half april en 

juni.  Zorg ervoor dat het in te 

zaaien stukje grond volledig gras- 

en onkruidvrij is. Zaai 

oppervlakkig of ondiep in. Na het 

zaaien de grond lichtjes

aandrukken en water geven indien 

nodig." 

 

 



ONDERHOUD  

  
Ondiep maaien waarbij het jonge gras enkel getopt wordt, geeft

meestal een voldoende onkruidonderdrukking en bevordert de

uitstoeling van het jonge gras. De gemaaide onkruiden worden best

van de weide verwijderd om verstikking van de jonge grasplantjes te

voorkomen. 

Bij kleinere percelen trek je in het voorjaar best de ongewenste

kruiden (melganzevoet, perzikkruid, zwarte nachtschade,

knopkruid) uit zodat deze geen zaad kunnen vormen. 

In tegenstelling tot oud grasland mag een jonge weide niet te kort de

winter ingaan en dit om bevriezing van het jonge gras te voorkomen

(bij voorkeur 8 à 10cm). Als er zich eventueel plassen vormen op de

pas ingezaaide weide, moeten zo snel mogelijk geultjes gegraven

worden om het water af te leiden. De jonge plantjes zouden kunnen

afsterven door gebrek aan zuurstof ter hoogte van de wortels.

Bovendien worden de planten door onder water te staan ook

gevoeliger aan vorst. 
De weide zal zich pas goed kunnen 

ontwikkelen als de bezetting niet te 

groot is. De richtlijn is maximum 4 

paarden per hectare. 

Combinatiebegrazing met schapen of 

geiten is vaak goed voor een weide. De 

hoeven van deze dieren zorgen voor een 

dichtere graszode waardoor ongewenste 

planten als Jacobskruiskruid en 

Ridderzuring minder kansen krijgen om 

zich te vestigen. Verder worden deze 

planten ook wel gegeten door schapen en 

geiten waardoor ze minder kans krijgen om 

te bloeien en zich verder te verspreiden. 

Gebruik bij voorkeur geen meststoffen of 

herbiciden. 



WIE KAN ZAADGOED
BESTELLEN ?  

Zowel particuliere als professionele paardenhouders die

weilanden gebruiken of wonen binnen het werkingsgebied van

Regionaal Landschap Lage Kempen kunnen deze zaadmengsels

bestellen.  

Het werkingsgebied van Regionaal Landschap Lage Kempen omvat

de gemeenten Beringen – Bocholt – Halen – Ham – Hamont-Achel –

Hechtel-Eksel – Heusden-Zolder – Houthalen-Helchteren –

Leopoldsburg – Lommel – Lummen – Neerpelt – Overpelt –

Tessenderlo – Zonhoven. 

Hoe bestellen en afhalen? 

Surf naar www.opeengoeiwei.be voor het bestelformulier vóór 10 februari.  

De bestelling moet afgehaald te worden op het kantoor van het 

Regionaal Landschap Lage Kempen 

Grote Baan 176 

3530 Houthalen-Helchteren. 

De datum wordt na levering meegedeeld (rond einde maart). 

Betaling van de zaadmengsels dient te gebeuren vóór 20 februari 2018 via overschrijving op BE83 0013 9495 

8515 met vermelding zaadmengsel 2018 + naam organisatie of persoon. 

Zaadmengsels worden niet besteld indien ze niet betaald zijn vóór 20 februari 2018. 




