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Op 29 juni 2016 is de motie 632 ‘Symposium Bloem- en kruidenrijk grasland’ van de Partij voor

de Dieren aangenomen. In deze motie heeft u ons college verzocht een symposium te 

organiseren die gericht is op melkveehouders, waarbij nieuwe kennis en ervaring wordt gedeeld 

over (het economisch belang van) bloem- en kruidenrijk grasland. U refereerde daarbij aan 

nieuwe kennis over aanleg, beheer, onderhoud, kosten en effecten van bloem- en kruidenrijk 

grasland. In deze brief geven wij aan op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan deze 

motie.

Het geslaagde symposium heeft op 31 maart 2017 plaatsgevonden, waarbij onder andere een 

aantal van u, de LTO, de Rabobank, CampinaFriesland, het Louis Bolk Instituut en 

melkveehouders tot de aanwezigen behoorden. Het thema van de bijeenkomst was hoe bloem-

en kruidenrijk grasland inpasbaar te maken in de gangbare agrarische bedrijfsvoering van de 

melkveehouder. De sprekers waren Meeuwis Millenaar (regiobestuurder bij FrieslandCampina, 

gebiedscoördinator bij de provincie Noord-Brabant, melkveehouder), Jan Willem Straatsma 

(manager duurzame melkveehouderij bij FrieslandCampina) en Nick van Eekeren (onderzoeker 

duurzame melkveehouderij bij het Louis Bolk Instituut).

Naast het delen van de kennis over de toepasbaarheid van bloem- en kruidenrijk grasland binnen 

het agrarische bedrijf, zijn ervaringen gedeeld. Dit onder andere door middel van de presentatie 

van de proeftuin Veenweide in Zuid-Holland. Deze proeftuin bevat een module om breder in te 

zaaien, waaronder klaver, met als doel een besparing op kunstmest. 

Verder heeft reflectie plaatsgevonden via een expertpanel samengesteld uit een financieel 

deskundige van de Rabobank, de sprekers en Mags Dootjes van de provincie Zuid-Holland.
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De eerste stap in de richting van innovatieve oplossingen om bloem- en kruidenrijk grasland in te 

voeren in de gangbare melkveehouderij is door het symposium gezet. Het symposium heeft erin 

geresulteerd dat een aantal melkveehouders extra kruidenrijk grasland willen gaan realiseren. Dit 

is terug te zien in de verbeterplannen weidevogels waarin extra areaal kruidenrijk grasland wordt 

gerealiseerd en in de uitbreidingsaanvragen van het agrarisch natuurbeheer met extra hectares 

kruidenrijk grasland. Daarnaast heeft de provincie een voorstel van het Louis Bolk Instituut 

ontvangen voor een praktijkonderzoek gericht op de ontwikkeling naar een natuurinclusieve 

landbouw wordt voorgesteld. Zij willen dit samen met het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-

agro advies en het lectoraat van Astrid Manhoudt van de Hogeschool Van Hall Larenstein 

uitvoeren. Om dit onderzoek te kunnen realiseren, wordt een behandelvoorstel over de uitvoering 

van de motie 725 ‘Miljoenen voor Winst en Weidevogels’ ter besluitvorming aan u voorgelegd.   

Wij vertrouwen erop hiermee aan de intentie van de motie van motie 632 gehoor te hebben 

gegeven. Wij stellen u dan ook voor om de motie 632 als afgedaan te beschouwen. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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