
Kruidenrijkdom: wat is dat eigenlijk?

Kruidenrijkdom: totaal aantal verschillende soorten kruiden en grassen in een grasland.

Dus:
Een veld vol paardenbloemen is niet noodzakelijk kruidenrijk. 



Continue maat voor kruidenrijkdom

1) Aantal soorten grassen en kruiden
Voordeel= eenvoudig te meten en begrijpen
Nadeel= oppervlak telvlak van invloed op resultaat. Daardoor valt veel trainingsdata uit landelijke vegetatiedatabank af. 

2) Shannon diversity
Maat voor diversitieit grasland, waarbij ook rekening wordt gehouden met onderlinge verhouding waarmee soorten
voorkomen. 



Continue maat voor kruidenrijkdom

3) Q waarde grasland
Ontwikkeld door Ron van het Veer. Q waarde loopt van 1 tot 9. Q waarde lijkt op de fases van Schippers, maar dan op 
continue schaal.
Voordeel= Doet recht aan ‘tussenvormen’, niet gevoelig voor intrepatiefouten, achteraf te berekenen (o.b.v. 
vegetatieopname)

Hoe bereken je de q waarde?

Soort Abundantie

(dekking in (%)

Indicatorwaarde

(Q)

Abundantie* 

indicatorwaarde

A 1 2 2

B 70 1 70

C 50 2 100

D 15 3 45

E 10 2 20

SUM 166 237

237/166=1.42



Beschikbare data

Dataset bevat in eerste instantie 10856 vegetatieopnames

Toepassen filters:
- Verwijderen van ruigtes
- Opnames langs slootkanten
- Opnames met zeer klein (<4) of groot (>100) telvlak 

Na filter: 3877 opnames

Bron Aantal

ATKB 417

BO opnames 32

KB Alblass 104

LVD 3111

SBB 213



Beschikbare data



Impressie vanuit het veld

 

  
Waar? Bovenkerkerpolder Bovenkerkerpolder 

Soortenrijkdom 8 13 

Shannon diversity 4.01 7.61 

Qwaarde 1.58 2.16 

Grassenindex 97.02% 77.27% 

Kruidenindex 0.59% 21.71 

Voederwaarde (kv 
getal 

7.57 6.75 

Omschrijving  Soortenarm grasland met hoge 

voederwaarde. Homogene, gesloten 
structuur.  
 
 

Matig soortenrijk grasland met relatief 

hoge voederwaarde. Heterogene 
structuur, plaatselijk open.  

Grassen Engels raaigras (9), straatgras (7), ruw 

beemdgras (6), gestreepte witbol (5), kweek 

(5), geknikte vossenstaart (3) 

Engels raaigras (8), ruw beemdgras (7), grote 

vossenstaart (6), gestreepte witbol (6), ruw 

beemdgras, zachte dravik (5), timoteegras (3) 

Kruiden Vogelmuur (4), paardenbloem (1) veldzuring (6), kruipende boterbloem(5), 

gewone hoornbloem (5)pinksterbloem 

hondsdraf (4), kleine veldkers (2), 
kluwenhoornbloem (2), veldereprijs (2) 

 



Impressie vanuit het veld

 

  

Waar? Hooge Weide Hooge Weide 

Soortenrijkdo
m 

15 21 

Shannon 
diversity 

6.95 7.46 

Qwaarde 3.49 4.81 

Grassenindex 58.62 29% 

Kruidenindex 41.37 70% 

Voederwaarde 
(kv getal) 

4.11 2.89 

Omschrijving Soortenrijk grasland met lage 
voederwaarde. Zeer heterogene 
structuur, overwegend open met her en 
der dichte pollen.  

Zeer soortenrijk grasland met zeer lage 
voederwaarde (lidrus en grote ratelaar 
domineren).  

Grassen Fioringras (9), Gestreepte witbol (5), zachte 

dravik (5), rood zwenkgras (4), Engels raaigras 

(4), gewoon reukgras (4), veldbeemdgras (3) 

Kamgras (8), Gestreepte witbol (4), ruw 

beemdgras (4), gewoon reukgras (4), mannagras 

(4), beemdlangbloem (4), veldbeemdgras (2), 

zomprus (2), gladde witbol (1),  

Kruiden Kruipende boterbloem (7), vogelmuur (6), 

veldzuring (5), gewone hoornbloem (5), scherpe 

boterbloem (4), grote ratelaar (3), zilverschoon 

(3) paardenbloem (2) 

Lidrus (9), Grote ratelaar (8), Witte klaver (6), 

smalle weegbree (5), scherpe boterbloem (4), 

gewone hoornbloem (4), Veldzuring (3), kleine 

klaver (3), rode klaver (3), Kruipende boterbloem 

(2), rietorchis (2) paardenbloem (2) 

 



Dan rest nog...

Klaverland, productief kruidenrijk grasland (voederrijke kruiden)



Microreliëf



Kruidenrijkdom: waarom is het ene perceel kruidenrijk en het andere perceel 
niet?

Een kleine set van plantensoorten (zoals Engels raaigras) is zeer concurrentiekrachtig:

- Hoge groeisnelheid

- Bestand tegen maaien/beweideing

Dit is niet het geval voor de meeste kruiden. Om deze reden zullen onder optimale groeiomstandigheden kruiden worden weggeconcureerd
door een kleine set van zeer concurrentiekrachtige grassen. Op twee manieren:

- Direct (grassen groeien sneller en winnen strijd om nutrienten/licht/ruimte)

- Indirect (de meeste concurrentiekrachtige soorten weerstaan maaien en beweiding beter dan kruiden) 

De voornaamste bepalende factor voor de kruidenrijkdom van een perceel is de gebruiksintensiteit van het grasland (ds/ha/jaar)

Boer kan productie maximaliseren door:

- Hoge nutrientengift (bemesting)

- Oplossen van groeibeperkende factoren (zoals hoge grondwaterstand)

Dit type management leidt tot eenvormige, kruidenarme vegetatie→ kruiden verliezen de strijd van grassen. 



Schippers typologie

Categorieen van kruidenrijk grasland (Schippers typologie), van kruidenarm naar kruidenrijk:

• Raaigras-land

• Grassenmix

• Dominante fase

• Gras-kruiden mix

• Bloemrijk grasland

• Schraalland

kruidenarm

kruidenrijk

hoge opbrengst

lage opbrengst



Graslandfase

Engels raai

Grassenmix

Dominant stadium

Gras-kruiden-mix

Bloemrijk grasland

Schraalland

Herbs Almost none

Grasses High productive grasses (shiny appearance)

Structure Low-heterogeneity. Closed sward. 

Yield >10 ton/ha/year

Schippers typologie

Foto: Rob Geerts



Graslandfase

Engels raai

Grassenmix

Dominant stadium

Gras-kruiden-mix Kruiden In haarden, enkele soorten

Grassen Grof mozaïek van verschillende grassen

Samenstelling Redelijk structuurrijk en goed
doorwaadbaar in het voorjaar

Schippers typologie

Foto: Rob Geerts

Graslandfase

Engels raai

Grassenmix

Dominant stadium

Gras-kruiden-mix

Bloemrijk grasland

Schraalland

Herbs Common species appear in patches.

Grasses Other grass-species appear. Less shiny 
appearance. 

Structure Structurally rich. Moderately ‘open’ sward. 

Yield 8-10 ton/ha/year



Graslandfase

Engels raai

Grassenmix

Dominant stadium

Gras-kruiden-mix

Schippers typologie

Foto: Rob Geerts

Graslandfase

Engels raai

Grassenmix

Dominant stadium

Gras-kruiden-mix

Bloemrijk grasland

Schraalland

Herbs Moderately herb-rich. Herbs are mixed, not in 
patches.

Grasses Fine mosaic of different grasses.

Structure High-heterogeneity, sward is relatively open. 

Yield 5-7 ton/ha/year



Graslandfase

Engels raai

Grassenmix

Dominant stadium

Gras-kruiden-mix

Schippers typologie

Foto: Rob Geerts

Graslandfase

Engels raai

Grassenmix

Dominant stadium

Gras-kruiden-mix

Bloemrijk grasland

Schraalland

Herbs High herb richness, colourful appearance!

Grasses Low productive grasses, fine mosaic

Structure High-heterogeneity, very ‘open vegetation’

Yield 3-6 ton/ha/year



Classificaties....geschikt voor onze aanpak?

Classificaties zijn nuttig voor praktijk. Maar voor het trainen van een algoritme heeft het gebruik hiervan een aantal nadelen:

- Geen ruimte voor tussenstadia→Welke fase te kiezen?

- Vegetatiefases zijn niet strak gedefineerd→ (kleine) verschillen in intrepetatie

- Vegetatiefases zijn niet strak gedefineerd→ Berekening van vegetatiefase op basis van een vegetatieopname niet mogelijk


