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CCBT-project 2020-2022

⚫ Van theorie naar praktijk

⚫ Ontwerp en aanleg 4 pilootbedrijven

⚫ Excursies

⚫ Workshops voor opmaak bedrijfseigen plan (winter 
2021-2022)

⚫ Demodag (april 2022)

Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Mail je gegevens naar jan@wimgovaertsenco.be

W. Govaerts & Co



Dierenwelzijn – schaduw

⚫ Normaal maken ze zelf H2CO3 uit H2O en CO2, dit werk bufferend

⚫ Via speeksel komt deze buffer normaal in de pens bij herkauwen

⚫ Oververhitting verhoogt kan op hijgen van de dieren

⚫ Bij het hijgen verliezen ze (te)veel CO2 en werkt dit bufferend systeem niet meer



Diergezondheid – maagdarmwormen

⚫ Tannines kunnen wormgroei 

bemoeilijke zodat de dieren met hun 

eigen immuniteit beter kunnen omgaan 

met wormbesmetting

⚫ Spoorelementen kunnen immuniteit 

verhogen



Mineralen voor het vee

⚫ Boombladeren kunnen 

spoorelementen dieper in bodem 

ophalen

⚫ Boombladeren zijn rijk aan specifieke 

spoorelementen

⚫ Organisch gebonden: vlottere 

opname en stoorzenders spelen 

minder



Andere klimaat-effecten

⚫ Erosiewerend

⚫ Bescherming tegen extreem weer

⚫ Voer vroeg in voorjaar

⚫ Voer bij droogte

⚫ Vruchten als voer in najaar

⚫ Methaanonderdrukking



Klimaatvriendelijk produceren

⚫ Biomora-project 2022-2024: Naar een biologisch 
verantwoord methaanonderdrukkend rantsoen

⚫ o.a tannines in bomen en struiken

W. Govaerts & Co



Andere maatschappelijke voordelen

⚫ Klimaatmitigatie (CO2-opslag)

⚫ Biodiversiteit

⚫ Landschappelijke waarde



Voederbomen
op maat van
je bedrijf



Diersoorten en houtachtig rantsoen
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Voederbomen zijn maatwerk

⚫ Diersoort: runderen, geiten, schapen

⚫ Dierras: bv Jersey zijn quasi browsers

⚫ Diergroep: jongvee vs. volwassen dieren

⚫ Dierindividu: jong geleerd is oud gedaan

⚫ Bodem, seizoen, rantsoen, mineralenkern



Mineralen en sporenelementen

⚫ Constante externe input is niet volhoudbaar

⚫ Huidige voorraad mineralen en sporenelementen 
laten circuleren in het landbouwsysteem

⚫ Via (diep)wortelende bomen



Concrete aanpak

⚫ Mineralenanalyse van de veestapel

⚫ Selectie van boom- en struiksoorten die passen bij 
aandachtspunten van bedrijf

⚫ Bijkomende aandachtspunten/selectiecriteria

⚫ Praktisch ontwerp met respect voor looplijnen en 
arbeidsefficiëntie



Mineralenscan via haarstaalanalyses



Mineralenscan melkveebedrijf



Mineralenscan melkveebedrijf



Mineralenscan melkveebedrijf



Mineralengehaltes bomen en struiken



Selectie van geschikte boom- en struiksoorten

Boom- of struiksoort
Ranking

Nederlandse naam
Corylus avellana Hazelaar 213 1
Carpinus betulus Haagbeuk 201 2
Rubus idaeus Framboos 167 3
Salix alba Schietwilg 161 4
Fagus sylvat ica Gewone beuk 126 5
Sambucus nigra Gewone vlier 102 6
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 100 7
Sorbus aucuparia Lijsterbes 95 8
Alnus glut inosa Zwarte els 88 9
Salix cinerea Grauwe wilg 83 10
Rubus frut icosus Braam 82 11
Salix fragilis Kraakwilg 81 12
Prunus spinosa Sleedoorn 70 13
Rosa canina Hondsroos 64 14
Acer campestre Veldesdoorn 60 15
Cornus sanguinea Rode kornoelje 60 15
Ulmus laevis/minor Fladderiep/Veldiep 56 16
Aesculus hippocastanum Paardekastanje 45 17
Frangula alnus Vuilboom 45 17
Viburnum opulus Gelderse roos 40 18
Populus nigra Zwarte populier 38 19
Fraxinus excelsior Gewone es 30 20

Gewogen som  
mineralenWetenschappelijke 

naam



Koper

⚫ Es (Fraxinus excelsior)

⚫ Alternatieven:

– Hazelaar (Corylus avellana)

– Lijsterbes (Sorbus aucuparia)

– Esdoorn (Acer spp.)



Cobalt

⚫ Hazelaar

⚫ Haagbeuk

⚫ Framboos



Selenium

⚫ Spork (Frangula alnus)

⚫ Schietwilg (Salix alba)



Bijkomende selectiecriteria

⚫ Standplaatsgeschikt

⚫ Inheems/uitheems

⚫ Geschikt voor hakhout/knotboom

⚫ Diepwortelend

⚫ N-fixerend

⚫ ...







Voederbomen 2.0



Teelt, oogst en bewaring van bomen



Teelt, oogst en bewaring van bomen



Teelt, oogst en bewaring van bomen



Lessenreeks –
Bomenplan voor je
eigen huiskavel



Bomenplan voor eigen huiskavel – lessenreeks

⚫ Inleiding en achtergrond

– 7 december 2021, 10u30-12u00: online

⚫ Praktische workshop

– 1 maart 2022, 10u30-16u00: De Zonnekouter 
(Deinze)

– OF

– 2 maart 2022, 10u30-16u00: 



Workshop – Bomenplan voor eigen huiskavel

⚫ Voorbereiding

– Haarstaal – zo snel mogelijk owv lange 
wachttijd en prijsstijging na 1/1/2022

⚫ Meebrengen naar workshop

– Plan met de huiskavelpercelen

– Bodemanalyses van de huiskavelpercelen

– Historische info inzake wormbesmetting of 
recente analyse



Workshop – Bomenplan voor eigen huiskavel

⚫ Werkwijze: individuele of groepsbegeleiding door 
experts

• Mineralenaspecten: Wim Govaerts (W. Govaerts & Co)

• Gezondheidsaspecten (ifv wormbesmetting): Jo 
Vicca (Odisee)

• Boomselectie, ontwerp en aanplant: Jan Valckx (W. 
Govaerts & Co)

• Ecologische aspecten: Willem van Colen (Inagro)



Workshop – Bomenplan voor eigen huiskavel

⚫ Resultaten om mee naar huis te nemen

– Lijst met bomen die passen bij het 
mineralenpatroon op je bedrijf

– Lijst met bomen die passen bij het 
wormenpatroon op je bedrijf

– Verdere selectie op maat van 
bodem/ecologie

– Aanzet tot eigen plan...



2-delige lessenreeks – Bomenplan voor eigen 
huiskavel

⚫ Info of inschrijven via jan@wimgovaertsenco.be



Voederbomen voor 
herkauwers

jan@wimgovaertsenco.be

www.wimgovaertsenco.be/voederbomen


