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Workshop Voederbomen op maat van je bedrijf   

      

 
 

Project: Voederbomen voor bio-herkauwers  

Organisatie, Wim Govaerts & Co, Inagro vzw, Odisee 

Datum: 1 maart 2022 

Locatie: De Zonnekouter, vossenholstraat 9, Zulte, West-Vlaanderen 

 

De aanwezige veehouders lichten kort hun bedrijf en hun affiniteit met voederbomen toe   
PK: bedrijfsleider van De Nomaderij (zusterbedrijf van de Zonnekouter), in 2021 gestart met geitenmelkerij ism De 
Zonnekouter, 2km verwijderd van bedrijfszetel van de Zonnekouter. De kudde groeide in een jaar van 40 naar 58 
dieren, wat de maximum capaciteit is die de huidige stal en grondoppervlakte aankan. In 2021werd aan het bedrijf 
een kaasmakerij gebouwd die momenteel uitgebreid wordt met capaciteit voor kaasrijping met ambitie tot maken 
van harde kazen. Komende maand gaan de dieren terug in melkproductie. In de 2ha graasweide voor de geiten zijn 
voederbomeneilanden geplant, vorige winter voederhagen aangeplant, afgespannen met elektriciteit, begrazing 
volgens systeem roterend begrazing systeem.  
DVE: Oost-Vlaamse hobby boer, schapenhouder, 25 ooien kweek, vleestype, ambities verder uit te breiden met 
rundvee (vleestype op extensieve manier), proefondervindelijk met schapen ondervonden dat Zwarte Elzen erg goed 
gesmaakt worden door de schapen – de dieren zien er vooral veel gezonder uit wanneer ze op het enige perceel met 
elzen hebben gegraasd.  Geen keuze, er staan enkel elzen. Verschillende weiden in gebruik. Andere percelen hebben 
geen beschikbare bomen of struiken.   
JC: regio Kortrijk, boomdeskundige (advies bomen openbare besturen, gerechtelijke expertise,…), hobbyboer op 
ouderlijk landbouwbedrijf,  Hereford runderen sinds 3-tal jaar, 70 runderen, weilanden, luzerne voor de dieren, 
private grondeigenaars bieden graasweide aan incl graskruidenmengsel en hagen. Ecologische begrazing met 
toegang tot bomen op gronden van Natuurpunt. Op eigen bedrijf veel bomen. Persoonlijke drijfveren: mooi, ecologie 
& struiken ifv windbreking. Nog geen focus op voederbomen. Verkoop van vlees in pakketten is toekomstige 
uitdaging. Persoonlijk idee: mineralenvoorziening dmv kruiden (kruidenrijk grasland) misschien belangrijker dan de 
aanrijking via voederbomen.  
AP: Eén van de medewerkers van Oostende Buitengoed vzw , werking van de vzw omvat verschillende takken: 1e 
project: kinderboerderij incl runderen, 15tal schapen, wat geiten. Uitdaging is te weinig rotatie van weiland – met 
veel wormbesmetting, vnl bij schapen, als gevolg. Bomen kunnen helpen ifv wormenbestrijding. Veel beplanting op 
de kinderboerderij, ook veel stekelige soorten mispel, meidoorn, sleedoorn,… Dieren eten goed van deze struiken. 
Zitten in polderlandschap waar bomenaanplant niet gestimuleerd wordt. 2e project natuurbegrazing in open 
landschap met focus op kruidenrijk grasland ipv voederbomen. 3e project Tuinen van Stene (eigendom Oostende): 
zelfpluk, melkvee ism Klaas Devreese met als idee in de toekomst ook kalveren op te kweken voor vleesvee. 
Openheid van landschap ook in Tuinen van Stene een drempel op aanplant van bomen. 4e project: beheer van een 
stadsrandbos 100tal ha met weide van 7ha erin met Saler runderen in beheer, deze grazen langs het bos. Runderen 
beheerd door externe veehouder boer, Buitengoed vzw vermarkt het vlees. Lammeren van de schapen ook als 
vleespakket aangeboden.   
S/RD: geitenhouderij, 300tal geiten, verkazen alle melk zelf, veel hagen en houtkanten aangeplant (meer 1km, 
momenteel langs de weilanden), denken eraan stroken bomen en struiken in de weide aan te planten (in 
compartimenten, opdelen van weide), 20tal jaar geleden boomgaard aangeplant, eventueel struiken tussen bomen 
planten? Motivatie: voor geiten belangrijk om schaduw te voorzien + vervelend om tussen de fruitbomen te maaien. 
Boeren in beschermd gebied (weidevogels, open polderlandschap). Druk op het niet planten van bomen en struiken 
speelt wat minder dan in Oostende.  
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HD:  65 melkkoeien, zuivelverwerking ijs, wil meer te weten komen over wat mogelijk is met bomen en struiken voor 
melkvee, aanvullend op begrazing.  
TVS: student agro- en biotechnologie bij Odisee, wil samen met broer het melkveebedrijf van de ouders over nemen 
te Zaffelare, 130 koeien, 2022 meer eiwitteelten in rantsoen (oa klaver), zelf interesse in geiten, graag in combinatie 
met voederbomen.   
Jo Vicca: docent- onderzoeker Odisee – thuis divers biologisch landbouwbedrijf, momenteel in overgangssituatie, 
verschillende takken: begrazingsprojecten met schapen (100tal dieren) vb luchthaven Zaventem, geitenhouderij, 
mobiele kippenstal bio recent bijgekomen, ambitie 2022-2023: fruitteeltpercelen (appel/peer) met als doel te 
combineren met kleine kudde melkgeiten, thuisverkoop.  
Jan Valckx: halftijds boer, kleinschalig landbouwbedrijf met aantal bedrijfstakken: extensief vleesvee (Simmentaler 
runderen met West-Vlaams Rood ingekruist, weilanden rijk aan houtkanten in de buurt, runderen eten er veel van), 
mobiele kippenstal, buitenvarkens, eigen winkel + leverancier voor enkele winkels in de buurt + zorgvoorziening.   

Voederbomen en hun mogelijke rol ifv parasietenpreventie (Jo Vicca, Odisee) 
Jo: boerin (zie boven) veearts, lesgever  

• Belang van tannines: secundaire metabolieten komen meestal niet in beeld maar leveren toch een
erg belangrijke bijdrage aan dierengezondheid, in het bijzonder als ‘middel’ tegen parasieten. Effectief in
kleine dosissen. Planten maken die aan ifv zelfverdediging. Ze worden gedeeltelijk afgebroken in
voormagen van de dieren.  Moeilijk in te schatten hoeveel tannines in de boom of struik zit.

Gecondenseerd vs gehydrolyseerde tannines: vnl de gecondenseerde tannines zijn belangrijk ifv 
parasietenpreventie. Zuurtegraad in de verschillende herkauwer magen is sterk verschillend varierend van 
pH = 7 tot pH = 3 Gecondenseeerde tannines komende van de planten, vormen complexen met eiwitten, 
eiwitten daardoor niet beschikbaar voor flora/bacterie in pH-neutrale voormagen, pas later in de maagcyclus 
kunnen deze opgesplitst en gebruikt worden. Gehydrolyseerde tannines doen dit niet, en leveren geen 
meerwaarde ifv eiwit. Vnl najaar hoge parasietendruk in de wei, dan belangrijk voldoende dosis tannines 
beschikbaar te hebben.   

• Complexe verteringssysteem van de herkauwers. Onbestendig vs bestendig eiwit. Gecondenseerde
tannines zullen deel van de eiwitten ‘bestendigen’ (= opwaarderen van type eiwit, minder energie nodig
voor de vertering van deze eiwitten).
• Belang tannines: 1. Helpen om te voldoen aan de nutritionele behoeften van de herkauwer door
invloed op voedereiwit vertering.   2 tannines binden zich aan larven en zorgen dat larven niet tot
volwassen wormen kunnen ontwikkelen + aan volwassen wormen waardoor deze eitjes leggen
• Gecondenseerde tannines: acacia, speudoacacia, eik, wilg.
• Filmpje: Van Robinia en zomereik browsende geiten op bedrijf van Jo. Geiten dijken via
stootbegrazing ongewenst opschietende struiken in in natuurgebied ifv behoud open landschap.
• Rund – schaap en geit: neofobie = angst van het nieuwe, moet dus aangeleerd te worden.  Vooral
goed doorvoedde en gezonde dieren vertonen neofobie – ervaren weinig trigger om op zoek te gaan
naar een oplossing voor hun probleem. Dieren met tekorten / parasieten zullen sneller eten van
onbekende planten / bomen. Dieren moeten dus leren om onbekende planten te eten. Door het
natuurlijke browse gedrag van geiten, zullen deze dieren spontaan van bomen knabbelen.
• Remmende werking op maagdarmwormen, verminderen maar bieden geen (grotendeels)
verwijderen van de wormen zoals farmaceutische producten.
• Inschatten besmettingsdruk van endoparasiten op mijn bedrijf kan via

o Mestonderzoek: via microscoop, goedkoop, maandelijks, geeft snel beeld van de
parasietendruk van de kudde, werkt bij schapen en geiten, werkt voor kalveren enkel tot
juni/juli.
o Pepsinogeen-gehalte in het bloed: kalveren na 1e weideseizoen, indicatie van schade door
larven aan de lebmaag.
o Antistoffen tegen Ostertagia en leverbot (in bloed of melk): kan op elk moment, zowel bij
rundvee, schaap en geit.
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Discussie: 
o Tamme Kastanje, niet meest interessante boom ifv nuttige tannines (= gecondenseerde
tannines),  bevat vnl gehydrolyseerde tannines. Tamme kastanje: wel indicaties van positief
effect op metaanreductie.

Discussie: diversiteit aan bomen aanbieden, leergedrag is bepalend, maar instinct ook belangrijk. 
Gevarieerd browsen is belangrijk.   

o Vnl onrijpe eikels nefast voor runderen en paarden. Vb bloederige mest nav teveel opname
van onrijpe eikels. Vnl na zomerstorm/herfststorm grote val van onrijpe eikels: afspannen en
zorgen dat runderen er niet bij kunnen.
o Geiten minder snel last van teveel tannines dan runderen – zijn geëvolueerd om te browsen
en zijn hier anatomisch (vb grotere speekselklieren en lever) en fysiologisch (vb. proline in
speeksel) op aangepast
o Valse acacia N-fixerend = vlinderbloemige
o Dieren gaan actief op zoek naar zelfmedicatie bij gezondheidsproblemen.
o Wormlarven eerder aanwezig onderaan het gras (1e 5tal cm boven de grond) . Advies is
daarom graszode niet te kort te laten afgrazen.
o Antiwormmiddelen interfereren met het bodemleven, doden ook andere nuttige insecten
(kevers,…) en tasten het functioneel ecosysteem aan. Indien er een noodzaak is om te
ontwormen, gebeurt dit best op stal.

Voederbomen en mineralen (Wim Govaerts) 
• Mineralen voor het vee

o Boombladeren: bomen halen spoorelementen dieper uit bodem wat wordt aangeboden via
de bladeren, belangrijk voor productief vee
o Zeer complexe interacties in metabolisme van vee
o Belangrijke mineralen

 Calcium: vnl belangrijk ifv botsamenstelling en spiersamentrekking
 Forsfor: belangrij ifv skeletontwikkeling en energievoorziening van de cel
 Magnesium: gerelateerd aan kopziekte

• Overzicht typische gebreken bij belangrijke spoorelementen ( x, Ijzer, selenium, mangaan, zink,
jodium, cobalt, zwavel, molybdeen)
• Hoorns en bomen: mogelijks gerelateerd

o Hoorn is mogelijke buffer van mineralen
o Binnen in hoorns: uitbreiding van sinusholtes

 Sinus gerelateerd aan geur en smaak
o Assumptie dat browser snel voeder kan opnemen, niet veel tijd om de ruiken, herkauwen
biedt mogelijkheid tot smaken en inschatten van de kwaliteit van het voeder.

Mogelijk dat gehoornd vee met uitgebreider sinusstelstel beter smaken kan inschatten , het 
fijnproeven is allicht eenvoudiger als je hoorns hebt (assumptie), smaak en geuren detectie-apparaat 
is uitgebreider (grotere sinusholte). Hoorn en vnl sinusholte mogelijks nuttig ifv zelfmedicatie, 
kanttekening is dat meeste stallen veelal niet geschikt zijn voor gehoornd vee, ook aspect van 
veiligheid voor dier en boer belangrijk. Genetisch hoornloze runderen veelal bredere kop dan de 
onthoornde rassen. Sinusholte zit bij die dieren volledig in de schedel; Deze hebben wel capaciteit 
tot zelfmedicatie.   

o Hoornloos heeft meer schaduw nodig?
Assumptie: grote hoorns belangrijk om af te koelen want ze zijn sterk doorbloed. Onthoornd vee: 
nog belangrijk om schaduw aan te bieden voor het vee, hebben beperktere mogelijkheid tot 
thermoregulatie.   

o Insteek Renaat: bij herkauwen is de hoorn van de geit warm, bij rust koelt de hoorn volledig
af.

• Schaduwfunctie ifv dierenwelzijn
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o Pensbuffering onder druk bij hijgen omdat door overmatige uitademen van CO2 er te weinig
overblijft om de pensbuffer bicarbonaat aan te maken. Hierdoor lukt azijnzuurproductie minder
goed waardoor het vetgehalte in de melk daalt.
o Extreem weer, voer in het voorjaar & droogte, vruchten als voer in najaar,
methaanonderdrukking

• Klimaatvriendelijk produceren: nieuw project ‘Naar een biologisch verantwoord methaan
onderdrukkend rantsoen (biomora-project 2022-2024)

Voederbomen en herkauwers: een goede samenwerking! (Jan Valckx) 
• GENETICA & INTUITIE

o Herkauwers zullen van nature gebruik maken van voederbomen. Zowel fysiologisch als in
gedrag aangepast.
o Verschil in houtig rantsoen tussen rassen (zowel bij runderen, geiten en schapen ras
specifiek).
o Dieren hebben intuïtieve voederwijsheid: dier combineert verschillende planten, belang van
vrije keuze en gevarieerd pallet aan beschikbare bomen en struiken.

Zowel smaak, voederwaarde maar ook secundaire plantenstoffen (bitterheid, tannines, terpenen,…) spelen 
een rol bij voederopname.  

• AANGELEERD GEDRAG
o Binnen de kudde

 Belangrijk jonge dieren dit gedrag te laten aanleren door moederdier of zorgmoeder
 Naast intuïtie speelt het aangeleerd gedrag ook een belangrijke rol bij
voederopname dmv voederbomen. Leren ook waar in de wei bepaalde planten weten
staan.

o Ook boer kan dit gedrag mee sturen. Als veehouder kan je dieren stimuleren bepaalde
planten te eten. (Herders als landschapskoks: van aperitief, via hoofdmaal richting dessert.)

• Diersoorten en raskeuze
o Hier zit heel wat rek op. Belangrijk is variatie aan grassen, kruiden, struiken en bomen aan te
bieden.

• Mineralenscan bij voorkeur via haarstaalanalyse
Boom- en struiksoorten kunnen inspelen op mineralenbehoefte op je bedrijf. Om die match te maken is een 
protocol ontwikkeld. Na input van mineralengegevens genereert de tool een lijst van best geschikte soorten 
bomen of struiken voor je bedrijfsvoering.   
Vb hazelaar brengt veel koper aan, bijna dubbel zoveel als vers weidegras. Ook droge stof gehalte ligt bij 
hazelaar 2x zo hoog tov vers weidegras.   
Daarnaast zijn extra overwegingen van belang bij aanplantingen op je bedrijf (bodemgeschiktheid, 
(hakhout)beheer, inheems karakter ifv subsidies, schaduweffect,…)  
Diversiteit van de aanplant belangrijk: vb zeker 1e 7 door de tool geselecteerde soorten van de lijst aan te 
planten.   

• Jan stelt aanplantsuggestie voor op een melkveebedrijf.
• Suggestie haag aan te planten die nog wat wind kan doorlaten. Bij loofbomen of struiken is dit veelal
van nature het geval. Wintergroene soorten bieden een te dicht windscherm die op 10tal meter van de
haag ongewenste windturbulentie te bekomen in de wei.
• Beschutting tegen de zon. Oriëntatie belangrijk ifv schaduwzones.
• Aanplantschema’s: heg, houtkant.
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Getuigenissen van 2 Nederlandse veehouders met ervaring met voederbomen (Dieter Depraetere)  
Naar aanleiding onze excursie over voederbomen in Nederland werd van elk van de bezochte telers een kort filmpje 
gemaakt. Teler van Jo Van Balkom (biologisch melkveeberijf, Holstein), één van de pioniers van voederbomen in 
Nederland, licht er zijn ervaringen met 20 jaar voederbomen toe. Veehouder Jaak Sprangers (biologisch 
melkveebedrijf, Jersey rund) deelt zijn ervaringen met 5 jaar voederbomen.   
De filmpjes zullen na afloop van het project (april 2022) via de website van Inagro (zoekterm voederbomen) 
beschikbaar besteld worden.   
Sfeerbeelden van de namiddag: workshops + bezoek aan De Nomaderij (olv Pieter)  



Sector -project

6 



Sector -project

7 



Sector -project

8 

Dit project wordt gefinancierd vanuit het CCBT en Departement Landbouw en Visserij en omvat volgende partners: 

 Meer info: Voederbomen voor bio-herkauwers | Inagro of Voederbomen | Wim Govaerts & Co 
(wimgovaertsenco.be) 
Contactpersoon: Willem Van Colen 
Tel: 051 27 33 15 
E-mail: willem.vancolen@inagro.be

https://inagro.be/projecten/voederbomen-voor-bio-herkauwers
http://www.wimgovaertsenco.be/voederbomen/
http://www.wimgovaertsenco.be/voederbomen/

