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Samenvatting 
 

Natuurmaaisel bestaat uit maaisel van grassen en kruiden dat vrijkomt bij natuurbeheer om 

biodiversiteit en andere landschapswaarden te verhogen. Een doel van het interregproject GrasGoed 

(www.grasgoed.eu) is om natuurmaaisel om te zetten in producten van de maakindustrie en daarom 

wordt gewerkt aan verbetering van maai-, voorbewerkings- en transportsystemen. Om het hele jaar 

door maaisel te kunnen verwerken is de bewaring via inkuilen een efficiënte en voordelige methodiek. 

In totaal werden van 2016 tot en met december 2019 84 analyseresultaten verzameld van 

natuurmaaisel. De meerderheid van de analyses betreffen ingekuild materiaal. Daarnaast is er ook 

wat vers met de hand geknipt materiaal en wat hooi. 

Het bleek mogelijk niet verkleind natuurmaaisel in te kuilen als men dit zorgvuldig uitvoert (stevig 

aandrukken en luchtdicht afsluiten). Hakselen of maaikneuzen zijn niet noodzakelijk. Na het nemen 

van stalen voor metingen moeten de gaten in de plastic folie wel met de grootste zorg terug worden 

gedicht. De kwaliteit (dikte) van de folie is belangrijk om vogelschade tegen te gaan en de kuil langer 

te laten bewaren. Het gebruik van slurfsilo’s is veelbelovend voor natuurmaaisel wegens de gunstige 

analyseresultaten, het vlotte inkuilen/uitkuilen en de voordelige kosten, vergelijkbaar met het klassieke 

inkuilen in gewone silo’s. 

 

Natuurmaaisel verzuurt en bewaart bij inkuilen vrij goed (ook over twee jaar). Hogere aandelen pitrus 

vormen geen probleem bij het inkuilen, maar later kan dit problematisch zijn bij de verdere verwerking. 

Een inkuiladditief met extra melkzuur- en azijnzuurbacteriën is te overwegen voor meer zekerheid. 

Boterzuur is bij het inkuilen van natuurmaaisel geen groot probleem, omdat een overmaat ervan 

weinig voorkomt en een zeer groot deel van het natuurmaaisel niet gebruikt wordt als veevoeder. 

 

Bij het oogsten van het maaisel wordt vaak wat bodemmateriaal meegenomen. Meer dan 20% ruwe 

as van de droge stof wijst op veel zand/grond erin en in niet minder dan 25 stalen (op 84) is dit het 

geval. Zonder twijfel is dit dus een aandachtspunt bij het oogsten van natuurmaaisel. In een 

vrachtwagen vol natuurmaaisel werd zorgvuldig het zwerfvuil verwijderd (hout, plastic, glas, metaal en 

stenen). In zo’n 30 ton nat maaisel werd slechts een zeer bescheiden hoeveelheid “zwerfvuil” 

gevonden. 

Natuurmaaisel uit natuurbeheer is in vergelijking met landbouwgras globaal genomen duidelijk minder 

goed veevoer op basis van de energie-inhoud (VEM), de eiwitwaarden (DVE) en het ligninegehalte. 

Een deel van het natuurmaaisel is echter wel bruikbaar als veevoeder en er moet dan ook gestreefd 

worden om dit als zodanig te valoriseren, omdat dit economisch logisch is. De structuurwaarde van 

natuurmaaisel ligt hoog, wat landbouwers kan motiveren om het in zekere mate bij het rantsoen voor 

het vee te voegen. Op basis van het gehalte ruw eiwit blijkt dat er wel degelijk eiwitten in 

natuurmaaisel aanwezig zijn, maar het zal een technische uitdaging zijn om deze eventueel toch te 

valoriseren. 

 

Bij het inkuilen van maaisel voor veevoeder wordt gestreefd naar meer dan 30% droge stof, waarbij tot 

70% ook nog ok is. Maar bij verschillende raffinagetechnieken wordt 40%DS gegeven als een 

maximum. Voor raffinage is het dus belangrijk dat het maaisel natter is (met een lager gehalte aan 

droge stof). Het maaisel voldoende nat houden (niet te zeer laten uitdrogen) is een belangrijk 

aandachtspunt gezien de grote spreiding op de meetresultaten.  

 

 

 

 

 

  

http://www.grasgoed.eu/
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1 Inleiding 
 

Natuurmaaisel bestaat uit maaisel van grassen en kruiden dat vrijkomt bij natuurbeheer om 

biodiversiteit en andere landschapswaarden te verhogen. In het interregproject GrasGoed werken 12 

partners vanaf augustus 2016 tot en met maart 2020 samen in de grensregio Vlaanderen-Nederland 

(www.grasgoed.eu). Het doel is om natuurmaaisel om te zetten in producten van de maakindustrie en 

daarom wordt gewerkt aan verbetering van maai-, voorbewerkings- en transportsystemen.  

Het maaien in natuurgebieden is gebonden aan de seizoenen : in de winter en de vroege lente kan er 

niet gemaaid worden. Ook wordt in natuurgebieden vaak pas later gemaaid dan in de gewone 

landbouw om vogels te laten broeden en sommige planten te laten bloeien en zaadzetten. Maaisel is 

slechts beperkt houdbaar omdat het gaat rotten en dan voor vele toepassingen met een hogere 

waarde niet meer bruikbaar is. Dus is het belangrijk om natuurmaaisel te kunnen bewaren om het dan 

enkele maanden of een jaar later te kunnen gebruiken voor verdere toepassingen. Zo kan de 

verwerking het hele jaar doorgaan onafhankelijk van de seizoenen. 

Een zeer klassieke methode om gras te bewaren is het inkuilen. Het vers geoogste materiaal wordt 

hierbij samengedrukt en afgesloten van de luchtzuurstof met plastic folie. Daarop kunnen 

melkzuurbacteriën aan de slag om voldoende melkzuur aan te maken, wat een traag proces is en bv. 

een 6-tal weken duurt. Eens de pH voldoende gedaald stopt het proces vanzelf en wordt de kuil 

stabiel. Bij het aanmaken van zuurkool speelt hetzelfde biologische proces.  

Bij het inkuilen is het belangrijk dat er geen zuurstof kan binnendringen : even openen en dichtmaken 

voor bv. een analyse houdt een risico in dat het rottingsproces toch op gang komt. Melkzuurbacteriën 

werken optimaal tussen 15 en 30°C, vanaf 35°C gaat het niet meer. De minimaal bereikbare 

zuurtegraad voor hen is pH 3,2 , maar in onze proeven raakten we nooit zo zuur. 

  

http://www.grasgoed.eu/
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2 Materiaal en analyses 
 

In totaal werden van 2016 tot en met december 2019 84 analyseresultaten verzameld van 

natuurmaaisel. Bijlage 1 geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens. Alle details van de 

individuele analyses kunnen bij de auteur opgevraagd worden. Dit rapport betreft een bundeling van 

de voornaamste bevindingen, maar uit dit materiaal zouden onderzoekers waarschijnlijk meer kunnen 

halen. 

De opdrachtgevers van de analyses waren Natuurinvest, Natuurpunt en Natuurmonumenten, 

voornamelijk in het kader van het interregproject GrasGoed, aangevuld met enkele andere 

interessante resultaten uit dezelfde periode. 

Het gras was afkomstig van terreinen beheerd door : Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, 

Natuurmonumenten, Koninklijke schenking, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, provincie 

Antwerpen en Bergen boomverzorging.   

De meerderheid van de analyses betreffen ingekuild materiaal. Daarnaast is er ook wat vers met de 

hand geknipt materiaal en wat hooi. 

De analyses werden gegroepeerd in 17 reeksen of groepen. Binnen elke reeks kunnen de resultaten 

min of meer beschouwd worden als herhalingen. Het aantal herhalingen per reeks schommelt van 2 

tot 12. Sommige metingen werden in bepaalde reeksen niet uitgevoerd, zodat er bij deze op de 

figuren geen punten staan. 

 

 

   
handmatige staalname aan slurfsilo 
(reeks 15) 

achteraf goed dichtplakken staal ter analyse 
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3 Verkleinen en inkuilmethodes 
 

In het kader van GrasGoed werden verschillende technieken aangewend bij het verkleinen van de 

stengelstukken en later bij het inkuilen: 

reeksen verkleining inkuiling 

1 vers, met de hand geknipt : niet verkleind en niet ingekuild 

2 verhakseld bij het oprapen op 4cm klassiek ingekuild 

3 “ ingekuild in bigbags (verder idem als reeks 2) 

4, 5, 6 “ klassiek ingekuild 

7 verhakseld vlak voor het inkuilen op 4 cm klassiek ingekuild 

8 hooi : niet verkleind en niet ingekuild 

9 niet verkleind, op volle lengte zoals te 
velde 

klassiek ingekuild 

10 ? klassiek ingekuild 

11 niet verkleind in grote plastic balen 

12 maaikneuzen op 20cm of minder klassiek ingekuild 

13 “ in grote plastic balen 

14 ? klassiek ingekuild 

15 deels maaikneuzen en deels op lengte slurfsilo’s 

16, 17 ? slurfsilo’s 

 

 

  
hakselen bij het oprapen  
(voor reeks 2 in Tervuren) 

de messen die zorgen voor het maaikneuzen 

 

In een grashakselaar worden de stengels opgenomen en versneden in kleine stukjes van bv. 4cm. Op 

deze manier wordt het volume drastisch verkleind en zal er bij het inkuilen veel minder lucht tussen 

blijven hangen waardoor het inkuilen sneller en beter verloopt. Bij het maaikneuzen wordt het maaisel 

bij het oprapen doorheen een reeks messen geduwd. De afstand tussen de messen bepaalt de 

snijlengte. Ook hierdoor kan het inkuilen verbeterd worden, maar het materiaal blijft wel ruwer dan bij 

het hakselen. 
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openen van de kuil van reeks 9 (Kortenaken) schimmelvorming vanaan een gat in de folie, rot 

materiaal te verwijderen (reeks 9) 
 

Uit reeks 9 (maaisel uit het Hageland in Vlaams-Brabant en klassiek ingekuild in Kortenaken) hebben 

we geleerd dat het hakselen en maaikneuzen geen absolute voorwaarden zijn om natuurmaaisel met 

succes in te kuilen. Bij het uitkuilen werd op 72 ton slechts 4 ton afgekeurd, voornamelijk omdat bij de 

staalname voor analyses twee gaten in de plastic folie niet voldoende goed terug waren dichtgeplakt. 

Hieraan had zich een schimmel gevormd die een deel van het materiaal had doen rotten. Ook de 

randen van de kuil hadden beter gekund, omdat de flappen plastic folie mekaar beter hadden kunnen 

overlappen aan de silomuurtjes. 

 

  
gaatjes in folie en beschermend net door 
vogels (reeks 6 in Huldenberg) 

inkuilen in bigbags is geen goed idee (reeks 3) 

 

De kuil van reeks 6 (Huldenberg, Dijlevallei) had na verloop van een jaar sterk te lijden van vogels die 

kleine gaatjes in de plastic prikten. Met een beschermend net kan dit enigszins tegengegaan worden. 

Maar ook de dikte van de plastic folie speelt een grote rol. 

In reeks 3 werd vooral witbolgras uit Tervuren ingekuild in bigbags. Dit werd dan vergeleken met reeks 

2, waar hetzelfde materiaal klassiek ingekuild werd. In deze bigbags werden twee grote plastic zakken 

in mekaar gestoken en allebei apart dichtgemaakt. Toch was dit systeem niet dicht genoeg om 

schimmelvorming op termijn tegen te gaan. Ook was het zeer veel plastic voor telkens een klein 

volume gras van een halve kubieke meter. Het idee om natuurgras in te kuilen in bigbags werd dus in 

de praktijk negatief geëvalueerd. 
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grasbalen in Kalmthout (reeks 11) Slecht gewikkelde baal (reeks 11) met te 

droog materiaal voor verwerking 
 

Met het bewaren van natuurmaaisel in grote plastic balen (voordroog) zijn de ervaringen verschillend. 

ANB-maaisel werd in Kalmthout in balen verpakt (reeks 11), maar het bleek voor raffinage veel te 

droog en een deel van de balen was slecht gewikkeld. Alhoewel de voederwaarden uit analyse 

meevielen werd het door het rustieke vee van Natuurpunt niet gegeten, zodat het uiteindelijk voor 

compost is afgevoerd.  

Natuurmonumenten had in Vlijmens ven met reeks 13 wel goede ervaringen met plastic balen, die 

gemakkelijk vervoerbaar zijn. De hogere kost en de grote hoeveelheid plastic die nodig zijn om deze 

techniek goed uit te voeren zijn echter niet van aard om van plastic balen de standaardmethode te 

maken om natuurmaaisel in te kuilen. 

  
klassieke kuil (reeks 7) slurfsilo in aanmaak met de Budissa Bagger  

(reeks 17) 
 

In 2019 werd een reeks slurfsilo’s aangelegd met een Budissa Bagger machine uit Duitsland. De 

bekomen slurven zijn 3m hoog en tot 70m lang. De toekomst zal uitwijzen of het uitgekuilde gras ook 

goed te verwerken valt. Maar in vergelijking met de klassieke inkuilmethode is het systeem zeker 

veelbelovend :   

- gunstige analyseresultaten van ingekuilde materiaal 

- kosten vergelijkbaar met het klassieke inkuilen 

- de opening voor het invoeren van maaisel is beperkt zodat de hoeveelheid zuurstof die kan 

binnendringen als men pauzeert beperkt zal zijn 

- bij het uitkuilen is het mogelijk een vrij klein front te maken waarop rotting kan ontstaan 

- het is niet nodig om de kuil aan te rijden 

- het toevoegen van een inkuiladditief gaat zeer vlot via sproeiers 

- de hoeveelheid plastic is vergelijkbaar met een klassieke kuil. 
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slurfsilo in opbouw in Beverlo (reeks 15) 3 van de 5 slurfsilo’s in reeks 15 

 

 

 
Belangrijkste conclusies : 
 

- Het is mogelijk niet verkleind natuurmaaisel in te kuilen als men dit zorgvuldig uitvoert. 
Hakselen of maaikneuzen zijn niet noodzakelijk. 

- Na het nemen van stalen voor metingen moeten de gaten in de plastic folie met de grootste 
zorg terug worden gedicht. 

- De kwaliteit (dikte) van de folie is belangrijk om vogelschade tegen te gaan en de kuil 
langer te laten bewaren. 

- Het inkuilen in bigbags is geen goed idee. 
- Het gebruik van slurfsilo’s is veelbelovend voor natuurmaaisel. 
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4 Bewaring, inkuiladditieven en boterzuur 
 

Een belangrijke en gemakkelijk te meten parameter om de bewaring van het maaisel na te gaan is de 

pH of zuurtegraad. Voor conservering zijn vooral de melkzuurbacteriën van belang. Deze groeien op 

suiker en produceren melkzuur, waardoor de kuil verzuurt en bewaart. Melkzuurbacteriën groeien 

optimaal tussen 15 en 30°C, maar niet meer boven 35°C. Bij een pH van 3,2 stopt het 

verzuringsproces, want zuurder krijgen ze het niet Daarbij is het een traag biologisch proces : het 

verzuren van een kuil neemt doorgaans weken in beslag, 6 weken is normaal. 

 

pH 7 is neutraal en uit de commentaar van Eurofins op de resultaten bleek dat in sommige gevallen 

pH 6,5 reeds aanvaardbaar is. Hier zitten we met onze analyses zelden boven en nooit boven pH 7. 

pH 4 is natuurlijk veel beter, maar dit wordt hier slechts uitzonderlijk gehaald. Materiaal uit reeks 5 dat 

geanalyseerd werd op het PraktijkCentrum voor Sierteelt (PCS) bleek daar een pH van 7,86 te hebben 

na meer dan een jaar in de kuil. Bij het definitieve uitkuilen 27 maanden na het inkuilen bleek de 

bewaring globaal echter toch goed te noemen (geen schimmelontwikkeling ,broei noch 

boterzuurgeur). Het onvoldoende verzuurde materiaal werd genomen van een hoek van de kuil, wat 

een mogelijk verklaring is van deze uitzondering. 

Het suikergehalte van het ingekuilde materiaal was meestal aan de lage kant (minder dan 20 gram per 

kg Droge Stof) en suiker is de brandstof voor de melkzuurbacteriën. In een minder goed 

geconserveerde, minder zure kuil zal het suikergehalte grotendeels verbruikt zijn door de 

melkzuurbacteriën. Eén van de oorzaken is dat maaisel uit het najaar minder suiker bevat en in het 

natuurbeheer wordt er vaak later gemaaid dan in de gewone landbouw. 

Als we de reeksen 4 en 5 vergelijken met elkaar en met de andere reeksen, dan kunnen we 

aannemen dat hogere aandelen pitrus geen probleem vormen bij het inkuilen. Later bij de verwerking 

kan dit anders zijn, zodat men zich de vraag kan stellen of het wel zin heeft om zeer pitrusrijk maaisel 

in te kuilen met alle kosten die daarbij horen. 
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Het gebruikte inkuiladditief en de sproeiers van de Budissa Bagger in werking. 

 

Om het inkuilen in moeilijkere omstandigheden (te nat, risico op slechte bewaring en boterzuur) toch 

te laten slagen wordt in de landbouw beroep gedaan op zogenaamde inkuiladditieven. In reeksen 15, 

16 en 17 (met slurfsilo’s) werd gekozen voor een additief met zowel extra melkzuurbacteriën (voor een 

snelle verzuring) als azijnzuurbacteriën (tegen broei, schimmelvorming en boterzuurbacteriën). 

Inkuiladditieven met toegevoegde enzymes zijn niet gewenst omdat het niet de bedoeling is om de 

celwanden teveel af te breken en zo de vezels te beschadigen. Een prijsvergelijking bracht ons bij het 

product 11GFT van Pioneer. Dit poeder is opgelost in water en door middel van de sproeiers op de 

Budissa Bagger inkuilmachine toegevoegd aan het maaisel vlak voor het inkuilen. Gezien dit additief 

2.15 euro per behandelde ton nat maaisel kost is het begrijpelijk dat men dit enkel doet als men het 

nodig vindt. 

 

 

 

 

Azijnzuur  
(met 2 C-atomen) 

Melkzuur 
(met 3 C-atomen) 

Boterzuur 
(met 4 C-atomen) 
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Boterzuur zorgt voor een onaangename geur, wanneer men het gras uitkuilt. Meer besmetting met 

grond en een hoog vochtgehalte geven meer boterzuur. De onaangename geur kan ook de smaak 

van de melk of de kaas beïnvloeden als het kuilgras als voeder gebruikt wordt. Gewoonlijk wordt een 

maximum aan boterzuur genomen op 3 gram per kg Droge Stof. Slecht in 2 à 3 metingen werd deze 

norm overschreden en geen enkele keer bij het gebruik van het additief. Maar boterzuur werd slechts 

in 8 reeksen gemeten. Toch kunnen we stellen dat boterzuur algemeen gezien bij het inkuilen van 

natuurmaaisel geen groot probleem is en dat het gebruik van het inkuiladditief hier dienstig kan 

geweest zijn. Het feit dat we niet de ambitie hebben om dit kuilgras uit natuurbeheer systematisch als 

veevoeder te gebruiken vergemakkelijkt deze conclusie. 

 

 
Belangrijkste conclusies : 
 

- Natuurmaaisel verzuurt en bewaart bij inkuilen vrij goed (ook over twee jaar), maar 
waakzaamheid blijft geboden. 

- Een inkuiladditief met extra melkzuur- en azijnzuurbacteriën is te overwegen voor meer 
zekerheid. 

- Boterzuur is bij het inkuilen van natuurmaaisel geen groot probleem. 
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5 Grond en andere verontreinigingen 
 

Bij het oogsten van het maaisel wordt vaak wat bodemmateriaal meegenomen waarbij de hoeveelheid 

afhangt van een aantal omstandigheden : 

- de maaimachine, waarbij klepelmaaiers bv. veel bodem meezuigen 

- de zorgvuldigheid van de maaier (instelling van de maaihoogte, rekening houden met het 

micro-reliëf van het terrein, …) 

- molshopen en andere fauna-effecten 

- bij het oprapen van de rillen te velde of de hopen gras aan de perceelsranden kan heel wat 

grond meegeschept worden. 

 

Deze grond of zand is vervelend bij de meeste toepassingen. Het kan zorgen voor meer boterzuur en 

is in veevoeder ook vervelend, want de dieren worden verplicht tot deze extra opname. Voor 

isolatiemateriaal of papiervezels moet het eruit gewassen worden en blijft het achter op het bedrijf als 

een nevenproduct of afval. Voor veel vergisters vermindert het op termijn de capaciteit van de 

installatie, enz. 

 

In reeks 1 betreft het met de hand geknipt maaisel dat allicht zo goed als geen grond/zand bevat. 

Toch bevat ook dit gemiddeld nog 6,6% ruwe as op Droge Stof. Zuiver hout heeft een veel lager ruwe 

as gehalte, tot zelfs minder dan 1%. In gras en kruiden vinden we immers veel meer mineralen die in 

de as achterblijven, zoals bv. magnesium dat in bladgroen zit. De Bodemkundige Dienst van België 

geeft dan ook 8 à 12% aan als courante spreiding in maaisel. Op de figuur is de grens van 12% 

aangegeven, wat dus de grens is voor “verontreiniging met grond”. Meer dan 20% is met veel 

zand/grond erin (dept.Landbouw en Visserij 2017) en in niet minder dan 25 stalen is dit het geval. 

Zonder twijfel is dit dus een aandachtspunt bij het oogsten van natuurmaaisel. 
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Op 8 stalen werd naast het % ruwe as (na verbranding) ook het zandgehalte gemeten waarbij de ruwe 

as nog werd behandeld met zuren. Tussen beide reeksen resultaten bleek een zeer significante 

lineaire correlatie te bestaan, zodat het % ruwe as op zichzelf kan aanvaard worden als een goede 

maat voor de verontreiniging met zand/grond. 

Bij een aantal stalen van Natuurpunt vermoeden we dat de lage gehaltes aan ruwe as te danken zijn 

aan de veenbodem, waarbij geen zand noch minerale deeltjes het maaisel kunnen verontreinigen. 

Langs de andere kant zijn er de reeksen 2, 3 en 6 waar de hoge gehaltes allicht te maken hebben met 

het oprapen van de rillen gemaaid gras met een hakselaar. 

 

In een vrachtwagen vol natuurmaaisel werd 

zorgvuldig het zwerfvuil verwijderd (hout, plastic, 

glas, metaal en stenen). In zo’n 30 ton nat maaisel 

werd slechts een zeer bescheiden hoeveelheid 

“zwerfvuil” gevonden. 

 

 

 

 

 

 

Slechts op 32 stalen werd het chloorgehalte gemeten. Eurofins geeft voor het chloorgehalte een 

streeftraject van 5-20g/kgDS. Vergeleken hiermee was het chloorgehalte 3 maal te hoog en 11 maal 

te laag. Meestal is het chloorgehalte dus ok en er is zeker geen overmatige besmetting met strooizout. 

 

 
Belangrijkste conclusies :  
 

- Natuurmaaisel bevat nu in een behoorlijk deel van de gevallen veel zand/grond, wat dus 
een aandachtspunt is bij de oogst en bij de verwerking. 

- Natuurmaaisel bevat haast geen zwerfvuil. 
 



__________________________________________________________________________________________ 
 

Rapport GrasGoed – Het inkuilen van natuurmaaisel   16 

6 Voederwaarde en ligninegehalte 
 

In Vlaanderen Circulair wordt bij de verwerking van biomassa in de cascade van waardebehoud 

dierenvoeding of voeder hoger geplaatst dan biomassa als grondstof voor de industrie. Het is dus 

belangrijk om de voederwaarde van natuurmaaisel te kennen. Er is trouwens ook voldoende 

economische vraag naar voeder (ruwvoeder, eiwitten, …) vanuit de landbouw, maar ook voor paarden 

en gezelschapsdieren (petfood). 

De voederwaarde van maaisel kan nagegaan worden aan de hand van een hele reeks metingen. Hier 

is gekozen voor VEM (VoederEenheid Melk), DVE (DarmVerteerbaar Eiwit), ruw eiwit, 

structuurwaarde en ligninegehalte. 

VEM (VoederEenheid Melk) is een maat voor de energiewaarde in het voeder of hoeveel energie het 

vee (meer bepaald melkvee) eruit kan halen. Gewoonlijk wordt het gegeven per kg Droge Stof waarbij 

1000VEM overeenkomt met 1650kcal of de energie in 1kg gerst. De berekeningsmethode voor 

natuurgras is uitgevoerd zoals voor landbouwgras, maar dit bevat een zekere fout gezien voor 

natuurgras geen specifieke regressievergelijkingen beschikbaar zijn. 

 
Vers landbouwgras kan ongeveer 1000VEM/kgDS halen, maar door het inkuilen verandert dit reeds 

tot bv. minder dan 900 (Tabellenboek, 2016). In een cursus van het dept. Landbouw en Visserij (2017) 

werd voor gras uit natuurbeheer de waarde van 650VEM/kgDS vooropgesteld en dit is ook in de figuur 

weergegeven. Deze waarde wordt duidelijk niet vaak gehaald. In reeks 1 betreft het een test met niet 

te laat met de hand geknipt vers materiaal, goed om mee te vergelijken, maar niet relevant voor de 

echte praktijk. Het hooi van Natuurpunt van reeks 8 betreft percelen die in functie van voeder werden 

geselecteerd, waarmee bewezen is dat een deel van het natuurmaaisel wel degelijk een 

voederwaarde heeft. Zowel Natuurpunt als ANB hebben honderden gebruiksovereenkomsten of 

concessies lopen met landbouwers omtrent het gebruik van natuurgras als veevoeder. 

In reeks 11 betreft het in plastic gewikkelde balen voordroog met ANB-gras uit Kalmthout. Het droge 

stofgehalte was te hoog voor raffinage, maar de VEM-waarden vielen mee, zodat gepoogd werd om 
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het materiaal te voederen aan rustiek vee gebruikt voor natuurbeheer. Maar de dieren weigerden het 

zodat het moest afgevoerd worden naar compostering. Hiermee is bewezen dat de voederwaarde niet 

in één of zelfs een paar criteria te vatten is. Verteerbaarheid, structuur en smakelijkheid zijn ook voor 

vee in hoge mate subjectief. 

Natuurmaaisel bevat dus een veel lagere energiewaarde voor vee dan landbouwgras. In vele gevallen 

is het slechts de helft of minder, wat nog niet wil zeggen dat het compleet onbruikbaar of giftig zou 

zijn. In veel gevallen kan het slechts een beperkt percentage (bv. 20%) van de voederinput uitmaken. 

Natuurmaaisel met een lage voederwaarde kan dus op de markt niet concurreren met goed voer zodat 

zijn economische waarde ook lager ligt.  

 
 

De metingen voor DarmVerteerbaar Eiwit (DVE in gram per kg Droge Stof) geven een idee van 

hoeveel eiwit de dieren kunnen halen uit het voeder. In een cursus van het dept. Landbouw en Visserij 

(2017) werd voor gras uit natuurbeheer de waarde van 40gDVE/kgDS vooropgesteld en dit is ook in 

de figuur weergegeven. 

Globaal genomen vinden we dezelfde conclusies over de reeksen terug als bij de VEM-resultaten. 

Beter veevoeder haalt zowel hogere VEM- als DVE-waarden en dit logisch want eiwitten bevatten ook 

energie. Maar in 13 gevallen werd zelfs helemaal geen DVE gedetecteerd, wat een nul geeft op de 

figuur. Het negatieve oordeel over de voederwaarde van natuurmaaisel is uit de DVE-waarden dus 

nog strenger dan uit de VEM-waarden. Voeder met een laag eiwitgehalte zoals natuurgras moet door 

de landbouwer gecompenseerd worden met eiwitrijker voer. Dit krachtvoer is echter duurder in 

aankoop. 
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Als er dan zo weinig of zelfs geen DarmVerteerbaar Eiwit wordt gedetecteerd, kan de vraag gesteld 

worden of er nog wel eiwitten in het natuurmaaisel zitten. Daarom werd ook het totale gehalte aan ruw 

eiwit nagegaan. In de rapporten van Eurofins werd 150gruweiwit/kgDS als een minimumwaarde voor 

goed veevoeder opgegeven zodat deze waarde op de figuur wordt aangegeven. Deze waarde is van 

toepassing op gras dat voor landbouw passend wordt bemest en vroeg genoeg wordt gemaaid. Ook 

hier is het duidelijk dat natuurmaaisel deze waarde zelden haalt, maar er zitten dus wel degelijk eiwitten 

in natuurmaaisel. Het is dan een technische uitdaging om deze eiwitten eventueel toch te valoriseren, 

bv. na raffinage uit het sap. 

 

De structuurwaarde is belangrijk voor de penswerking van de herkauwers. Eurofins geeft voor 

veevoeder een range tussen 2,6 en 3 als optimaal. Op 75 metingen zat het natuurmaaisel daar 8 maal 

een beetje onder en 46 keer erboven. We mogen dus stellen dat natuurmaaisel meestal zeer 

structuurrijk is. Deze eigenschap kan landbouwers motiveren om het in zekere mate in het rantsoen bij 

te voegen. Ook voor paarden kan het toch goed ruwvoer zijn als rekening gehouden wordt met alle 

andere gegevens en niet in het minst met giftige planten zoals Jacobskruiskruid. Giftige planten 

werden in deze analyses niet meegenomen, maar het is duidelijk dat ze slechts in een kleine 

minderheid van de percelen met natuurmaaisel talrijk aanwezig zijn. Waakzaamheid te velde blijft 

natuurlijk aangewezen. 
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Lignine wordt ook houtstof genoemd en is typisch voor het hout geproduceerd in bomen en struiken. 

Maar ook kruiden en gras kunnen in zekere mate verhout zijn, zeker wat verder in het seizoen. Laat 

maaien voor natuurwaarden geeft dus meer lignine en dan is er ook nog het feit dat zich in 

natuurgraslanden vaak boompjes uitzaaien. Deze maken geen kans omdat er te vaak gemaaid wordt, 

maar boomzaailingen kunnen ook bijdragen tot het ligninegehalte. Lignine is moeilijker verteerbaar in 

tegenstelling tot suikers, cellulose en eiwitten. 

In de analyseverslagen van Eurofins wordt 30glignine/kgDS aangegeven als een bovengrens voor goed 

veevoeder. Bijna altijd zitten onze resultaten voor natuurmaaisel daar (ruimschoots) boven. Eens te 

meer wijst dit op minder goed veevoeder en vooral slechter verteerbaar materiaal. In reeks 15 haalt één 

analyse zelfs 166glignine/kgDS, wat allicht geen fout is maar gewoon een staal met veel loofhout erin. 

Loofhout haalt tussen 160 en 250glignine/kgDS, naaldhout zit nog een beetje hoger.  

 

 
Belangrijkste conclusies :  
 

- Natuurmaaisel uit natuurbeheer is in vergelijking met landbouwgras globaal genomen 
duidelijk minder goed veevoer op basis van de energie-inhoud, de eiwitwaarden en het 
ligninegehalte. 

- Een deel van het natuurmaaisel is wel bruikbaar als veevoeder en er moet dan ook 
gestreefd worden om dit als zodanig te valoriseren, omdat dit economisch logisch is. 

- De structuurwaarde van natuurmaaisel ligt hoog, wat landbouwers kan motiveren om het in 
zekere mate bij het rantsoen voor het vee te voegen. 

- Er zitten eiwitten in natuurmaaisel, maar het zal een technische uitdaging zijn om deze 
eventueel toch te valoriseren. 
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7 Droge stofgehalte 
 

In een geventileerde oven wordt het natte maaisel verwarmd tot er geen vocht meer ontsnapt. Zo 

krijgen we het gewichtspercentage aan droge stof ten opzichte van het natte materiaal. Vers gras en 

ingekuild gras bevatten normaal veel water. Het hooi van reeks 8 is duidelijk veel droger, waardoor het 

kan bewaard worden.  

 

Bij verschillende raffinagetechnieken wordt 40%DS gegeven als een maximum en dit is op de figuur 

aangegeven. Voor raffinage is het dus belangrijk dat het maaisel natter is (met een lager gehalte aan 

droge stof). Bij verschillende reeksen analyses is de spreiding groot en ligt een deel van de metingen 

onder en een ander deel boven de 40%DS. In de reeksen 10 tot en met 14 is het ook duidelijk dat 

2018 een bijzonder droge zomer was, nadelig dus voor de raffinage.  

Bij het inkuilen van maaisel voor veevoeder wordt gestreefd naar meer dan 30%DS, waarbij tot 70% 

ook nog ok is. Natte kuilen conserveren immers moeilijker en de eiwitten voor voeder gaan meer 

verloren. Bij een drogere kuil gaat ook het sapverlies dat eruit lekt beperkter of onbestaande zijn. Het 

blijkt dus dat een kuil voor latere industriële verwerking veel natter mag of moet zijn dan één voor 

veevoeder. 

In ieder geval is het %DS een belangrijk aandachtspunt bij het valoriseren van natuurmaaisel voor 

industriële producten. Een aantal maatregelen kunnen ervoor zorgen dat het natuurmaaisel nat 

genoeg is : 

- Het maaisel moet zo kort mogelijk op het terrein blijven liggen (beter minder dan 1 dag dan 5 

dagen), omdat het dan in de zomer gewoonlijk gaat uitdrogen  

- We moeten van ’s morgens vroeg beginnen te maaien als het gras nog vochtiger is 
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- Aangehouden hete en droge periodes zouden kunnen gemeden worden (maar dit is niet 

realistisch aangezien er net dan ook op natte percelen vlot kan gemaaid worden) 

 

Een inkuiladditief toevoegen kan de bewaring in een nattere kuil verbeteren (zie hoger). Het hier 

gebruikte additief moet toegediend worden à rato van minstens 237ml oplossing per ton maaisel. Als 

we dan bv. 500ml oplossing per ton vers maaisel zouden sproeien hebben we ongeveer een halve kg 

vocht toegediend per ton. Die ton maaisel bevat dan bv. 40%DS en dus 60% water of 600kg per ton. 

0,5kg/ton ten opzichte van 600kg/ton is dus minder dan 0,1% extra vocht. Dit voorbeeld maakt 

duidelijk dat het sproeien van het additief het %DS normaal slechts minder dan één percent kan doen 

afnemen. Het toevoegen van het inkuiladditief heeft dus slechts een verwaarloosbaar effect op het 

%DS en is dus geen middel om de kuilen echt natter te maken. 

 

 
Belangrijkste conclusies : 
 

- Voor de raffinage van natuurmaaisel voor industriële producten dient het % Droge Stof 
lager te zijn dan 40.  

- Het optimale % Droge Stof van een kuil met natuurmaaisel voor raffinage ligt lager dan dat 
bij een kuil met maaisel voor veevoeder. 

- Het maaisel voldoende nat houden is een belangrijk aandachtspunt gezien de grote 
spreiding op de meetresultaten.  
 

 

8 Algemene conclusies 
 

Natuurmaaisel verzuurt en bewaart bij inkuilen vrij goed (ook over twee jaar), maar waakzaamheid 

blijft geboden. Het is mogelijk niet verkleind natuurmaaisel in te kuilen als men dit zorgvuldig uitvoert. 

Hakselen of maaikneuzen zijn niet noodzakelijk. 

Na het nemen van stalen voor metingen moeten de gaten in de plastic folie met de grootste zorg terug 

worden gedicht. De kwaliteit (dikte) van de folie is belangrijk om vogelschade tegen te gaan en de kuil 

langer te laten bewaren. 

Het gebruik van slurfsilo’s is veelbelovend voor natuurmaaisel. 

Een inkuiladditief met extra melkzuur- en azijnzuurbacteriën is te overwegen voor meer zekerheid. 

Boterzuur is bij het inkuilen van natuurmaaisel geen groot probleem. 

Natuurmaaisel bevat nu in een behoorlijk deel van de gevallen veel zand/grond, wat dus een 

aandachtspunt is bij de oogst en bij de verwerking. 

Natuurmaaisel bevat haast geen zwerfvuil. 

Natuurmaaisel uit natuurbeheer is in vergelijking met landbouwgras globaal genomen duidelijk minder 

goed veevoer op basis van de energie-inhoud, de eiwitwaarden en het ligninegehalte. 

Voor de raffinage van natuurmaaisel voor industriële producten dient het % Droge Stof lager te zijn 

dan 40. Het optimale % Droge Stof van een kuil met natuurmaaisel voor raffinage ligt lager dan dat bij 

een kuil met maaisel voor veevoeder. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 : overzicht van de reeksen geanalyseerd natuurmaaisel in het kader van het interregproject 

GrasGoed  

reeks herhalingen labo opdrachtgever jaar aard opmerkingen 

1 11 FFQ Natuurinvest 
 

2016 vers 
geknipt 
maaisel 

 

2 3 FFQ Natuurinvest 
 

2017 gewoon 
kuilgras 

vooral witbol 

3 3 FFQ Natuurinvest 
 

2017 ingekuild 
in 
bigbags 

 

4 3 FFQ Natuurinvest 
 

2017 gewoon 
kuilgras 

25% pitrus 

5 3 FFQ Natuurinvest 
 

2017 gewoon 
kuilgras 

66% pitrus 
en veel 
zegges 

6 4 FFQ+BDB+UGent Natuurinvest 
 

2017-
2019 

gewoon 
kuilgras 

33% lidrus 

7 7 FFQ+BDB Natuurinvest 
 

2016-
2017 

gewoon 
kuilgras 

ingekuild in 
Bocholt 

8 9 BDB Natuurpunt 
 

2017 hooi  

9 4 FFQ+BDB+UGent Natuurinvest 
 

2018-
2019 

gewoon 
kuilgras 

ingekuild in 
Kortenaken 

10 2 FFQ Natuurpunt 
 

2018 gewoon 
kuilgras 

 

11 3 FFQ Natuurinvest 
 

2018 In plastic 
balen 

In Kalmthout 

12 2 Eurofins Natuurmonumenten 
 

2018 gewoon 
kuilgras 

 

13 5 Eurofins Natuurmonumenten 
 

2018 In plastic 
balen 

 

14 4 Eurofins Natuurpunt 
 

2018-
2019 

gewoon 
kuilgras 

ingekuild in 
Bocholt, 
Tongeren en 
Koersel 

15 12 Eurofins Natuurinvest en 
Natuurpunt 

2019 slurfsilo’s ingekuild in 
Beverlo 

16 3 Eurofins Natuurpunt 
 

2019 slurfsilo’s ingekuild in 
Lille 

17 6 Eurofins Natuurpunt 
 

2019 slurfsilo’s ingekuild in 
Lummen 

 

afkortingen : 

FFQ = Feed & Food Quality 

BDB = Bodemkundige dienst van België 

UGent = Universiteit Gent labo Lanupro  
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