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Project voederwaarde natuurmaaisel  

 

1) Inleiding 

In het kader van verschillende projecten is het belangrijk om de voederwaarde van grazige vegetaties 

vast te stellen. Dit is niet alleen interessant in de gewone landbouw, maar ook in het natuurbeheer 

voor een correcte communicatie met landbouwers en om die maaisels te selecteren die beter niet 

voor voeder worden gebruikt. 

De voederwaarde wordt bepaald door een hele reeks parameters : 

- Energieinhoud 

- Eiwitwaarden 

- Mineralen, spoorelementen en vitaminen 

- Verteerbaarheid 

- Smakelijkheid 

- Structuur 

- Giftige planten en dergelijke 

 

 

2) Methodiek 

Om meer inzicht hierin te verwerven werden 11 stalen genomen volgens een methodiek grotendeels 

aangeraden door Isabelle Vuylsteke van Inagro.  

- Een stuk van 5x5m wordt 

afgebakend en 

geïnventariseerd op hogere 

(vaat)planten, waarbij ook 

wordt genoteerd of er 

schijngrassen of soorten van 

schralere terreinen staan. De 

bedekkingen van de 

belangrijkste soorten worden 

ook genoteerd. Dit geeft een 

lijstje zoals hiernaast 

waarmee de fase in functie 

van de biodiversiteit wordt 

bepaald : 
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- Binnen deze 25m² wordt 2x1m zeer correct afgebakend en dit stukje wordt afgeknipt en 

verzameld op ongeveer 4cm boven de grond. Het maaisel wordt goed samengeduwd in een 

plastiekzak (met een tweede plastiekzak errond). Op de buitenste zak wordt een 

nummer/code gezet.  

 

- Foto’s worden genomen, zoals hieronder op de hippodroom van Groenendaal : 

 

- Het grasstaal wordt gewogen en bewaard in een diepvries. 

 

- Na afspraak met een labo (FFQ) worden de stalen uit de diepvries gehaald en nog dezelfde 

dag afgeleverd.  

 

 

- Een paar weken later wordt per 

staal een rapport afgeleverd 

waaruit door specialisten heel veel 

kan afgeleid worden. Hiernaast 

een voorbeeld :  
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3) Resultaten 

In volgende tabel staan de voornaamste resultaten (maaidata steeds in 2016): 

 

 

Plaatsen: 

In Tervuren betreft het open plekken in het Capucienenbos, langsheen de Koninklijke wandeling (1 

en 2) en in de Paardendelle (7), eigendom van de Koninklijke schenking. 

In Hoeilaart  werd er gewerkt op Koedal (3 en 4) en in Groenendaal : helling bij bosmuseum (5), 

voormalige renbaan (6) en bij de ruïne van de kloosterkerk (8), beheerd door ANB. 

Het grasland in Schilde(9) is eigendom van Bergenboomverzorging en wordt natuurvriendelijk 

beheerd. 

In Oelegem (Ranst) in het Vrieselhof gaat het over de Pitruswei (10) en het ex-elzenbroek bij het 

blauwgrasland (11). Beiden eigendom van de provincie Antwerpen. 

Afkortingen: 

DS = droge stof 

DVE = darmverteerbaar eiwit 

OEB = onbestendig-eiwit balans 

VC-OS = verteringscoëfficiënt van de organische stof 

VEM = voedereenheden voor melkproductie 

Fases in de ontwikkeling van de botanische biodiversiteit (Bax & Schippers, 1987). De BWK-codes zijn 

indicatief en niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek : 

0 = raaigrasweide (zeer goed veevoeder, fase 0 komt in dit project niet voor), BWK=hx 

1 = grassenmix (proefvlak 10 betreft de natte grassenmix met in dit geval 40% pitrus), BWK = hp 

2 = dominante fase (witbol bij 1, 6 en 9, glanshaver bij 3), BWK = hp 

3 = gras-kruidenmix, BWK = hp*, hj, hf 

4 = bloemrijk hooiland/grasland, BWK = hc, hu, overgangen tussen hp* en de codes van fase 5 

5 = schraalland (met vooral schraallandsoorten : gewoon struisgras en tormentil in 7 en 

moerasstruisgras, biezenknoppen en veldrus in 11), BWK = ha, hd, hk, hm, hn 

Fases 0, 1 en 2 worden in het natuurbeheer niet nagestreefd. 

nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

plaats Tervuren Tervuren Hoe-KoedalHoe-KoedalHoe-Groen Hoe-Groen Tervuren Hoe-Groen Schilde Vrieselhof Vrieselhof

maaidatum 16/jun 16/jun 20/jun 20/jun 21/jun 22/jun 22/jun 28/jun 6/jul 6/jul 6/jul

dagen na begin juni 16 16 20 20 21 22 22 28 36 36 36

kg nat / 2m² 1,845 1,715 2,56 4,045 3,44 3,84 0,985 3,83 2,75 3,63 3,38

kgDS/kg 0,123 0,188 0,252 0,178 0,145 0,175 0,242 0,23 0,244 0,327 0,382

tonDS/ha 1,13 1,61 3,23 3,60 2,49 3,36 1,19 4,40 3,36 5,94 6,46

biodiversiteitsfase 2 4 2,5 3 4 2 5 4 2,5 1 5

soorten/25m² 14 30 21 18 28 17 13 32 24 10 31

VEM/kgDS 876 870 872 863 881 839 897 852 854 940 905

gDVE/kgDS 75 69 56 78 75 60 72 66 62 77 64

gRuwEiwit/kgDS 127 112 77 145 125 97 113 110 98 116 87

gOEB/kgDS -21 -31 -54 -7 -23 -38 -34 -31 -39 -36 -51

g RuweCelstof/kgDS 300 308 301 300 277 346 300 316 334 299 312

g Ruwe As/kgDS 72 71 77 82 87 61 60 77 61 33 46

VC-OS 74,3 73,7 74,1 74 75,6 71 74,8 72,9 72 75,9 74,4
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Echt giftige planten kwamen in deze stalen niet voor en het bleek ook geen probleem om deze te 

vermijden, gezien ze ook in de omgeving weinig voorkwamen. 

 

4) Bespreking 

Het soortenaantal per 25m² volgt de fases, zoals eigen aan de methodiek met de hoogste waarden in 

fase 4 (bloemrijk hooiland). 

 

 

Het droge stofgehalte ligt zeer laag omdat het voorjaar van 2016 zeer nat was. Het regende bijna 

elke dag en verschillende staalnames zijn dan ook in de regen gebeurd. 

Er is een hoge correlatie tussen de productie in tonDS/ha en het aantal dagen na begin juni 

(correlatiecoëfficient r = 0,80). 

 

 

Er is echter geen correlatie tussen deze productie in tonDS/ha en de biodiversiteitsfase, wat 

merkwaardig is. Een sterk negatieve correlatie met de laagste producties bij de hoogste 

biodiversiteitsfases werd immers verwacht, maar niet gevonden in deze beperkte en zeer diverse 

steekproef. 

biodiversiteitsfase 

aantal hogere planten per 25m² 

productie in tonDS/ha 

aantal dagen na begin juni 



5 

 

Gezien het labo niet beschikt over NIRS calibraties voor natuurmaaisel, zijn de analyses voor DS, Ruw 

Eiwit, Ruwe Celstof en Ruwe As nat-chemisch uitgevoerd, waardoor ze als correct kunnen worden 

beschouwd. De energiewaarde (VEM) en eiwitwaarden (DVE, OEB) zijn echter geschat op basis van 

laboparameters met een zekere fout. Voor natuurmaaisel/beheersgras zijn immers geen specifieke 

regressievergelijkingen beschikbaar (Johan De Boever en Marnix De schrijver in mail). 

Slechts een lage correlatie (r = 0,39) werd gevonden tussen de VEM en het aantal dagen na begin 

juni. Een sterkere relatie werd verwacht, waarbij de VEM-waarde duidelijk zou dalen met de tijd.. De 

stalen zijn echter sterk heterogeen en werden over een periode van slechts 21 dagen genomen. 

Er werd geen correlatie gevonden tussen de biodiversiteitsfase en de VEM-waarden, noch met de 

DVE noch met het gehalte aan ruwe celstof. Nochtans werd verwacht dat de biodiversiteitsfase een 

invloed zou hebben op deze parameters van de kwaliteit van veevoeder. 

Het gehalte ruwe celstof ligt hoger (28-35%) dan bij het gangbaar landbouwgras dat voor voordroog 

wordt gemaaid (23-25%). Dit natuurgras wordt te laat gemaaid om een hoge voederwaarde te 

bekomen. In verhouding tot het gehalte ruwe celstof ligt de VC-OS tamelijk hoog (hoger dan 

verwacht). Het gemeten ruwe asgehalte is laag (<9%) tot zeer laag (3%) en dit zal samen met een 

behoorlijke VC-OS de berekende relatief hoge VEM waarde verklaren. Ruwe eiwit % zijn zeer laag 

(7,7%) tot laag (12,7%) in verhouding tot gras dat passend met stikstof wordt bemest en tijdig 

gemaaid wordt. Gras dat weinig met N wordt bemest en eerder laat gemaaid wordt kan ook een ruw 

eiwit gehalte hebben van 14%. Het DVE gehalte is relatief laag en het OEB-gehalte is laag (overal 

negatief). Dit wijst op geen of een zeer lage N-bemesting. Dit product kan voorgedroogd worden en 

kan in de veevoeding worden gebruikt. Voordroging tot 35% is nodig voor een goede fermentatie 

zonder sapverliezen (Alex Devliegher in mail). 

Het ruwe asgehalte is zo laag omdat er gewoon met de hand geknipt is, waarbij het mogelijk is totaal 

geen grond in het staal te hebben. Bij grotere maaimachines is dit moeilijk te realiseren. 
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5) Conclusie 

Dergelijk gras (als dusdanig, na inkuilen of na hooien) komt omwille zijn relatief lage voederwaarde 

en daarmee gepaard gaande lagere opneembaarheid vooral in aanmerking voor laagproductief 

melkvee (einde lactatie, droogstand) en voor jongvee (Johan De Boever in mail). 

Voor de veevoeding zouden deze in een extensief productiesysteem kunnen passen (eiwitgehalte 

zeer laag, ruw celstofgehalte zeer hoog). Mocht een dergelijk product tot hooi gedroogd worden zou 

het zeker een waarde hebben (Sam De Campeneere in mail)  

Deze beperkte steekproef roept meer vragen dan antwoorden op.  Waarschijnlijk kan een beter 

beeld bekomen worden door er meer gegevens aan te koppelen, zowel uit percelen met gangbaar 

landbouwgras als uit grasland onder natuurbeheer. De vraag naar de voederwaarde van natuurgras 

blijkt complexer te zijn dan gedacht. Deze gegevens kunnen mits afspraak en verwijzing gebruikt 

worden in verdere publicaties. Dan is het ook mogelijk details na te gaan welke voor de  bondigheid 

niet in deze tekst zijn opgenomen. 

 

Willy Verbeke (Natuurinvest/Inverde), 22 augustus 2017 

 

 

Met dank aan : 

Alex De Vliegher, Johan De Boever en Sam De Campeneere (ILVO) 

Isabelle Vuylsteke en Bart Ryckaert (Inagro) 

Patrick Huvenne, Joris Janssens  en Erik Bartholomees (ANB) 

Jo Van Bouwel en David Bergen (Bergenboomverzorging) 

Wilfried Emmerechts en Kevin Knevels (Koninklijke schenking) 

Frank Peeters en Patrick Van Riel (provincie Antwerpen) 

Marnix De Schrijver (FFQ laboratorium) 
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Bijlage : foto’s van alle 11 de monsterplaatsen 

1) Tervuren, bij de Koninklijke wandeling in het Capucienenbos (Koninklijke Schenking)

 
 

2) Tervuren, bij de Koninklijke wandeling in het Capucienenbos (Koninklijke Schenking) 

 
 

3) Hoeilaart, Koedal (ANB) 
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4) Hoeilaart, Koedal (ANB) 

 
 

5) Hoeilaart, helling bij bosmuseum (ANB) 

 
 

6) Hoeilaart, voormalige renbaan (ANB) 
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7) Tervuren, Paardendelle (Koninklijke Schenking) 

 
 

8) Hoeilaart, bij ruïne kloosterkerk Groenendaal (ANB) 

 
 

9) Schilde, hooiland van Bergenboomverzorging 
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10) Oelegem, Vrieselhof, Pitruswei (provincie Antwerpen) 

 
 

11) Oelegem, Vrieselhof, ex-elzenbroek bij het blauwgrasland (provincie Antwerpen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


