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Samenvatting

Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten
en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Bij 100 bomen per ha
wordt de grasproductie de eerste 10 jaar nauwelijks door de bomen geremd. Daarna
wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Echter bij een volledig gesloten kronendak is nog steeds
grasproductie mogelijk, zeker met aangepaste grassoorten gemengd met witte klaver
en een goede bemesting. De botanische samenstelling van een grasvegetatie onder
walnoten ontwikkelt zich naar schaduwtolerante soorten, met grassen als gewoon
struisgras en kropaar. Dit soort grassen hebben een lager eiwit- en een hoger ruwe
celstofgehalte. Over de verdere chemische samenstelling is weinig bekend.
Juglon heeft in proeven een groeiremmend en kiemingsverminderend effect op de
ontwikkeling bepaalde gewassen (o.a. mais) laten zien. In de praktijk hoeft dit niet als
bedreigend voor vee te worden gezien.
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Achtergrond

Op rundveehouderijbedrijven is de functie van grasland voornamelijk het produceren
van ruwvoer als basisvoer voor de zuivel- en rundvleesproductie in Nederland.
Echter het intensieve gebruik van het grasland laat nauwelijks ruimte over voor
andere functies zoals bijvoorbeeld het instandhouden van het landschap en de
natuur. Gezien de steeds groter wordende maatschappelijke behoefte voor die andere
functies van de Groene Ruimte, kan het eenzijdig gebruik van productiegrasland niet
meer worden gehandhaafd op de huidige schaal. Vooral in die gebieden in Nederland
die waar het graslandgebruik van intensief naar extensief omgebouwd moet worden,
zou het grasland een meer multifunctionele functie moeten gaan vervullen.
Binnen het project “Multifunctionele beplantingen” dat eind 1999 als onderdeel van
het programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik Winterswijk van start is gegaan
voor de duur van 5 jaar, wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn van de
combinatie van gras-, hout- en vruchtproductie op bestaande graslandpercelen. Naast
deze primaire productiefactoren zal ook worden nagegaan hoe het geheel kan
worden ingepast in het landschap en hoe het kan worden gecombineerd met
recreatie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat onder de voorwaarden van duurzaam
landgebruik, er een economisch renderend systeem ontstaat.
Echter vanwege het feit dat begonnen wordt met een jonge aanplant en omdat de
tijdsduur van het project “Multifunctionele beplantingen” relatief kort is met het oog
op het meten van het effect van de bomen op de grasgroei (licht-, vocht en
voedselconcurrentie), is er behoefte aan inzicht in de potentiële productie en
samenstelling van grasvegetaties onder walnotenbeplantingen. Voorts is een vraag in
hoeverre het walnotenblad negatieve invloed kan hebben op het gras en het vee dat
het gras begraast. Hiervoor is het genoemde project ondersteund met een literatuurstudie.
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Doel, opzet en uitvoering van de literatuurstudie

Het doel van de literatuurstudie is om kennis te vergaren over een aantal specifieke
vragen m.b.t. de ontwikkeling (productieniveau, botanische samenstelling,
voederwaarde) van grasvegetaties onder beplantingen van walnoten. Het gaat om de
volgende vragen:
1. Wat is het effect van een walnotenbeplanting op het productieniveau van de
grasvegetatie (bij verschillende dichtheden, op verschillende groeiplaatsen en bij
verschillende bemestingsniveaus)?
2. Wat is het effect van een walnotenbeplanting op de botanische samenstelling van
de grasvegetatie?
3. Beïnvloeden walnoten via blad, vruchten of anderszins de smaak en de
voederwaarde van het gras?
4. Kan er negatieve invloed zijn van de walnoot op vee (onderscheid schapen,
runderen en paarden)?
5. Welke modellen zijn er voor de simulatie van de ontwikkeling van
walnoten/grasbeplantingen en welk model is het meest geschikt om te gebruiken
voor de optimalisatie van de “multifunctionele beplantingen”?
De literatuurstudie is uitgevoerd door onderzoekers van drie DLO-instituten die
betrokken zijn bij het programma “Meervoudig Duurzaam Landgebruik”
Winterswijk, waar het project “Multifunctionele beplantingen” deel van uitmaakt:
Plant Research International, ID-Lelystad en Alterra.
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Resultaten

3.1

Het effect van een walnotenbeplanting op het productieniveau
van de grasvegetatie

Voor grassen in gematigde streken is de maximale fotosynthese capaciteit bereikt bij
50% van de straling bij volle zonneschijn. Minder licht onder bomen wordt bij
warme dagen gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere temperatuur waardoor de
efficiëntie van het lichtgebruik voor fotosynthese toeneemt (Sharrow, 1999). Bomen
jonger dan 7 jaar hebben geen effect op de grasproductie en pas als 84% van het licht
wordt onderschept, daalt de productie variërend van 21 tot 44% (Sharrow, 1999).
Ook in Groot-Britannië is gebleken dat er in de eerste 10 jaar geen noemenswaardige
invloed van de bomen op de grasproductie is (Newman and Adams 1997). Ook op
hogere leeftijd laten walnoten nog relatief veel licht door zodat er nog een redelijk
grasproductie mogelijk is. Garrett and Harper (1999) beweren dat zelfs op het
moment dat walnoten hun maximale blad oppervlakte hebben bereikt, ze nog
voldoende licht doorlaten om te voorzien in de fotosynthetische behoefte van
diverse verschillende ondergewassen.
In de franse streek Dauphiné worden al lang walnoten geteeld voor de vruchten
(bomen met een korte stam) of voor vruchten en hout (bomen met een stam langer dan
2.50 m). In de jonge notenbeplantingen wordt vaak een één- of meerjarig gewas als
tussenteelt verbouwd (Mary et al 1997). Mede gebaseerd op dit soort ervaringen is in de
jaren negentig een reeks van 58 agroforestry-proeven aangelegd. Hierin worden
verschillende landbouwgewassen gecombineerd met walnoten meestal hybriden van
Juglans nigra x regia (Balandier en Dupraz 1997). Tussenteelt in walnotenbeplantingen
(J. nigra en nigra x regia) met stikstofbindende gewassen leverde een verhoogd
stikstofgehalte van het notenblad op, maar vochtconcurrentie doet dit effect, afhankelijk
van de neerslag, teniet (Simort et al 1997).
Gordon en Williams (1988) veronderstellen dat er voor Juglans nigra plantages van 10
jaar of ouder weinig economische mogelijkheden zijn voor tussenteelten. Mogelijk
wel voor tolerante grassen. Het is van oudsher bekend dat bepaalde grassoorten
onder schaduwomstandigheden van bomen de overhand krijgen. In de Betuwe
worden dit “bongerdgrassen”, in Amerika “boguard-grasses” genoemd. Kropaar
(Dactylis glomerata ) en Gewoon struisgras (Agrostis tenuis)zijn zulke soorten.
Uit proeven onder schaduwwerking van dennen bleek dat Agrostis tenuis en Dactylis
glomerata het meest geschikt zijn voor silvopastorale systemen (Pinto e.a. 1997).
In 1995 heeft de Universiteit van Missouri een onderzoekprogramma opgezet naar
schaduwtolerantie van voedersoorten om te kunnen gebruiken tussen bomen
(Garrett and Harper 1999). De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 1.
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Tabel 1 Schaduwtolerantie van grassen en groenten met potentie voor agroforestry in Missouri. Proeven uitgevoerd
onder volledige irrigatie.
Soort
Poa pratensis (beemdgras)
Dactylis glomerata (kropaar)
Bromus inermis (kweekdravik)
Festuca arundinacea (rietzwenkgras)
Phleum pratense (timothee)
Agrostis gigantea (struisgras)
Phalaris arundinacea (rietgras)
Medicago sativa (luzerne)
Trifolium pratense (rode klaver)
Trifolium repens (witte klaver)

schaduwtolerantie
matig
hoog
matig tot hoog
hoog
laag
laag-hoog
hoog
matig
matig
matig

Relatief op schaal 1-25
8
21
7-25
25
1
1-21
21
8
8
8

Weinig of niets is bekend omtrent de kwaliteit van het licht in silvopastorale
systemen. Bekend is wel dat met name de rode en blauwe delen van het spectrum
door de bomen worden geadsorbeerd. Welke invloed het ontbreken van deze spectra
op de grasgroei heeft is niet bekend (Sharrow, 1999). Gedacht kan worden in dit
verband aan de respons van licht op de fundamentele processen die optreden bij de
groei van de plant. Verder zou het kunnen dat vanwege de verspreide positie van de
bomen in het perceel, de lichtinval vanuit een bepaalde hoek toch gedurende een
korte tijd het ondergewas kan bereiken (afhankelijk van de boomsoort). Onbekend is
of deze lichtinval voldoende is voor het bereiken van een maximale fotosynthese.
Vanuit dat oogpunt lijkt de situering van het perceel, bijvoorbeeld wel of niet langs
een bosrand, mogelijk ook een rol te spelen.
Samenvattend blijkt uit de literatuurgegevens dat de grasproductie de eerste 10 jaar na
aanplant van notenbomen nog slechts in zeer geringe mate wordt beperkt door de licht, vocht- en voedselconcurrentie van de bomen. Ook daarna en zelfs als het kronendak
gesloten is, is nog een redelijke grasproductie mogelijk. Dit geldt zeker als de geschikte
grassoorten en een goede bemesting worden gekozen.

3.2

Het effect van een walnotenbeplanting op de botanische
samenstelling van de grasvegetatie

De botanische samenstelling van een grasvegetatie onder walnoten kan worden
beïnvloed door licht-, vocht- en voedingsstoffenconcurrentie van de noten, maar ook
door juglon, een een toxische stof.
In Groot-Brittannië zijn experimenten uitgevoerd met verschillende dichtheden.
Zelfs bij een plantdichtheid van 5 x5 m (400 bomen per ha) werd geen effect op de
grasproductie geconstateerd gedurende de eerste 9 jaren. Wel trad er meer
biodiversiteit op als gevolg van de aanwezigheid van diverse grondinsecten en vogels.
Verder werden significante effecten gevonden op het dierwelzijn als reactie op de
functie van de bomen als beschutting tegen de wind en de zon. Het gevolg was dat
bodemverdichting van de grond rondom de bomen optrad. Advies was om niet meer
400 bomen per ha aan te planten (Sibbald e.a. 1994).
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Bladeren, twijgen, en wortels van de walnoot bevatten het niet toxische fenol,
hydroxy-naftohydrochinon-glucoside (Van Genderen et al. 1996). Deze stof spoelt
eenvoudig uit en wordt in de bodem, via hydrolyse en oxidatie omgezet in het
toxische juglon. Juglon is goed bestand tegen microbiële afbraak en kan daardoor
langdurig z’n invloed op hogere planten maar ook op bacteriën uitoefenen.
Bodemconcentraties van juglon variëren over het seizoen (hoog in de lente en herfst,
laag in de zomer).
Groeiproeven op watercultuur hebben aangetoond dat indien juglon toegediend
wordt in concentraties zoals deze nabij/onder walnootbomen voorkomen, er
aanzienlijke, negatieve effecten op fotosynthese, verdamping, respiratie en dus
relatieve groeisnelheid van bijv. mais en sojaboon (Jose en Gillespie 1998a) kunnen
optreden.
In een mengteeltproef van Jugla nigra en mais bleek dat de aanwezigheid van Juglans
de opbrengst van mais met 62% verlaagde. Deze opbrengst verlaging werd
toegeschreven aan het allelopatisch effect van de bomen. In dit systeem bedroeg de
afstand tussen de rijen 8.5 meter en in de rijen 2.5 m (Jose and Gillespie 1996).
Bladextracten van Jugla regia hebben ook een remmend effect op de kiemkracht van
maiszaden (Thakur & Bhardwaj 1992).
Bhatt et al. (1997) onderzochten de effecten van diverse boomsoorten in gemengde
teeltsystemen op de productie van diverse gewassen en op de aanwezige onkruiden.
Juglans regia had het grootste negatieve effect op zowel productie als biodiversiteit van
onkruiden. Effecten konden niet toegeschreven worden aan water-, nutriënt- of
lichtcompetitie. De resultaten suggereren dat de opbrengstderving en afname van het
aantal onkruiden toe te schrijven valt aan het fytotoxisch effect van juglon.
Anderen vonden echter geen verschil in de dichtheid en bedekking van de
ondergroei tussen Acer, Quercus of Juglans beplantingen (Scisciolo et al. 1990).

3.3

De invloed van walnoten via blad, vruchten of anderszins op de
smaak en de voederwaarde van het gras

Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van bomen op met name de
voederwaarde van gras. Dit effect zou opgedeeld kunnen worden in een indirect
effect als gevolg van schaduwwerking van de bomen en een specifiek effect van de
bomen op de grasvegetatie bijv. door het uitscheiden van stoffen die de grasvegetatie
positief dan wel negatief zou kunnen beïnvloeden. Wanneer het gaat om de
schaduwwerking van bomen kan worden opgemerkt dat in schaduwrijke plekken met
name soorten als ruwbeemdgras en kropaar voorkomen (Altena, 1974; Garrett and
Harper, 1999). Ten aanzien van de vlinderbloemigen is vooral rode klaver schaduw
tolerant (Garrett and Harper, 1999). Van de genoemde grasrassen is bekend dat ze
een lagere voederwaarde hebben dan Engels raaigras die voornamelijk in
hoogproductieve weiden voorkomt. Soorten als bijvoorbeeld veldbeemd en timothee
verdwijnen op schaduwrijke plekken. Verder kwam uit het onderzoek van Altena
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(1974) naar voren dat op schaduwrijke plekken het as- en ruwe celstof gehalte
toeneemt en het ruw eiwit- en koolhydraat gehalte afneemt. Alhoewel hiervoor geen
redenen wordt opgegeven, kan worden gedacht aan meer contaminatie van het gras
met grond (hoger as gehalte) als gevolg van betreding door vee in het geval de
beplantingsstrook dient als beschuttingsplek. Het lagere ruw eiwit gehalte zou
mogelijk toe te schrijven zijn aan het voorkomen van lagere grassoorten.
Uit een ander onderzoek (Kampen, 1996) kwam naar voren dat verteerbaarheid en
eiwitgehalte niet werden beïnvloed door de aanwezigheid van bomen in een tropisch
grasbestand. Hierbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat het onderzoek op dit
gebied onder nogal verschillende omstandigheden is uitgevoerd waarbij het moeilijk
is om dergelijke resultaten te vertalen naar een situatie zoals die in Nederland zou
kunnen optreden. Daarom lijkt het zinvol om zo goed mogelijk de uitgangssituatie
vast te leggen onder verschillende omstandigheden. Vanuit de literatuur zijn er zelfs
aanwijzingen dat onder schaduwrijke plekken, juist de productie toenam. Garrett en
Kurtz (1981) vonden dat de productie van rietzwenkgras toenam met 33% en dat de
verteerbaarheid met 11% steeg ten opzichte van het materiaal in de open plekken.
Dit is dus duidelijk een voorbeeld van een situatie waarbij de uitgangssituatie van de
vegetatie (bijv het niveau van verteerbaarheid), waartegen het effect van schaduw
door bomen wordt afgezet, van grote invloed is. Garrett and Harper (1999) geven
aan dat er weinig bekend is omtrent de effecten van droogte en bodemkwaliteit op
schaduwtolerantie. Bekend is dat de bloei van planten op schaduwrijke plekken later
is, m.a.w. dat ze langer groen blijven en het eiwitgehalte op peil blijft. Verder is het
belangrijk om te realiseren dat een schaduw intolerante productieve grassoort (bijv.
timothee) mogelijk meer produceert in een systeem met bomen in grasland, dan een
schaduw tolerante, laag productieve grassoort (Garrett and Harper, 1999).
Van een meer directe invloed van de walnoot op de voederwaarde en opname van
gras door rundvee is weinig bekend. Ook over de invloed van de vruchthulsels
(bolsters) wordt in de literatuur geen melding gemaakt.
De vruchtproductie van walnoten komt na een aanloopperiode van ca. 8 jaar goed op
gang Dan kan deze met een ras als Broadview reeds 3-5 ton (gewogen één of enkele
dagen na het rapen) per ha bedragen (Wertheim 1995). Geschat wordt dat hier ook wel
een dergelijk gewicht aan vruchthulsels bij vrij komt.

3.4

De invloed van de walnoot op vee (schapen, runderen en
paarden)

Ten aanzien van de specifieke invloed van walnoten op vee is vrijwel niets bekend.
Wel kan worden gesteld dat door de introductie van bomen in graslandpercelen, het
welzijn van de dieren significant verbeterde (Sibbald e.a.). Dit positieve effect op het
dierwelzijn heeft te maken met de functie die bomen hebben als beschutting tegen
wind, regen en zon. Het gevolg is dat rondom de bomen de bodem als gevolg van
betreding meer verdicht en dat er op die plekken meer contaminatie met mest en
urine optreedt. Vanuit die achtergrond zal mogelijk het effect van de bomen op de
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botanische samenstelling van de grasmat onder de bomen duidelijk anders zijn bij
een maai- dan wel een beweidingsregime. Onder beweidingsomstandigheden wordt
dan ook aanbevolen niet meer dan 400 bomen per ha te plaatsen (Sibbald e.a.).
Over de invloed van de bolsters en noten op vee zijn geen gegevens gevonden.

3.5

Modellen voor de simulatie van de ontwikkeling van
walnoten/grasbeplantingen

Wereldwijd worden op veel plaatsen landbouwgewassen gecombineerd met bomen
(agroforestry). Vooral in de tropen, maar ook in semi-aride gebieden gebruikt men
bomen om de groeiplaats geschikt te maken/houden voor de gewassen
(erosiebestrijding, tegengaan verdamping, water vasthouden, ontsluiten dieper
gelegen minerale voedingstoffen). De laatste jaren is er vooral vanwege behoud van
biodiversiteit en milieubehoud ook in de gematigde klimaatgebieden meer interesse
voor het combineren van bomen en landbouwgewassen (Mead 1995, Maydell 1995,
Ong and Sinclair 1997).
Voor het simuleren van de ontwikkeling van combinaties van bomen met
landbouwgewassen zijn dan ook reeds verschillende modellen ontwikkeld. Sommige
modellen voorspellen op basis van enkele parameters de ontwikkeling van een enkel
onderdeel van het systeem, in andere modellen zijn veel parameters opgenomen om
zoveel mogelijk onderdelen van het systeem te simuleren. In 1997 zijn in een
internationaal congres over “agroforestry voor duurzaam landgebruik” verschillende
modelmatige benaderingen gepresenteerd (L’agroforesterie pour un developpement
rural durable. Atelier International-Montpellier 23-29 juin 1997).
Het potentiële groeiniveau van de grasvegetatie hangt in principe af van de
hoeveelheid beschikbaar licht, water en voedingstoffen. De grasproductie wordt door
bomen op verschillende manieren beinvloed. Door beschaduwing is er minder
beschikbaar licht, waardoor de fotosynthese zal afnemen. De verdamping zal echter
minder worden waardoor er meer vocht beschikbaar is. Dit effect wordt versterkt
door minder windturbulentie. De bomen hebben echter ook zelf vocht nodig. Verder
ook minerale voedingstoffen. Deze kunnen ze door hun diepere beworteling mede
van grotere diepte halen.
Met vee dat het gras begraast, worden de relaties nog complexer. Een schematisch
overzicht van de biofysische relaties wordt gegeven door Etienne (1996).
Een model dat veel van deze relaties omvat is ALWAYS. Dit is een biofysisch model,
dat aan de hand van plotgegevens over klimaat, bodem, bomen, gras, dieren en
beheer de ontwikkeling kan simuleren (Bergez, Etienne and Balandier 1997).
Hiervoor zijn echter veel gedetailleerde gegevens (bijvoorbeeld dagelijkse neerslag,
verdamping, voedinstofopname, diergroei) nodig over alle onderdelen van het
systeem.
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Een eenvoudiger benadering om de grasproductie onder de bomen te schatten is via
de kronenbedekking. Een voorbeeld hiervan geven Knowles e.a. (1997).
Hierbij wordt de schatting van de grasproductie gebaseerd op deels gemeten relaties
tussen kronenbedekking (met video) en grasproductie. Ook Sibbald e.a. (1995)
hebben deze methode gebruikt.
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Discussie

Grasproductie onder oudere beplantingen
De eerste ca. 10 jaar na aanplant (dan is de notenproductie goed op gang) hebben de
bomen bij dichtheden van 50-100 per ha nauwelijks invloed op de grasproductie, zo
blijkt uit de literatuur. Hoe dichter de beplanting wordt, hoe minder grasproductie
mogelijk wordt ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie, maar
zelfs onder 40-jarige opstanden is bij een bijna dicht kronendak nog enige
grasproductie mogelijk. Geschat wordt dat met aangepaste soorten (en wellicht moet
hiervoor zelfs worden geselecteerd en veredeld) en een goed bemestingsregime bij
een gesloten kronendak van walnoten in ons land nog wel 3-5 ton drogestof
geproduceerd kan worden.
Samenstelling van grasvegetaties onder oudere beplantingen
Onder de concurrentiedruk van de bomen zal de grasvegetatie steeds meer gaan
bestaan uit schaduwtolerante soorten, zoals kropaar en gewoon struisgras. Dit zijn in
het algemeen minder productieve soorten met een hoger ruwe celstofgehalte en een
lager eiwitgehalte. De voederwaarde van dit soort grasvegetaties kan worden
opgekrikt met bemesting, maar een goede mogelijkheid lijkt ook menging met witte
klaver. Deze is schaduwtolerant en kan op natuurlijke wijze stikstof binden.
Toxische risico’s
Uit onderzoek is gebleken dat juglon negatieve effecten kan hebben op de groei en
samenstelling van landbouwgewassen. Niet duidelijk is hoe dit op lange termijn voor
vee kan uitpakken. Uit voorbeelden in de praktijk (oudere beplantingen Betuwe,
beplanting van kalverweiden en erfbeplanting bij boerderijen, vooral in Achterhoek)
blijkt dat een combinatie van walnoten en vee goed mogelijk is en niet direct gevaar
voor het vee oplevert.
Optimaal model
Voor het project “Multifunctionele beplantingen” is het van belang dat in een
periode van 5 –10 jaar een zo goed mogelijk schatting wordt verkregen van de
kwantiteit en kwaliteit gras die onder notenbomen met verschillende dichtheden kan
groeien. Voor de beplantingen is de ontwikkeling van de kroonbedekking aan de
hand van bestaande meetgevens redelijk in te schatten (Oosterbaan en Van den Berg
1998). Met enkele metingen of schattingen van de drogestof productie van min of
meer gesloten walnoten beplantingen kan reeds een redelijke schatting worden
verkregen van de grasproductie over een periode van 50 jaar.
Dit simpele model zou verfijnd kunnen worden met de volgende stappen:
– schatting van de vermindering van de hoeveelheid beschikbaarheid licht voor
fotosynthese
– schatting van de vermindering van de beschikbaarheid van water door de
vochtbehoefte van walnoten (zonder het deel dat van diepere lagen gehaald kan
worden)
– idem van de beschikbare voedingstoffen.
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5

Conclusies

Uit de literatuurstudie kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
Ø De combinatie van grasproductie en walnoten (hout en vruchten) is een
perspectiefvolle mogelijkheid.
Ø Bij 50-100 bomen per ha wordt de grasproductie de eerste 10 jaar nauwelijks
door de bomen geremd.
Ø Daarna zal het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en
voedingstoffenconcurrentie van de bomen gestaag verminderen. Echter bij
een volledig gesloten kronendak is nog steeds grasproductie mogelijk, zeker
met aangepaste grassoorten gemengd met witte klaver en een goede
bemesting.
Ø De botanische samenstelling van een grasvegetatie onder walnoten zal zich
ontwikkelen in de richting van schaduwtolerante soorten, met grassen als
gewoon struisgras en kropaar. Dit soort grassen hebben een lager eiwit- en
een hoger ruwe celstofgehalte. Over de verdere chemische samenstelling is
weinig bekend.
Ø Juglon heeft in proeven een groeiremmend en kiemingsverminderend effect
op de ontwikkeling bepaalde gewassen (o.a. mais) laten zien. In de praktijk
komt de combinatie weidegras /walnoten zoveel voor dat dit niet als
bedreigend voor vee hoeft te worden gezien.
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