Hoorns spelen een rol bij warmteregulering en stofwisseling

Leven in de hoorns
Koeien hebben hoorns. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van de koe. Maar
welke functie hebben ze eigenlijk? Een interview met Ton Baars, onderzoeker
melkkwaliteit en dierwelzijn aan het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw FiBL. Tekst: Ton Baars en Ellen Winkel
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hoorns’, zegt Steiner. Dit is misschien wat

derland hadden we drie tot vier rassen, alle

kras uitgedrukt. Maar we weten, dat de
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oostelijker, bij het Hongaarse Steppenrund,
waren ze het grootst. Om een volledig
plaatje te krijgen over hoornvorm-plasticiteit moet je de enorme hoorns van het

De hoorn heeft drie lagen. 1: het hoornomhulsel, bestaande uit keratine, net
als onze nagels, 2: een dunne tussenlaag van bloed en zenuwweefsel en 3:
een hol, luchtig botweefsel, omkleed
en doordrenkt met een slijmhuid. Opvallend is dat dit luchtige botweefsel
doorloopt tot in de neusholte. Een
koeienkop kent twee plaatvormige
botlagen: de eigenlijke behaarde bui-

Een warmtebeeldcamera laat zien dat

Wanneer je roert in water ontstaat een

tenkant en een tweede laag binnenin,
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aan het voerhek alles opzij duwden, ook de

de hoorn. Het typische keratine-materiaal

kelt van onthoornd naar hoorndragend, dan

oudere Holstein koeien met dikwijls goed

sluit als een omhullende schoen de botkern

zal de opkomende jeugd met hoorns sneller

ontwikkelde hoorns.

af. Ook in de hoeven vindt, volgens Steiner,

in rangorde stijgen.

een naar binnen stralen van stofwisselings-

Maar er zijn uitzonderingen. Leeftijd, ge-

En hebben hoorns invloed op kwaliteit van

krachten plaats.

wicht en ras zijn belangrijke factoren voor

melk en mest?

Evolutionair gezien ontstaan hoorns bij de

de rangorde. In een genetisch homogene

Er circuleert een en ander aan onderzoek

Bovidae (de holhoornigen) parallel aan de

veestapel zie je over het algemeen, dat ou-

over verschillen in melk- en mestkwaliteit

ontwikkeling van complexere stofwisseling.

dere dieren het hoogst zijn in rang. Jonge
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Ook verschillende Dinosauriërs kenden een

vaarzen beginnen onderaan. Maar ik heb

maar ik heb mijn twijfels over vele van

sterke stofwisseling en hadden aanzetten

ook wel eens op een BD-bedrijf gezien dat

deze uitspraken en methoden. Zelf zijn we

aangekochte

Brownswiss

tot hoornvorming. Binnen de huidige zoogdieren zie je dat hoorns aanwezig zijn binnen
de groep van de herkauwers: koe, jak, geit,
kameel, gems, hert, bison, etc. Het zijn echte
planteneters, die ruwe celstof verwerken.
Zie je ook zoiets bij geweien van herten?
Gek genoeg vind je bij de geweidragers
een omgekeerd beeld: de eland leeft in het
noorden en heeft een enorm gewei en in
het tropisch regenwoud heb je geweiloze
herten, die vreemd genoeg kleine hoektanden vormen. Hoorns zijn levend, het gewei
is echter dood(s). Het gewei wordt jaarlijks
uit botweefsel gevormd en straalt geen
warmte af.
Ton Baars doet onderzoek aan een koppel opgroeiende koeien waarvan de helft is onthoornd
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in Witzenhausen (vakgebied biologische
landbouw van de universiteit Kassel) gestart met onderzoek naar melkkwaliteit en
hoorns. Jennifer Wohlers publiceerde hierover in 2011 haar dissertatie. Hierin schrijft
ze, dat verschillen in melkkwaliteit worden
overstemd door verschillen in voeding, door
leeftijdsverschillen of doordat de koe wellicht (subklinisch) mastitis heeft (gehad).
Ook heeft ze getracht de stijgbeeldmethode (een beeldvormende methode die
patronen van vloeistoffen op filtreerpapier
vergelijkt) voor melk te valideren en toe
te passen op de vraag naar de relatie tussen hoorns en melkkwaliteit. Zij vond geen

Boerenkaaskeuring
Zuid-Nederland
op Bronlaak

Wie
maakt de
lekkerste
kaas?

duidelijke antwoorden. Derhalve hebben
we dit onderzoek herhaald met een betere
opzet. We hebben zelf kalfjes onthoornd en

10 november 2016, kwart voor

deze samen met hun gehoornde lotgenoten

tien: de inschrijving begint. Boe-

opgefokt. Dit onderzoek is bijna afgerond,
maar zelfs hier lopen we aan tegen eventu-

ren uit Noord-Brabant, Zeeland en

ele geringe verschillen in gedrag, voeropna-

Limburg lopen binnen met kazen

me en afkalfdatum tussen de onthoornde

in de hand. Woon-werkgemeen-

en gehoornde koeien. Onderzoek doen naar
de kwaliteitsverschillen is lastig. Heb je de

schap
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Seizoenen-Bronlaak

goede methoden? Zijn de verschillen rele-

(sinds 1948) is gastheer voor de

vant en kun je ze ook duiden? Medio 2017

kaaskeuring. Ook het eerste di-

weten we meer.

ploma ‘kaasmaken voor mensen

Ton Baars heeft veel wetenschappelijke

die anders leren’ wordt uitgereikt.

informatie over melkkwaliteit verzameld

Tekst: Wim Goris / Foto’s: Natasha van Dijk

op zijn Nederlandstalige website
milkandhealth.com. Ook schreef hij

Een vijftigtal kazen wordt geregistreerd en

een uitgebreid artikel over Hörner und

geanonimiseerd: over het boerderijstempel

Wärmergulierung in Lebendige Erde,

gaat een plakker met bijvoorbeeld ‘Oud

terug te lezen via lebendigeerde.de.

3’ of ‘Kruiden 6’. De kazen (jong, belegen,
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