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Bomen in en rond
de weide, nog niet
zo’n slecht idee

Bo
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Elke veehouder weet dat het welzijn van zijn dieren belangrijk is wegens
het rendement. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt moet
dierenwelzijn zeker een prioritair aandachtspunt zijn. Met de zomer in
het verschiet is het goed om zich even te bezinnen over wat men het
‘thermisch comfort’ van de dieren noemt, meer in het bijzonder van
koeien en paarden. Een van de mogelijke maatregelen is het aanplanten
van bomen in en rond de weide waar dieren in de zomer beschutting
kunnen zoeken tegen de zon.
Bart Vleeschouwers
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omen en hagen zijn eigenlijk al
van oudsher een vast onderdeel
van ons landschap. De prikkeldraad bestaat immers nog maar sinds
het einde van de negentiende eeuw.
Vroeger deden doornhagen dienst als
afsluitingen voor koeien en schapen.
Tweeduizend jaar geleden klaagde
Caesar al over de vele hagen die onze
streken in vele kleine vakjes verdeelden
maar die moeilijk doordringbaar waren
voor zijn legioensoldaten. Het is misschien goed om te vermelden dat de
hagen vroeger meestal rond de akkers
waren aangeplant om te vermijden dat

Op een windstille
dag kan er al ernstige
hittestress optreden
vanaf 25 °C.

het vee op de akkers kwam. Grazen
gebeurde op de gemeenschappelijke
gronden, langs wegen en in de bossen.
De klassieke graasweiden zijn eerder
iets van recentere datum.
Maar de invoering van de prikkeldraad
heeft gemaakt dat geleidelijk steeds
meer van die houtkanten verdwenen.
Dat daardoor heel wat oppervlakte kon
gewonnen worden, was natuurlijk
mooi meegenomen en een prikkeldraad vraagt nu eenmaal veel minder
onderhoud dan een haag of houtkant.
Toch veroorzaakte het weghalen van
bomen en struiken wel meteen andere
problemen. Vroeger konden dieren
eten van de scheuten en de jonge bladeren van de houtige planten in de
houtkanten, wat in droge perioden een
niet te verwaarlozen voordeel was. Het
belangrijkste voordeel was zeker de
schaduwfunctie die bomen en hogere
struiken boden. ->
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groeien dan populieren of wilgen.
Een nadeel van bomen of welke schaduwmethode ook, is dat er op die plekken een te sterke betreding kan optreden – zeker bij een lange hitteperiode.
Deze betreding kan de grasmat
beschadigen. Het is daarom belangrijk
om ervoor te zorgen dat er per dier voldoende oppervlakte in de schaduw
beschikbaar is. Voor een grote kudde
zal men dan al snel een hele rij bomen
nodig hebben (of een hele strook schaduwdoeken).
Als de bomen in de weide zelf staan,
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Een subsidie komt
tegemoet tot 80% van
de aanplantkosten.
heeft men wel het grote voordeel dat
het hele schaduwgedeelte bruikbaar is,
wat niet het geval is als de bomen aan
de rand van het perceel staan.
Het is in dit laatste geval ook belangrijk
om te vermelden dat, als er voldoende
bomen aangeplant worden in de weide
zelf, er een aanplantsubsidie bestaat

tot 80% van de aanplantkosten. Meer
info hierover vind je op de website van
het departement Landbouw en Visserij
> Agroforestry.

Voederbomen
In veel landen is het heel gebruikelijk
dat koeien, schapen of geiten in de
zomer bijgevoederd worden met bebladerde takken van bomen en struiken.
Dit helpt natuurlijk een tijdelijk tekort
aan gras opvangen, zeker in hete en
droge zomers, maar het is ook een
waardevolle aanvulling op het rantsoen van de dieren. Bij ons zullen landbouwers eerder maisstengels bijvoederen als er onvoldoende vers gras
beschikbaar is. Wie met hoogproductieve koeien werkt, zal daarenboven
liever niet experimenteren met voeders
die niet echt bekend zijn.
Bij extensieve begrazing of bij begrazing in natuurgebieden kan aanvulling
van bladeren wel degelijk zijn nut hebben. Men mag aannemen dat ‘natuurvlees’ een deel van zijn specifieke
smaakeigenschappen net aan het eten
van boombladeren (en ook allerlei
kruiden natuurlijk) te danken heeft;
Uiteindelijk zullen de meeste planten-
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Koeien zien af als ze in de zomer op de weide staan en ze niet kunnen schuilen
voor de (middag)zon.

Bo

In 2015 publiceerde het Instituut voor
Landbouw-,Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) een studie over hittestress
bij rundvee op de weide. Daaruit bleek
dat wat men logischerwijze aanneemt
ook effectief juist is: koeien zien af als
ze in de zomer op de weide staan en ze
niet kunnen schuilen voor de (middag-)
zon. In de studie van het ILVO heeft
men dit ook allemaal concreet in cijfers
proberen te gieten. Opvallend was
misschien dat de directe invloed op de
melkproductie relatief beperkt was
(1 liter per dag minder als er geen
schaduw was), maar dat vooral het
algemeen welzijn van de dieren leed
onder de hitte. De onderzoekers
gebruikten twee methoden om na te
gaan wanneer er effectief hittestress
optreedt. De eerste methode is een
combinatie van meetbare parameters
zoals temperatuur, windsnelheid en
bewolkingsgraad. Daarmee berekenden ze de heat load index (hitteladingsindex). De tweede methode is eerder
gebaseerd op het waarnemen van de
dieren. Zo kan men nagaan of de dieren veel hijgen of beginnen te kwijlen.
Dit zijn typische reacties als de dieren
oververhit beginnen te geraken.
Zo kan men berekenen dat op een
windstille dag al ernstige hittestress
kan optreden vanaf 25 °C!
Een belangrijk resultaat was dat de
negatieve effecten van de hittestress
verdwenen als de dieren voldoende
schaduw beschikbaar hadden. In de
ILVO-proef werkte men met schaduwdoeken, maar het moet allemaal niet
zo ingewikkeld en kostelijk zijn. Als er
een aantal (grote) bomen in of rond de
weide staan, is er van nature al schaduw genoeg aanwezig, zeker als de
bomen aan de zuidkant van de weide
staan. Inzake boomsoort is er zeker
geen voorkeur, maar traditioneel zien
we in Vlaanderen meestal (knot)wilgen of populieren. Andere boom
soorten hebben misschien het nadeel
dat ze gemiddeld genomen langzamer
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Het belang van schaduw
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Els Goossens

Conclusies

adviseur Diergeneeskunde, Studiedienst
els.goossens@boerenbond.be
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Dit alles moet iedereen aan het denken
zetten over de noodzaak van bomen
rond graasweiden van koeien, schapen
of geiten. Bij melkvee is er weliswaar
een grote druk vanuit de melkerijen om
de dieren meer op de weide te houden
(weidemelk), maar voor melkkoeien
zal de weidegang meestal beperkt blijven tot de huiskavel zodat ze binnen en
buiten kunnen en daardoor in de stal
bijgevoederd kunnen worden. Bij jongvee en vleesvee merken we dat ze vaker
in verder afgelegen weiden staan en
dan moeten veehouders er rekening
mee houden dat in onze steeds warmere zomers voldoende schaduw
steeds belangrijker wordt.
Vanuit landschappelijk oogpunt is het
plaatsen van schaduwdoeken (zoals in
de ILVO-proeven) niet bepaald aan te
bevelen, de aanplant van bomen waar
er nog geen staan is dus zeker te overwegen. Dat dit ook nog een positief
effect kan hebben op de appreciatie
van de burger voor de landbouwsector
en de biodiversiteit kan verhogen, is
tenslotte mooi meegenomen. n
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mogelijke tekorten aan mineralen en
micro-elementen opgevangen worden
waar ze met gewone grasvoedering
soms onvoldoende beschikbaar zijn. Zo
is bijvoorbeeld de wilg relatief rijk aan
zink en selenium, wat niet onbelangrijke elementen zijn in de voeding van
koeien. Bomen halen die elementen
vaak uit de diepere ondergrond omdat
ze meestal dieper wortelen dan gras.

ht

etende dieren in hun oorspronkelijke
natuurlijke omgeving ook boombladeren, twijgen en zelfs schors van bomen
eten. Het valt trouwens op dat als er
bomen in of naast een weide staan, de
takken mooi gelijk afgegeten zijn aan
de onderkant, net zo hoog als de koeien
kunnen reiken.
Er is al heel wat onderzoek gebeurd naar
de voederwaarde van boombladeren.
Hieruit blijkt in de meeste gevallen dat
dit niet te onderschatten is. Het Louis
Bolk Instituut in Nederland heeft hier
interessant studiewerk rond gedaan.
Buiten enkele bomen die ronduit giftig
zijn (de taxus is een bekend voorbeeld
en voor paarden ook de esdoorn en de
acacia) bevatten de meeste boomsoorten heel wat interessante voedingsstoffen. Eiwit is daarbij een van de
belangrijkste. De meeste boombladeren bevatten, zeker in het voorjaar,
hoge eiwitgehalten. Naar deze voederwaarde wordt door verschillende
instellingen onderzoek verricht.
Wetenschappers testten verschillende
boom- en struiksoorten op droogte
resistentie, groei en opbrengsten. Zo is
gebleken dat acacia (Robinia pseudoacacia) uitermate geschikt is als bijvoedering voor geiten en dat het eiwitgehalte
per blad het jaar rond zelfs hoger is dan
dat van gras. Tannines of looistoffen
kunnen zowel negatieve als positieve
effecten veroorzaken: tannines uit
boombladeren hebben bijvoorbeeld
een interessant effect in de pens van
herkauwers omdat ze de afbraak van
eiwit (uit gras) in de pens door de
pensbacteriën afremmen waardoor er
meer eiwit kan opgenomen worden in
het maag-darmkanaal. Tannines hebben ook een remmend effect op allerhande parasieten, wat bij natuurbegrazing in vaak vochtiger omgevingen een
interessant neveneffect is. Uiteraard
mogen deze tanninegehalten niet te
hoog zijn, want dan zullen ze weer
andere negatieve effecten veroorzaken.
Inzake samenstelling kunnen sommige
boombladeren ervoor zorgen dat

Meer informatie vind je
in ILVO-mededeling 185 via www.ilvo.
vlaanderen.be.

Bomen in en rond
de weide vereist een
multidisciplinaire
aanpak.

Natuurlijke
beschutting biedt
voordelen
Het valt niet te ontkennen. We
zullen ons schrap moeten zetten
voor langdurige droge en warme
periodes, afgewisseld met meer
voorjaars- en zomerstormen en
overstromingen. Het is nodig om
dieren op de weide te beschermen
tegen deze weersomstandig
heden. Beschutting kan schaduw
bieden en wind en regeninslag
breken. Dit kan met vaste of
verplaatsbare inrichtingen, maar
de aanplanting van bomen en
hoge struiken geniet de voorkeur.
Dit zijn echter teelten die een
volledig andere aanpak vergen
dan bijvoorbeeld grasland. Welke
boomsoort kiest men? Welke
soort is toxisch? Hoe onderhouden? En hoe zit het met de
droogte- en ziekteresistentie?
In Vlaanderen is al sinds 2015
het kennisplatform Agroforestry
actief, maar het is nog moeilijk
om informatie in te winnen rond
de kosten en baten van natuurlijke
beschutting op of langs de weide.
Om snel vooruit te kunnen gaan
– en dit is de enige weg – is een
intense samenwerking nodig van
onderzoeksinstellingen, overheid
en landbouwbedrijven.
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