HOOFDVERHAAL VELDBONEN

Veldbonen als m o

voor kringlooplandb o

De aandacht voor alternatieve eiwitgewassen neemt toe, waaronder de
interesse in veldbonen. Als vlinderbloemige plant vraagt de veldboon om
weinig stikstofbemesting, maar geeft daar een hoogwaardig eiwit- en
zetmeelproduct voor terug. Door de veldbonen na de oogst te toasten
worden ze nog beter opneembaar voor het vee.
TEKST GRIETJE DE VRIES

A

lternatieve voedergewassen komen meer in
beeld door eisen omtrent eiwit van eigen
land en maatregelen binnen het Gemeenschappelĳk Landbouwbeleid. Daarbinnen vallen ook
subsidies voor het verbouwen van eiwitgewassen,
zoals veldbonen. ‘Links en rechts zĳn er al veehouders die veldbonen verbouwen en voeren als krachtvoeder, maar nieuw is het nog wel’, vertelt Anne
Vandelannoote, voedingsadviseur rundvee bĳ Aveve
Veevoeding. ‘De ervaring met het telen en voeren
van het gewas bĳ de veehouders moet daardoor nog
komen, maar gezien de voederwaarde is er potentie
om veldbonen in te zetten als eiwitgrondstof.’
Voor wie aan ruwvoer geen gebrek heeft en naast

8

gras en mais een derde gewas moet of wil telen, kan
de veldboon vanwege zĳn voederwaarde (zie tabel 1)
een interessant gewas zĳn. Bĳ de teelt kan er onderscheid worden gemaakt tussen winter- en zomerveldbonen. Het verschil tussen de twee soorten veldbonen zit, zoals de naam als zegt, in het teeltmoment;
de winterveldboon wordt gezaaid in oktober tot november en wordt geoogst in augustus. De zomerveldboon gaat vanaf februari tot half april de grond in en
is oogstrĳp in september.
Er zĳn daarnaast verschillende rassen veldbonen, zo
zĳn er wit- en bontbloeiende veldbonen. Voor eenmagige dieren als varkens zĳn de bontbloeiers lastig
verteerbaar vanwege antinutritionele factoren, maar
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voor herkauwers als koeien vormen ze geen probleem. Voor rundveehouders is de raskeuze bĳ zomer- of winterveldbonen daarom niet alleen afhankelĳk van de grondsoort en de voorvrucht, maar ook
van de voederwaarde en de opbrengst. ‘En wat opbrengst betreft, wint de winterveldboon het van de
zomerveldboon, met een opbrengst van 5 tot 8 ton
per hectare. De zomerveldboon brengt 4 tot 7 ton
per hectare op’, verklaart Martĳn van Overveld, productmanager akkerbouw bĳ Limagrain.

Stikstofbemesting niet nodig
Veldbonen leggen zelf stikstof vast en kunnen daarom met weinig bemesting toe, een van de grootste
voordelen van de veldboon. ‘Als je het hebt over
kringlooplandbouw, dan is de veldboon de motor
daarachter’, vertelt Van Overveld. ‘De plant legt zelf
250 tot 320 kg stikstof vast dankzĳ stikstofbindende
bacteriën op de wortel. Deze stikstofbolletjes zetten
stikstof uit de lucht om tot stikstof die voor de plant
opneembaar is. De veldbonenplant maakt daar hoog-

waardig eiwit van. Zo kan de veldboon eiwitrĳk
krachtvoer vervangen, zonder dat daar kunstmest
voor nodig is.’ Volgens Van Overveld gedĳt de winterveldboon het best in vochthoudende grond met
een goede structuur en goede afwatering. De pH
moet op zware grond minimaal 6 zĳn en op lichte
grond minimaal 5,4 zĳn, wat vooral bĳ zandgrond
een aandachtspunt is. Mocht de bodem geschikt zĳn
en het zaaibed goed voorbereid en voldoende opgedroogd zĳn, dan kan er gezaaid worden. ‘Je zaait de
winterveldboon 8 à 10 centimeter diep, wat vrĳ diep
is. Dat vormt een uitdaging met zaaien, maar levert
als voordeel op dat de korrel minder snel bevriest en
lastiger te vinden is voor vogels. Na de winter stoelt
de plant fors uit en rond mei komt de plant in bloei’,
vertelt Van Overveld. Daarna vormen de bonen zich
en worden ze geoogst met een graancombine.
Het gaat natuurlĳk niet helemaal vanzelf, de veldbonen vragen wel om de nodige aandacht tĳdens
de groei. Zo is het belangrĳk om te voorkomen dat
onkruid gaat woekeren en zĳn er een aantal ziektes

Tabel 1 – Gemiddelde voederwaarden van veldbonen in Nederland in 2021 (bron: Eurofins Agro)

veldbonen (vers)
veldbonen (ingekuild)

droge stof (g/kg)

vem

zetmeel

dve

oeb

ruw eiwit

750
720

1100
1030

370
350

90
95

110
80

280
260
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HOOFDVERHAAL VELDBONEN
onderzoek gedaan naar het toasten van veldbonen,
binnen het Vlaio-project Ekopti (Eiwit in de koe optimaliseren). Bij het toastproces verbetert de voederwaarde en neemt het vochtgehalte in de boon af,
waardoor de boon langer houdbaar is. ‘Binnen het
project werd een Franse loonwerker gecontacteerd
met een mobiele toastinstallatie, de Protéa Thermic,
die vervolgens in Vlaanderen veldbonen heeft getoast. Hierbij gaan de veldbonen via een opvangbak
de toaster in via een transportschroef’, legt Tine Van
den Bossche, onderzoeker rundvee bij ILVO, uit. ‘De
toaster zorgt ervoor dat de bonen een kerntemperatuur krijgen van ongeveer 110 tot 120°C. Hiervoor
wordt warme lucht met een temperatuur van 280°C
gebruikt.’ De procestijd is 6 tot 7 minuten en de capaciteit fluctueert tussen de 3,5 en 4,5 ton veldbonen
die per uur getoast kunnen worden.

Bestendiger eiwit en zetmeel

De winterveldboon na een
aantal maanden in het
groeiseizoen

waar de plant last van kan krijgen. ‘Je moet bijvoorbeeld letten op chocoladevlekken en bruine roest, die
de bladeren aantasten. Minder bladeren betekent dat
er minder licht wordt opgevangen en de plant minder groeit en dus een lagere opbrengst heeft bij de
oogst’, aldus Van Overveld.

Veldbonen toasten op 280°C
Ook moet je als teler uitkijken voor onder andere de
bladrandkever. ‘Het lijkt dan net alsof de conducteur
langs is geweest, de bladeren hebben een inkeping
aan de rand. Maar nog schadelijker zijn de larven van
de bladrandkever, die leven op het stikstofbolletje op
de wortel. Ze zitten daardoor de stikstofvoorziening
van de plant in de weg. Dat leidt weer tot een verlaagde opbrengst.’ Als alles goed gaat, kan de oogst
van de bonen bij een geslaagde teelt 5 tot 8 ton droge
stof per hectare opleveren.
De bonen kunnen na het dorsen in principe jaarrond
gevoerd worden, maar moeten wel bewerkt worden
voor ze gevoerd kunnen worden. ‘Eerst moeten de
bonen goed drogen, waarna ze gemalen kunnen worden tot meel. Na het malen kunnen ze in bijvoorbeeld een worstkuil of slurf. Dat brengt wel werk
met zich mee’, vertelt Vandelannoote.
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft in samenwerking met Inagro

Na het toasten is het van belang dat de bonen voldoende afkoelen om te voorkomen dat schimmels
ontstaan. ‘Doordat de veldbonen verhit worden, gaat
het eiwit in de boon denatureren en ontstaan er
Maillard-reacties. Dat zijn processen die ervoor zorgen dat de eiwitstructuren in de boon veranderen en
bestendiger worden. Het zetmeel wordt bestendiger
door gelatinisering en veranderingen in de fysieke
structuur van het zetmeel. Zo worden het eiwit en
het zetmeel bestendiger voor de pens en beter beschikbaar in de darm’, aldus Van den Bossche.
De toaster moet overigens wel goed zijn afgesteld,
anders kan toasten juist een negatief effect hebben
op de verteerbaarheid. ‘Te lang of te warm toasten
kan ervoor zorgen dat aminozuren volledig onbenutbaar worden in de dunne darm. Het afstellen van de
toaster is dus bepalend voor het succes’, laat Van den
Bossche weten. De juiste afstelling is volgens haar
onder andere afhankelijk van de grootte van de bonen, of de bonen wel of niet gebroken zijn en de
aanwezigheid van een zaadomhulsel. ‘Maar als de
afstemming goed is, dan kan het toasten de voederwaarde zeker positief beïnvloeden.’
De veldboon is van zichzelf al een krachtvoerproduct, maar door het toasten worden de bonen helemaal krachtvoerwaardig, zo laat Van den Bossche
zien in tabel 2. ‘In ons onderzoek analyseerden we
drie batches veldbonen voor en na het toasten, maar
onderling werd veel variatie gevonden. Deze variabiliteit is waarschijnlijk te wijten aan de afstelling van
de toaster. Gemiddeld bleek dat het percentage bestendig ruw eiwit door het toasten met 11 procent
toenam naar 37 procent, waardoor deze dichter bij
de eiwitwaarde van koolzaad- en sojaschroot komen,
die respectievelijk 35 en 41 procent bestendig ruw
eiwit bevatten.’ Het totale ruweiwitgehalte van veld-

Tabel 2 – Resultaten van onderzoek door ILVO binnen het Vlaio Ekopti-project naar het toasten van veldbonen (* = gegevens op basis van 3 batches
veldbonen geanalyseerd voor en na toasten; ** = CVB-voederwaarden van sojaschroot en koolzaadschroot)

droge stof (g/kg)

zetmeel (g/kg)

bestendig zetmeel (%)

ruw eiwit (g/kg)

dve (g/kg)

oeb (g/kg)

vem (/kg)

888
929
880
882

329
354
–
–

33
41
–
–

279
288
436
339

117
154
238
134

117
91
156
136

1033
1079
1008
857

veldbonen*
veldbonen getoast*
sojaschroot**
koolzaadschroot**
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bonen blijft natuurlijk wel lager dan dat van soja,
maar ze hebben wel een veel hoger zetmeelgehalte,
dat ook bestendiger wordt door het toasten. Naast
een toename in bestendig ruw eiwit nam het dvegehalte toe met 32 procent, het bestendig zetmeelniveau steeg met 8 procent en het drogestofgehalte
nam toe met 4,6 procent.

Eiwit benutten in de groeifase
Een mooi principe, dat toasten, maar in de praktijk is
het nog een behoorlijke organisatie. ‘Tot nu toe is er
in Vlaanderen geen toaster ter beschikking en zijn er
naast de kosten voor het toasten zelf de kosten om
de toaster hierheen te laten komen. Die kun je delen
door met meerdere landbouwers af te spreken tegelijk te toasten. Binnen het demonstratieproject “Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale
teelt” willen we daarom veehouders en akkerbouwers samenbrengen, zodat er voor het toasten een
netwerk kan worden opgebouwd’, vertelt Van den
Bossche.
De combinatie van zetmeel en eiwit maakt de veldboon, ook zonder te toasten, zeer geschikt als krachtvoeder voor rundvee. ‘De voederwaarde van veldbonen maakt dat ze goed in te zetten zijn als product in
de afmestperiode, maar ook zeker voor groeiende
vaarzen en stieren bevatten ze goed ruw eiwit. Vooral in de groeifase is het interessant om dat eiwit te
benutten’, vertelt Vandelannoote. ‘Daar gaan we uit
van rantsoenen met een dve tussen de 80 en 100
gram per kilogram droge stof, in die marge zitten
veldbonen. Daarnaast brengen ze ook nog wat zetmeel mee, dat ook goed tot zijn recht kan komen.’
Volgens haar mogen er best wat kilo’s gevoerd worden, afhankelijk van de precieze voederwaarde van
het product. ‘Laat het altijd afhangen van een analyse, maar in principe is het een goed product om te
voeren. Hoeveel je rantsoen in de praktijk wordt
ingevuld door veldbonen, hangt vooral af van de
opbrengst en de teeltoppervlakte van de bonen. Met
een oogst van 15 tot 20 ton veldbonen per jaar kom
je bij een veestapel van 50 stuks uit op één kilo per
dier per dag dat je kunt voeren. Met alleen veldbonen ben je er dus nog niet.’

Vergoeding voor eiwit van eigen land
In tegenstelling tot een gewas als mais is de veldboon
qua voederwaarde niet interessant om als gehele
plant te oogsten. De stengel blijft na het dorsen daarom achter. Deze wordt vaak gebruikt als strooisel
voor in de hokken en heeft op die manier toch zijn
waarde. De stoppel die overblijft, is van meerwaarde
voor de bodem door de stikstofnalevering, laat Van
Overveld weten. ‘Na de oogst wordt het perceel geploegd en kun je gras inzaaien, dat goed groeit op de
80 à 100 kg stikstof die overblijft bij een opbrengst
van 8 ton.’ Veldbonen zijn naast krachtvoervervanger dus heel geschikt om als rotatiegewas in te zetten, geeft Van Overveld aan.
Als vlinderbloemige plantensoort dragen veldbonen
positief bij aan milieu, klimaat en biodiversiteit. De
teelt past daarom goed in de ambities van de Europese overheid. In Vlaanderen kunnen telers van veldbonen daarom aanspraak maken op de pre-ecorege-

ling binnen het GLB. Per hectare verbouwde winterveldbonen, als hoofdgewas, kan er een vergoeding
van maximaal 600 euro worden aangevraagd. In de
toekomst wordt een dergelijke vergoeding ook mogelijk in Nederland. Of dit de teelt interessant maakt
voor elke veehouder, is volgens Vandelannoote een
berekening waard. ‘De vraag is eerst: hoeveel brengt
het aan kosten en werk en wat levert het op? Veldbonen zijn zeker een manier om meer eiwit van eigen
land te halen en om andere, aangekochte eiwitproducten te vervangen, maar het is aan te raden eerst
eens goed te kijken naar wat er kan.’
Ook Van den Bossche geeft aan dat de interesse in de
teelt afhangt van meerdere factoren. ‘Waar gaat het
landbouwbeleid naartoe en hoe passen veldbonen
daarin? En hoe ontwikkelt de kostprijs van soja zich?
Want hoe hoger die prijs is, hoe interessanter het is
om zelf eiwitgewassen te telen. Via het demonstratieproject wensen we in ieder geval landbouwers de
juiste kennis en tips aan te bieden.’ l

Na de oogst kunnen de
veldbonen worden
gemalen tot een energieen eiwitrijk meel

Samenvatting
– Als vlinderbloemig gewas heeft de veldboon weinig stikstofbemesting
nodig en geeft het een stikstofnalevering voor het volgende gewas.
– In het rantsoen komt de veldboon tot zijn recht als eiwit- en zetmeelproduct.
– Door veldbonen te toasten worden eiwitten en het zetmeel bestendiger
voor de pens en daarmee opneembaar in de darm.
– Hoe hoger de kostprijs van producten als soja is, hoe interessanter het
wordt om veldbonen te telen. Ook is er vanuit het GLB een subsidie.
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