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Samenvatting 
 

Op Bonaire zijn 30.000 geiten die vrij rondlopen. Een POP pilot project gestart in 2015 

levert jaarrond gras aan 8 boeren, die hiervoor bereid zijn hun geiten binnen hun terrein 

te houden. Het gras, olifantsgras, wordt centaal door POP met irrigatie geteeld, en 

door de boeren groen-gehakseld opgehaald. De pilot is een succes. De POP-grasteelt 

en het aantal deelnemende bedrijven wordt in 2017 verdrievoudigd.  

 

Aanbevelingen zijn:  

 olifantsgras te vervangen door  hooibaar gras;  

 hooibalen voor transport;  

 het irrigatiewater dat een hoge bemestingswaarde heeft, hoeft niet verder 

gezuiverd te worden;  

 het effect te checken van het lage Na en S en van het hoge Se gehalte in het 

gras;  

 de kostbare en arbeidsintensieve drip irrigatie te vervangen door bijvoorbeeld 

grote sprinklers;  

 aanschaf en/of reparatie van de benodigde werktuigen.  

 

 

 

 

 

 

Woord van dank  
Het contact met de leiders van het POP project, Sherwin Pourier en Jan Jaap van 

Almenkerk, was inspirerend, intensief en hartelijk. De veldbezoeken toonden de goede 

inzet van de POP-medewerkers bij de grasteelt, de betrokkenheid van de boeren en 

het enthousiasme van allen. Ik kijk met voldoening terug op mijn werkbezoek. Veel 

dank voor de goede en zorgvolle organisatie ervan. 

Heko W. Köster, maart 2017. 
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Executive summary 
 

Inleiding POP project 

Op Bonaire zijn circa 30.000 geiten die vrij rondlopen en in de natuur grazen. 

Overbegrazing leidt tot een vegetatie waarin de onbegraasbare doornige planten 

domineren. De oorspronkelijke vegetatie kan herstellen indien alle geiten binnen de 

terreingrenzen van bedrijven blijven.  

Gedurende 2015 tot en met 2017 wordt dit op 8 pilot bedrijven getest door het 

Plattelands Ontwikkelings Programma (POP). POP produceeert nu jaarrond POP-

olifantsgras voor steun aan deze bedrijven. 

 

Irrigatie en grasproductie 

Hoofdprobleem van de ruwvoer voorziening op Bonaire is de bijna complete droogte 

van februari t/m september. De aanplant en de productie van voederbomem en 

struiken vereist enige jaren. In de pilot is gekozen voor de centrale teelt van gras met 

irrigatie voor de onmiddelijke winning van ruwvoer voor de acht kunukero’s.  

Water is zeer schaars en POP gebruikt semi-gezuiverd afvalwater van goede kwaliteit 

voor irrigatie. Het hoge Selenium gehalte in POP-gras komt uit de bodem. Door het 

bemestingseffect van de N in het irrigatiewater, evenaart  de produktie het 

internationale onderzoeks maximum 30 ton gras-droge-stof per ha per jaar, met een 

hoog percentage 9% ruweiwit in het gras. Deze produktie wordt verkregen in zes 

oogsten gespreid over het jaar, met in totaal ca. 120 ton vers groen gras. Verdere 

zuivering van POP irrigatiewater is contraproductief, daar dan het N-bemestingseffect 

verloren gaat. 

 

In het kader van de concepttekst “Eilandsverordening Irrigatie en Bemesting” wordt 

drip irrigation gebruikt door POP. Dit systeem is voor grasteelt inefficiënt, kostbaar en 

arbeidsintensief.  Het is hoognodig over te stappen op bijvoorbeeld irrigatie vanuit 

grote sprinklers. 

 

Voor optimale grasgroei is in normale jaren 1.400 mm nodig of  14.000 m3/ha/jaar en 

in droge jaren  1.900 mm of 19.000 m3/ha/jaar. Er is ruim gebruik gemaakt van tot nu 

toe kosteloos POP water. Voor de toekomst  dient een methode (berekening en 

meetinstrumentarium) en een veld check ingevoerd te worden om het gebruik van 

overtollige hoeveelheden water te voorkomen. Hoewel overtollig water, met mate, niet 

schadelijk is voor het gras. 

 

Houdbaarheid, hooi, grassoorten 

POP-olifantsgras wordt gehakseld en op een hoop gelegd voor de boeren. Het is dan 

onderhevig aan broei en is niet houdbaar. Bij de centrale teelt door POP voor verspreid 

liggende kunuku’s is inkuilen geen optie, hooien wel maar het olifantsgras is hiervoor 

te grof stengelig. Introductie van en omschakeling naar een fijnstengellig gras dat 

gehooid kan worden is noodzakelijk.  

Het Bonaire klimaat is uitermate geschikt voor hooiwinning. Hooi is 3-6 jaar houdbaar, 

bevat minder vocht, is minder zwaar per kg ds, en bij persen tot hooipakjes niet 

volumineus. Dit is praktisch voor de centrale opslag en voor transport, opslag en 

gebruik ervan door de kunukero’s.  
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Voedingswaarde en andere grassoorten 

Een nadeel van gras in de tropen is de vrij lage voedingswaarde ervan. Voor een 

acceptabele gezondheid en groei van geiten is bijvoedering met krachtvoer 

noodzakelijk. Dat wordt ook altijd gedaan in Bonaire. Zo ook bij het door POP geteelde 

olifantsgras. Dat behoort tot de grassen met een voor de tropen “goede” 

voedingswaarde. Er zijn grassen die kwa voedingswaarde en/of smakelijkheid 

olifantsgras mogelijk enigszins overtreffen. Belangrijk voor POP is dat ze goed 

hooibaar zijn. Interessante hooibare goede grasssen zijn o.a. Cynodon dactylon 

cultivars Coastcross en Jiggs, Brachiaria cultivar Mulatto 2 en Chloris gayana cultivar 

Toro.  

Eurofins analyses tonen dat het Natrium en het Zwavel gehalte lager zijn, en het 

Selenium gehalte hoger is dan de Nederlandse streefwaarde. Of dit van enige invloed 

is op de voederwaarde voor geiten dient gechecked te worden. 

 

Geldwaarde POP-gras 

De geiten op Bonaire worden bijgevoerd met Kriabon Kracht Korrel (KKK) krachtvoer, 

en met hooi geïmporteerd uit Venezuela bij ernstig tekort aan “natuur-voer” in droge 

tijden. Het hooi uit Venezuela is zeer hoog geprijsd in vergelijking met KKK krachtvoer. 

Het olifantsgras is op Bonaire een nieuw gewas en heeft (nog) geen marktprijs. De 

waarde, van gehakseld olifantsgras wordt o.a bepaald door de factoren: marktprijs van 

ander voer, met name KKK; de goede kwaliteit van het gehakselde gras; de beperkte 

houdbaarheid ervan; en de vereiste transport inspanning off farm per kg ds. Op grond 

hiervan is de hypothetyische geldwaarde van het POP-gras geschat op $ 2,00/100 kg, 

en de hypothetische bruto opbrengst off farm op $ 2.900,- bruto per ha per jaar. 

Probleem is de werkelijke kosten en de werkelijke geldwaarde vast te stellen. En zicht 

te krijgen op dit financiële aspect van de omschakeling van vrij rondgrazende geiten, 

naar geiten permanent binnen het territorium van de kunuku’s. 

 

Mechanisatie 

De actuele mechanisatie van de oogst, het hakselen en het transport van POP-gras is 

zeer beperkt. Aankoop van meer werktuigen, en reparatie of vervanging van kapotte 

werktuigen is noodzakelijk. Dit geldt ook voor eventuele hooiwinning. 

 

Toekomst 

De centrale teelt van gras door POP in 2015 en 2016 en de benutting ervan in 

samenwerking met acht kunukero’s om hun geiten binnen hun bedrijfsterrein te 

houden is succesvol verlopen in het pilot project.  

In het derde jaar jaar 2017 van de pilot wordt het areaal voor de centrale grasteelt door 

POP uitgebreid van 2 naar 6 ha, met waarschijnlijk twintig samenwerkende kunukero’s.    

In 2018 is het plan de landbouwkundige activitieten van POP onder te brengen in het 

op te richten Expertise Centrum Landbouw Bonaire. En het areaal voor grasteelt in de 

jaren 2018 - 2025 verder uit te breiden naar 40 tot 50 ha in 2 tot 3 lokaties verspreid 

gelegen over Bonaire.  

De omschakeling op BonaIre, van vrij rondgrazende geiten naar geiten permanent 

binnen de begrenzing van de kunuku’s, gaat hiermee gestaag verder. 
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1. Inleiding 
 

Op Bonaire werden in de 17e eeuw geiten geïntroduceerd voor vleesproductie. De vrij 

rondgrazende en rond zwervende geiten oefenen sindsdien een grote druk op de 

natuurlijke vegetatie. Het gevolg hiervan is dat vrijwel alleen de onbegraasbare 

stekelige en doornige planten zich in stand kunnen houden, en dat deze doornige 

planten de vegetatie op Bonaire domineren. De geiten grazen overdag in de natuur en 

verblijven in de nacht op de bedrijven waar zij water krijgen en bijgevoerd worden voor 

vleesproductie. Voor herstel van de oorspronkelijke vegetatie, met veel doornloze 

struiken en bomen, is het vereist dat er geen geiten meer grazen in de natuur. Volgens 

een telling uit 2015 zijn er circa 30.000 geiten op het eiland. Volgens schatting van 

LVV zijn er 150 tot 200 geitenhouders, die tussen de 5 en de 800 geiten bezitten.  

 

Het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP) werd goedgekeurd in 2014. Het 

beoogt o.a. op Bonaire condities te creëren waarbij de geiten binnen de terrein-

grenzen van de bedrijven kunnen blijven, en daar van het benodigde voer en water 

worden voorzien. Op deze wijze zullen de wild rondgrazende geiten uit de natuur 

verdwijnen en kan de oorspronkelijke vegetatie zich herstellen. Door herstel van de 

vegetatie zal de erosie verminderen, en ook de depositie hiervan op het koraalrif. 

Het onderhavige verslag beperkt zich tot de werkbezoek-opdracht (zie Bijlage 1) 

“Versterken van de veevoerproductie op Bonaire”. 

 

De teelt van ruwvoer met irrigatie en de voorziening van ruwvoer, zoals nagestreefd in 

een pilot project van 2015 tot en met 2017 met 8 pilot bedrijven, wordt toegelicht. Aan 

de orde komen de eerste twee jaar, 2015 en 2016 van dit project. Met name de 

voortgang, de technische en teeltkundige problemen die hierbij naar voren kwamen, 

en de vereiste alternatieve oplossingen.  

 

Naast deze hoofdtekst wordt in negen bijlagen verdere aandacht gegeven aan cruciale 

onderwerpen zoals: klimaat; irrigatiebehoefte; grassoorten; Eurofins analyse-

uitkomsten gras en water; geldwaarde van ruw- en krachtvoer; en mechanisatie van 

de grasteelt.  

In bijlage 1 “Werkbezoek-Köster doel Januari 2017” staat de complete tekst van de 

opdracht. Gaande de uitvoering van de opdracht werd deze aangepast aan punten 

met extra urgentie. Aan deels niet in de opdracht genoemd belangrijke aspecten van 

veevoerproduktie is vrijwel 

geen of geen aandacht 

gegeven, bijvoorbeeld: 

begrazing, de teelt van 

ruwvoer zonder irrigatie, 

arbeid, en de 

economische aspecten 

van het pilot project. 
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2. Aanpak van de voedervoorziening door POP 
 

2.1 Het pilot project 2015 en 2016 
 

Gestart is in 2015 met een pilot op acht 

bedrijven met het voor Bonaire normale 

aantal geiten, 15-25. Afgesproken werd dat 

de geiten van deze bedrijven voortaan 

binnen de terreingrenzen zouden blijven. 

En dat aan ieder van deze bedrijven een 

deel van het benodigde ruwvoer gratis 

verstrekt zou worden door POP Bonaire. 

Namelijk jaarrond per bedrijf 180 kg vers 

geoogst ruwvoer per week. 

 

Hoofd probleem van de ruwvoer 

voorziening op Bonaire is het klimaat met 

acht maanden bijna complete droogte, 

febr. t/m sept, en vier maanden, okt. t/m jan., met enige regen. De regen in deze vier 

maanden is onzeker. De jaarlijkse neerslag is sterk variabel, nl. 200-700 mm/jaar, met 

een gemiddelde van 470 mm/jaar (zie Bijlage 2 “Klimaat Weer Irrigatiebehoefte 

Bonaire”). 

 

Voor de productie van ruwvoer zijn er verschillende mogelijkheden. Zie o.a.: Köster, 

H.W., 2015. Selectie van bomen en struiken, aan te planten voor de voedervoorziening 

op kleine landbouwbedrijven zonder irrigatie op Bonaire. Opdracht uitgevoerd voor 

Wayaká Advies BV Bonaire. 

Voor de aanplant en de eerste productie van voederbomem en struiken is een 

aanlooptijd nodig van enige jaren. En dus is in de pilot gekozen voor de centrale teelt 

van gras met irrigatie voor de onmiddelijke vereiste produktie en winning van ruwvoer 

voor de geiten van de acht kunukero’s. Het ruwvoer wordt jaarrond geteeld door POP 

Bonaire op het terrein van LVV. In het begin was dit met het op Bonaire bekende gewas 

sucrosorghum. Echter na de oogst hiervan moet de stoppel ervan ondergeploegd om 

sucrosorghum opnieuw in te zaaien. In totaal zo’n 3-4 keer per jaar. De volgende stap 

door POP Bonaire was de introductie op Bonaire van Olifantsgras. Een meerjarig hoog 

opgroeiend gras dat verschillende jaren achter elkaar steeds om de 6-10 weken 

geoogst kan worden. 

 

Het benodigde ruwvoer voor de 8 bedrijven wordt sinds 2016 verkregen op 1 ha 

olifantsgras aangeplant op perceel 9 en 10 van het LVV terrein aan de rand van 

Kralendijk. Hierbij kan worden opgemerkt over de betreffende ha, dat: 

 de grond ervan niet verzout is ECe < 3; 

 het twee jaar geleden bemest is met veel dierlijke mest (kip, geit, ezel); 

 er eerst oogsten sucrosorghum en in 2016 zes oogsten Olifantsgras zijn geoogst; 

 Met de overeenkomstige onttrekking van nutriënten aan de grond. 

 de irrigatie op het perceel zeer overvloedig is. 
De bodemvruchtbaarheid groeiomstandigheden op deze hectare zijn optimaal. 
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2.2 Succes en agrotechnische problemen 
 

In de twee jaar dat het pilot project nu draait is de voorziening van ruwvoer aan de acht 

deelnemende bedrijven (pilot farms) succesvol verlopen. O.a. door de invoering van 

olifantsgras en verder door inzet en improvisatie van het POP team, Sherwin Pourier 

en Jan Jaap van Almenkerk, de mecanicien Kees Doelman, de medewerkers van het 

Job Program, en last but not least de kunukero’s van de acht deelnemende pilot frams.  

 

Buiten dit deden en doen zich verschillende problemen voor, voornamelijk van 

agrotechnische aard.   

 

Namelijk:  

Betreffende de irrigatie 

 de irrigatie geschiedt met drip-irrigation slangen welke op het maaiveld liggen. Bij 
machinaal maaien van het Olifantsgras dienen al deze slangen (13.000 m/ha) 
verwijderd te worden om beschadiging door de tractor wielen te voorkomen. Na 
maaien en oogst dienen de slangen weer uitgerold en op het maaiveld gebracht te 
worden. Hier is veel arbeid en extra tijd voor nodig.  
Voor normaal management is dus irrigatie vanuit enige grote sprinklers vereist. Ook 

is de aanschaf, de werking en het onderhoud hiervan minder kostbaar en  

arbeidsintensief (Bijlage 2 “Klimaat, weer en irrigatiebehoefte op Bonaire”).    

 

Betreffende de mechanisatie (Bijlage 3 “POP Landbouwwerktuigenpark d.d. 24 

Januari 2017”) 

 er is geen functionerende maai-opraapwagen en het olifantsgras wordt met 
machete en mankracht afgesneden. De stengels met het blad worden met 
mankracht naar een hakselaar gebracht. 

 het gehakselde olifantsgras wordt dan met mankracht op een transport wagen 
geladen, waarmee het vervoerd wordt naar de plek waar de boeren het hun 
toegezegde ruwvoer ophalen.  

 de boeren laden het ruwvoer met mankracht in hun pick-up of auto en transporteren 
het naar hun bedrijf. De boeren halen 2x per week het ruwvoer op, op dinsdag en 
vrijdag. Vers geoogst gras en dagelijks voeren ervan zou beter zijn. Echter dit kost 
meer benzine en tijd voor de boeren. Er is dus een transport probleem. 

 Het gehakselde Olifantsgras dat op de afhaalplek ligt en niet wordt opgehaald gaat 
broeien. Hetzelfde gebeurt op het bedrijf van de boer, daar deze niet al het 
opgehaalde ruwvoer dezelfde dag aan zijn geiten voert. 

 op dit moment berust de regelmatige productie en voorziening van ruwvoer geheel 
op olifantsgras. Hooien van dit gras is niet mogelijk, vanwege de veelheid van vrij 
dikke stevige waterrijke stengels. Deze behouden te veel vocht bij veld-drogen. 
Misschien kan na velddrogen van 1-3 dagen semi-droog olifantsgras verkregen 
worden, dat zijn kwaliteit dan hopelijk minimaal 14 dagen behoudt. 

 Er is echter geen hooi apparatuur aanwezig om het olifants gras te keren, in zwad 
te leggen, en op te rapen. Het is ook technische moeilijk om tussen de pollen van 
het olifantsgras het gras te keren en op te rapen. Bovendien dienen bij het hooien 
de dripslangen van het veld verwijderd te worden. 
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 er is geen apparatuur voor inkuilen van gras bij de oogst. Waarbij opgemerkt dient 
te worden, dat de centrale teelt van gras, en  centraal inkuilen, logistieke en bederf 
problemen met zich meebrengt bij distributie naar de kunuku’s. 

 

De houdbaarheid van het geoogste gras is een cruciaal punt. Dit wordt verder 

besproken in paragraaf 6.1, met als conclusie dat hooien de (enige) voor de hand 

liggende oplossing is. En dat een overstap gemaakt dient te worden naar een gras dat 

goed hooibaar is. 
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3. Bepalende factoren bij de voederproduktie door POP 
 

3.1 Irrigatie  

3.1.1 De hoeveelheid benodigd irrigatiewater 

Voor de voederprodutie op 1 ha door POP Bonaire in 2015, 2016 en tot heden in 2017 

werd ruim voldoende water jaarrond aan het geteelde gras gegeven. Dit was mogelijk 

doordat ruim voldoende irrigatie water gratis beschikbaar was. In de toekomst zal dit 

veranderen en zal de irrigatie agrotechnisch en economisch geplanned moeten 

worden. De hierbij belangrijkste klimatologische en agronomische factoren worden kort 

besproken. De onderliggende berekeningen en details zijn vermeld in Bijlage 2 

“Klimaat, Weer Irrigatiebehoefte Bonaire”.  

 

Karakteristiek voor semi-aride klimaten zoals ook op Bonaire is de wisselvalligheid en 

de onvoorspelbaarheid van de neerslag. Om jaarrond de optimale vochtvoorziening 

en optimale groei van het gras te realiseren is gecompliceerd door de grote verschillen 

in de dagelijkse waterbehoefte van het gras, gezien de variatie in het weer, per dag, 

per periode, per seizoen en per jaar.  

Namelijk: 

 jaargemidelde irrigatiebehoefte 3,8 mm/dag; 

 in de droogste maand maart is gemiddelde irrigatiebehoefte 4,9 mm/dag; 

 in de regenrijkste maand november is de irrigatiebehoefte 1,4 mm/dag. 

 Gemiddeld per jaar 1.800 – 400 = 1.400 mm/jaar; 

 in een zeer droog jaar 2.100 – 200 = 1.900 mm/jaar; 

 en in een jaar met veel regen 1.500 – 600 = 900 mm/jaar. 
 

Bij de planning van de irrigatie moet rekening gehouden worden met bovenstaande 

gegevens, de totale hoeveelheid irrigatie water per jaar, de maximale hoeveelheid per 

dag, welk oppervlak men wil irrigeren, en wil men het hele jaar ieder moment 

voldoende irrigatie voor optimale groei. 

 

Bij continue grasteelt is in dit opzicht een grote flexibiliteit mogelijk. Namelijk irrigatie 

watertekort leidt bij een meerjarig gras niet tot afsterven. Kiest men bijvoorbeeld voor 

een relatief groot areaal met een maximale irrigatiegift per dag van 3,8 mm/dag dan is 

dit gemiddeld per jaar voldoende. Maar zeker te veel in november en te weinig in 

maart. Te veel is geen probleem, echter te weinig wel. In de periode met te weinig 

water kan men het te irrigeren areaal verkleinen en het resterende areaal niet irrigeren. 

Het meerjarige gras zal deze droge periode, in het areaal zonder irrigatie, overleven. 

En het kan weer in produktie genomen worden zodra de dagelijkse irrigatie behoefte 

weer 3,8 mm/dag of minder is. Ook kan men kiezen in een periode van watertekort, 

toch het gehele areaal te irrigeren, waarbij dan de produktie door het watertekort niet 

optimaal zal zijn. 
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3.1.2 De kwaliteitseisen van irrigatiewater 

Het door POP gebruikte irrigatie water is van goede kwaliteit. Zie Bijlage 4 “Overzicht 

Eurofins analyses”, en paragrafen 3.2.1 t/m 3.2.7. 

Aan meerdere componenten of ingrediënten van irrigatie water worden kwaliteitseisen 

gesteld. Hiervoor zijn internationaal normen bepaald, van praktische aard (bijv. 

agronomisch), van mileukundige aard (bijv. bodemverontreiniging), of van ander aard 

(bijv. menselijke gezondheid). Twee componenten die de kwaliteit van irrigatie water 

voor de landbouw bepalen worden kort genoemd. 

 

Zout  

Allereerst is het zoutgehalte van het water cruciaal. Is dit (te) hoog dan zal de groei 

van het gras niet optimaal zijn. Dit is mede afhankelijk van de mate van zouttolerantie, 

welke sterk verschilt voor verschillende grassoorten en cultivars.  

Belangrijker is dat het zoutgehalte van het water niet over de jaren, door accumulatie 

van het zout in de geïrrigeerde bodem, leidt tot ernstige verzouting van deze bodem. 

Met bepaalde maatregelen is dit wel te voorkomen of te herstellen. 

 

Zware metalen 

Er zijn kwaliteits normen welke de maximale concentraties in het water, dat voor 

irrigatie mag worden gebruikt, aangeven. Dit om accumulatie van zware metalen in de 

bodem en verontreiniging hiervan te voorkomen. Herstel van dergelijke 

bodemveronttreiniging is complex en veelal te kostbaar voor landbouwgrond. 

3.1.3 Systeem van irrigatie door POP 

Op Bonaire is een concepttekst opgesteld voor een “Eilandsverordening Irrigatie en 

Bemesting”, welke betrekking heeft op het gebruik van al het gezuiverde water in de 

toekomst. De verordering is gericht op voorkomen van: gezondheidsrisico’s voor mens 

en dier; bodemverontreiniging; en onnodig verlies of verspilling van zuiveringswater. 

Er wordt gesteld dat voor het irrigeren van gras het verlies van water alleen beperkt 

kan worden met toepassing van drip irrigation. 

 

Door POP wordt gezuiverd water voor irrigatie gebruikt. Vooruitlopend op de 

Eilandsverordering is door POP in overeenstemming hiermee al in 2015 gekozen voor 

druppel irrigatie vanuit slangen zonder sprinklers. In de praktijk blijkt dit het meest 

kostbare en onpraktische systeem voor irrigatie van gras, zoals besproken in 

paragrafen 2.1 en 2.2. 

Indien mogelijk dient dus over gegaan te worden op een minder kostbaar en meer 

praktisch irrigatie systeem. Bijvoorbeeld bereging door gebruik van grote sproeiers . 

 

Opgemerkt kan worden 

 dat de invoering van de Eilandsverordening is gekoppeld aan een vergunningen 
stelsel. Hiermee kan dus mits beargumenteerd, voor de irrigatie van gras met 
gezuiverd water, toestemming verkregen worden om andere systemen te 
gebruiken dan drip irrigatie. Op dit moment is er alle reden om aan te nemen 
dat een dergelijke toestemming verkregen zal worden, mocht het concept van 
de Eilandsverordening ongewijzigd van kracht komen. 
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 dat niet gezuiverd water niet valt onder de regels van een eventuele  
“Eilandsverordening Irrigatie en Bemesting”. Zelf opgepompt water kan gebruikt 
worden met een irrigatie systeem naar vrije keuze. 

 

3.2 De bemesting door POP en de nutriënten in POP-gras 
  

3.2.1 Nutriënten met mestwaarde in irrigatiewater op Bonaire   

In de regel bevat het gezuiverde water nutriënten als N, P, K, etc. Deze kunnen dienen 

als meststof en zijn zo zeer waardevol. 

In de Eurofins analyse van het AWZI gereinigd water bemonsterd in november 2016: 

6 mg N /l; 9 mg P2O5 /l; 24 mg K2O /l; 36 mg Ca /l; 85 mg Na /l; 5 mg Mg /l; 6 mg S /l; 

en verder vele sporenelementen (Bijlage 4 “Overzicht Eurofins analyses”). Bij een 

overvloedige irrigatie met 1.800 mm/jaar /ha = 18.000 l/ha/jaar is de NPK bemesting 

hiermee per ha per jaar: 108 kg N, 162 kg P2O5 en 432 kg K2O.  

 

Het N gehalte in Het gezuiverde water wisselt sterk. Gebaseerd op meerdere analyses 

wordt een gehalte van ca. 40 mg N/l aangenomen. Met de genoemde irrigatie van 

18.000 l/ha/jaar, geeft dit met 720 kg N/ha/jaar, een enorme boost aan de 

grasproduktie, zie paragraaf 3.2.3. Bij verdere RWZI zuivering van dit water tot 

drinkwater-nivo wordt een groot deel van de nutriënten uit het water verwijderd. In 

Europees Nederland is het beleid al enige jaren een toenemend deel van het 

afvalwater minder te zuiveren, waarna het als z.g. grijs water o.a. in de landbouw 

gebruikt kan worden. De voornaamste drijfveer is besparing op zuiveringskosten. Voor 

de landbouw is een bijkomend voordeel het behoud van veel nutriënten in dit water. 

  

3.2.2 Beschikbaarheid van dierlijke mest op Bonaire 

Er is veel dierlijke mest beschikbaar op Bonaire. Mest die in de loop der jaren 

opgezameld is in mesthopen, en de jaarlijkse nieuwe mestproduktie. Slechts een zeer 

geringe hoeveelheid hiervan wordt gebruikt als meststof in de landbouw. Een schatting 

van de jaarlijkse produktie is vermeld in onderstaande tabel 1-3.2.2. De berekening 

ervan is vermeld in de Bijlage 5 “Dierlijke mest op Bonaire”.   

De jaarlijkse ca. 34.000 kg P2O5 is goed voor 680 ha met een ruime onderhouds P 

bemesting van 50 kg P2O5/ha/jaar. 

 

Tabel 1-3.2.2 Jaarlijkse produktie van dierlijke mest op Bonaire 

 

diersoort aantal N 1) P2O5 K2O Na2O 

  kg/jaar 

legkippen ca. 30.000 15.000 22.400 10.800 2.400 

geiten ca. 30.000 16.500 11.400 10.500 3.000 

ezels pm     
1) Grote N-verliezen tijdens open lucht opslag door NH3-vervluchtiging, uitspoeling met regenwater. N-

werkingscoëfficiënt bij bemesting op grasland-maaiveld ca.50%   
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3.2.3 N, P, K  bemesting en voederproductie per ha door POP 

De bemesting van het terrein waar het Olifantsgras op 1 ha door POP geteeld werd is 

devolgende: 

a) Bij in gebruik name van het terrein in 2015 per ha 20 ton droge kippemest 

(met oorspronkelijk ca. 240 kg N, 360 kg fosfaat P2O5, 180 kg K2O) en 20 ton 

droge geitenmest (met ca. 100 kg N, .60 kg fosfaat P2O5, en 80 kg K2O). Gezien 

de ouderdom van de mest zal de hoeveelheid  N erin sterk verlaagd zijn. Dit is 

niet het geval voor de P en de K.  

b) Geen toediening van kunstmest bij de start noch gedurende de meer dan 2 

jaar teelt van ruwvoer, waarvan olifantsgras in 2016 met 6 oogsten. 

c) Met het irrigatiewater dat 40 mg N/l bevat wordt een grote hoeveelheid N 

aangevoerd. Namelijk met de minimaal 18.000 liter irrigatie water per ha per 

jaar wordt een bemesting verkregen van 720 kg N/ha/jaar. Het irrigatiewater is 

verder van goede kwalilteit ECi is 0,.958 mSv/cm, waarbij i.h.a. geen of slechts 

een uiterst geringe productie vermindering kan optreden. 

 

Met bovenstaande bemesting is de grond voldoende voorzien van P en K, met 

daarnaast  een gelijkmatige en ruime hoeveelheid N, P en K met het irrigatie water. 

Het irrigatie water werd in meer dan voldoende hoeveelheden toegediend  Verder zijn 

de groeiomstandigheden op deze hectare optimaal, zoals vermeld in par. 2.1. 

  

De resulterende grasproductie op deze hectare is zoals te verwachten hoog. Dit blijkt 

inderdaad het geval te zijn. Namelijk de acht boeren in het POP programma zijn 

voorzien van 180 kg vers geoogst ruwvoer per week per bedrijf. Hiervan uitgaand is 

dit 8 bedrijven x 52 weken per jaar x 180 kg vers gras per bedrijf = 75 ton vers gras 

per jaar. Dit gras werd geoogst van 1 ha met intervallen van 60 dagen hergroei. Er was 

bovendien regelmatig een “overproductie” van gras. Dus de POP produktie is hoger 

dan 75 ton. 

Een schatting door POP betrokkenen is een produktie van maximaal 120 ton vers gras, 

ofwel ca. 29 ton droge stof, per ha per jaar, bij een oogst interval van 60 dagen.  

 

Aan de hand van de Bijlage 6 “Geïrrigeerd gras en N bemesting” kan het volgende  

opgemerkt worden. 

 De POP 29.000 kg droge stof per ha per jaar bij een oogst interval van 60 dagen 
is een normale produktie voor vruchtbare grond met 365 groeidagen per jaar 
met een N bemesting van ongeveer 750 kg N/ha/jaar. De POP productie komt 
overeen met internationale onderzoeks data vermeld in genoemde Bijlage 6. 

 Het te verwachten % re is ongeveer 9%, volgens dezelfde literatuur. Deze 
schatting wordt bevestigd door de 12% re zoals bepaald door Eurofins in 40 
dagen oud POP olifantsgras (Bijlage 4 “Overzicht Eurofins analyses”). Namelijk 
de internationale onderzoekgegevens  tonen een afname een afname van 25% 
van het re als het oogst interval van 40 verlengd wordt naar 60 dagen. En dus 
bij 60 dagen een %re van 12% re minus 25% ervan ofwel 9% re. 

 De maximaal op Bonaire te verwachten droge stof produktie met irrigatie en 
hiermee optimale N-bemesting van ca. 700 kg N/ha/jaar is 29.000-30.000 kg 
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droge stof per ha per jaar bij een oogst interval van 60 dagen, zoals onder 
genoemde optimale omstandigheden verkregen wordt door POP op 1 ha.  

 Bij voldoende irrigatie met AWZI-water wordt zoveel N hiermee aangevoerd dat 
verdere N-bemesting met kunstmest geen of een zeer geringe produktie 
verhoging zal geven. Wel zal het reeds vrij hoge % re van 9% nog verder stijgen. 

 

3.2.4 N, P, K, Ca, Mg, in POP olifantsgras, bodem, en irrigatiewater. 

(Opm. Voor analysewaarden zie Bijlage 4 “Overzicht Eurofins analyses”. Het 

streeftraject geeft de Nederlandse range van de analysewaarden aan voor een goede 

dier gezondheid en productie). 

 

Het re% (N% x 6,25) in het gras geoogst na 40 dagen hergroei is bijzonder hoog voor 

tropisch gras. Dit is dankzij de N-bemesting van het AWZI-irrigatie water, zoals 

besproken in par. 3.2. Het geschatte 9% re van het POP-gras geoogst na 60 dagen 

(zie par. 3.2.3) is echter lager dan het streeftraject voor Nederlands grashooi. 

De P, K, Ca, Mg percentages in het gras vallen ruwweg binen het streeftraject 

aangegeven voor Nederland gras of grashooi. Dit toont dat de bodemvruchtbaarheid 

van deze elementen voldoende is. Zeker door de bemesting met dierlijke mest, zie par. 

3.2 voor P en K, en verder door aanvoer met irrigatie water. 

 

3.2.5 Na in POP olifantsgras, irrigatiewater en dierlijke mest. 

(Opm. Voor analysewaarden zie Bijlage 4 “Overzicht Eurofins analyses”. Het 

streeftraject geeft de Nederlandse range van de analysewaarden aan voor een goede 

dier gezondheid en productie). 

 

In het olifantsgras is het Na% veel lager dan het Nederlandse streeftraject. Dit ondanks 

het vrij hoge Na% in het AWZI irrigatie water. In dit water is het Na% viermaal hoger 

dan het K%. Na en K gedragen zich in de regel enigszins vergelijkbaar. Het is dan ook 

bevreemdend dat de gehalten Na gehalten in het POP gras veel lager zijn dan van K. 

Een mogelijke verklaring is dat de oorzaak het gebruik van dierlijke mest is, in deze 

mest zijn namelijk de K-gehalten drie- tot zesmaal hoger dan van Na (zie Tabel 1-

3.2.2). 

 

3.2.6 Het S% in het POP olifantsgras         

(Opm. Voor analysewaarden zie Bijlage 4 “Overzicht Eurofins analyses”. Het 

streeftraject geeft de Nederlandse range van de analysewaarden aan voor een goede 

dier gezondheid en productie). 

 

Het S% in het POP-gras is lager dan het streeftraject. Deze waarden vragen mogelijk 

om enige aandacht. Namelijk anders dan in geïndustrialiseerde landen is de depositie-

aanvoer van S uit verontreinigde lucht op Bonaire waarschijnlijk gering. En S is zowel 

als bemestings element voor de grasproduktie van belang als ook in veevoer. Een 
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streefwaarde voor S is in Nederland gekoppeld aan het N in het gras. Namelijk de 

streefwaarde voor N/S is lager dan 14 in gras, voor een goede zwavelvoorziening van 

het groeiende gras zonder opbrengstderving ervan. In het POP-olifantsgras is de N/S 

verhouding <14, en het S voldoet hiermee aan deze norm. 

  

3.2.7 Se en micronutiënten in POP olifantsgras, bodem en irrigatiewater. 

(Opm. Voor analysewaarden zie Bijlage 4 “Overzicht Eurofins analyses”. Het 

streeftraject geeft de Nederlandse range van de analysewaarden aan voor een goede 

dier gezondheid en productie). 

 

De selenium gehalten in het geïrrigeerde olifantsgras zijn twee tot driemaal hoger dan 

het Nederlandse streeftraject voor Se. De Se gehalten in het ongeïrrigeerde buffelgras 

zijn hoog, maar lager dan in het geïrrigeeerde olifants gras. Analyse van het irrigatie 

water toont dat het Se hierin zeer laag is, namelijk beneden de detectiegrens. Er kan 

geconcludeerd worden, dat het Se in het gras afkomstig is van het oorspronkelijke van 

nature aanwezige Se in de Bonariaanse bodem waar het gras geteeld werd. En dat 

het irrgatiewater niet de bron is van Se, en het in dit opzicht veilig gebruikt kan worden. 

 

Van de naast Se twintig andere geanalyseerde sporenelemementen (micronutriënten, 

zware metalen) in het irrigatie water zijn 14 hiervan beneden de detectiegrens. In het 

POP-gras zijn naast Se 8 micronutriënten geanalyseerd. De waarden hiervan liggen 

binnen of nabij het streeftraject. Het AWZI gezuiverde water is dus ook in dit opzicht 

geschikt voor de irrigatie van gras geteeld voor veevoer.   
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4. Voedingswaarde van POP-gras en krachtvoerbehoefte 
 

De analyses door Eurofins ( Bijlage “Overzicht Eurofins analyses” en paragrafen 3.2.3 

t/m 3.2.7) van het POP olifantsgras (hierna te noemen POP-gras) tonen dat het 

Natrium en het Zwavel gehalte lager zijn, en het Selenium gehalte hoger is dan de 

Nederlandse streefwaarde. Of dit van enige invloed is op de voederwaarde voor geiten 

dient gechecked te worden. 

De overige mineralen in het POP-gras hebben waarden binnen en/of zeer nabij het 

streeftraject. Voorlopig kan gesteld dat de mineralen in het POP-gras de 

voedingswaardewaarde ervan niet verlagen. De geit kan uit de mineralen zelf de 

meeste vitamines vormen indien nodig. Dus de voedingswaarde van het POP-gras 

wordt voornamelijk bepaald door de energie (TDN) en het eiwit (ruw eiwit, re) dat het 

bevat. 

 

In de geitenhouderij op Bonaire is de algemene praktijk, dat de geiten overdag ruwvoer 

vinden in de doornige vegetatie buiten het bedrijf, en ’s avonds terugkomen op het 

bedrijjf. Om daar bijgevoerd te worden met enig KKK krachtvoer. In de bedrijven die 

deelnemen aan het POP-project blijven de geiten permanent binnen het de bedrijf. 

Hier krijgen zij het POP-gras met al of niet ander ruwvoer en KKK krachtvoer. Het 

houden van geiten permanent binnen het bedrijf is het lange termijn doel voor de 

geitenhouderij op Bonaire. In de onderstaande Tabel 1-4.0 wordt een rekenvoorbeeld 

getoond van de voeding van de geiten volledig binnen het bedrijf met het POP-gras en 

KKK krachtvoer.  
 

Tabel 1-4.0 Voorbeeld van noodzakelijke dagelijkse consumptie van POP-gras  

(60 dagen groeiduur) en krachtvoer door vleesgeiten voor groei 1) 
 

Dag Ge-
wicht 

Groei Inname POP-gras 2)  
met in ds 
60%TDN en 9%re 

Voeder- 
behoefte  
totaal 1) 

Voedingstekort 
na inname  
POP-gras 

Bijvoedering 
KKK 95% TDN 
en 15%r re  

  
 

ds TDN re TDN re TDN re TDN re 

nr kg g/dag g/d g/d g/d g/d g/d g/d g/d g KKK/d  3) 

Boer geit 4) 

1 10 50 300 180 27 280 46 100 19 105 126 

100 15 100 450 270 41 420 78 150 37 158 247 

150 20 100 600 360 54 490 86 130 32 137 213 

200 25 100 750 450 68 550 94 100 26 105 173 

250 30           

Lokale inheemse geit 4) 

1 10 50 300 180 27 252 37 72 10 76 67 

100 15 100 450 270 41 378 63 108 22 112 147 

150 20 100 600 360 54 441 69 81 15 85 107 

200 25 100          

 
1) dagelijkse behoefte TDN en re overgenomen uit: Solaiman, S.G. 2010. Goat science and production. 
pp. 425. Wiley-Blackwell. Blackwell Publishing..Ames, Iowa, USA. p.378 Nutrient Requirements.  
2) dagelijkse inname gras 3% van het lichaamsgewicht van de geit. 
3) berekende hoeveelheid KKK krachtvoer om na inname gras in voedingstekort van  TDN en re te 
voorzien. Het maximum van de twee waarden voorziet zowel in de TDN als in de re aanvullende 
behoefte. 
4) De lokale inheemse geit heeft 10% (5-10%) minder TDN en 20% (15-20%) minder ruw eiwit nodig 
dan de Boer geit.   
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Bij de berekeningen is uitgegaan van een normele dagelijkse inname van gras door 
de geit, namelijk 3% van het lichaamsgewicht van de geit. De Boer-geit heeft volgens 
de geraadpleegde bron voor eenzelfde groei een 5-20% hogere voederbehoefte dan 
de lokale inheemse geit. Tot deze laatste soort behoren vrijwel (>95%) alle geiten op 
Bonaire, en deze soort wordt hier alleen beschouwd. 
 
De Tabel  toont dat: 
- voor redelijke gewichts toename van 50-100 gram per dag van de geit, het 
olifantsgras onvoldoende voedingswaarde heeft; 
- afh. van leeftijd en gewicht voorziet de inname van POP-gras in 60-80%% van de 
TDN en 65-75% van de re voederbehoefte. 
- bijvoedering van het POP-gras met krachtvoer dat zowel TDN als re bevat is dus 
noodzakelijk; KKK krachtvoer bevat zowel TDN als re. 
- afh. van leeftijd en gewicht is bijvoering met 75-150 g/dag/geit KKK krachtvoer 
voldoende. 
- het slachtgewicht van de geit, 25 kg, kan na ca. 7 maanden bereikt worden met gras 
en met genoemde bijvoedering van KKK krachtvoer. 
 
Het olifantsgras van 60 dagen hergroei bevat 60% TDN en 9% re. Deze 
voedingswaarde van olifants kan verbeterd worden door het gras jonger te oogsten. 
Bij het olifantsgras is, door verkorting van de groeiduur naar het praktische minimum 
van 40 hergroeidagen, de verhoging van het %TDN gering, namelijk van 60 naar 63% 
TDN. Het %re toont wel een aanzienlijke toename, van 9 naar 12% re. Bij een 
groeiduur van 40 dagen is echter de produktie ca. 13.500 kg ds/ha/jaar en bij 60 dagen 
ca. 30.000 kg ds/ha/jaar.  
Ofwel: een verkorting van de groeiduur van 60 dagen naar 40 dagen levert een geringe 
toename van het TDN gehalte van het olifantsgras, van 60% naar 63%, echter bijna 
een halvering van de droge stof produktie per jaar. De beschouwde groeiduur 
verkorting is veelal niet rendabel, tenzij de verhoging van het %re naar 12% re cruciaal 
is.   
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5. Geldwaarde krachtvoer, geïmporteerd hooi, en POP-gras 
 

De voedingswaarde van ruwvoer en krachtvoer wordt in de eerste plaats bepaald door 

de energie (TDN) en het eiwit (ruw eiwit, re) die het bevat. Waarbij ervan uitgegaan 

wordt dat het voldoende van de andere noodzakelijke voedings-componenten bevat. 

Beschouwt men alleen het re in krachtvoer en de marktprijs van het kracht voer, dan 

kan men zo de prijs per kg eiwit, de “eiwitprijs” in dat krachtvoer berekenen. Op basis 

van de berekende eiwitprijs van ieder krachtvoer kan men  de verschillende soorten 

krachtvoer vergelijken. Deze eiwitprijs is dus een indicatie van de geldwaarde van dat 

krachtvoer. De eiwitprijs van het eiwit in het KKK krachtvoer en in het Venezolaans 

hooi zijn berekend.  

Het olifantsgras is op Bonaire een nieuw gewas en heeft (nog) geen marktprijs. De 

relatieve geldwaarde ervan is  geschat/berekend door aan het eiwit in dit gras de 

geldwaarde te koppelen van de eiwitprijs in KKK krachtvoer en/of van de eiwitprijs in 

Venezuelaans hooi. Zie onderstaande Tabel 1-5.0 voor een overzicht  van deze 

berekende waarden/relatieve prijzen. Voor  het TDN zijn dezelfde berekeningen 

gedaan en ook vermeld in de Tabel 1-5.0. (zie voor nadere uitleg en berekeningen 

Bijlage 7 “Prijs of geldwaarde van voer en POP-gras”).  

 

Tabel 1-5.0  Marktprijs KKK krachtvoer, Venezuelaans hooi en relatieve geldwaarden 

Olifantsgras (zie voor nadere uitleg en berekeningen Bijlage 7 “Prijs of geldwaarde van 

voer en POP-gras”).   
 

   Materiaal Materiaal 

Prijs of 

Waarde 2) 

Ruw eiwit 3) 

eiwitprijs 

Waarde 2) 

TDN 3) 

TDN-prijs 

Waarde 2) 

Samenstelling 5) 

(% re en % TDN in droge 

stof) 

 $/100 kg $/kg re $/kg TDN % ds % re % TDN 

KKK krachtvoer $ 53 1) 3,53 0,56 95 15 95 

Hooi uit Venezuela $ 50 1) 10,37 1,22 86 6 48 

Olifantsgras vers 60 dagen groei  

Waardebasis  KKK-korrel eiwit  

$ 6,35  2) 

 

(3,53)  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olifantsgras vers 60 dagen groei  

Waarde-basis hooi Venezuela eiwit 

$ 18,67  2) (10,37)  

Olifantsgras vers 60 dagen groei  

Waarde-basis KKK-korrel TDN 

$ 6,72  2)  (0,56) 

Olifantsgras vers 60 dagen groei  

Waarde-basis hooi Venezuela TDN 

$ 14,64  2  (1,22) 

    

Olifantsgras vers 60 dagen groei 

Hypothetische verkoopwaarde 

$ 2,00 4) 1,11 4) 0,17 4) 

 
1) marktprijs 
2) berekende  relatieve  waarde 
3) % r.e., % TDN in droge stof. Behalve in KKK en hooi Venezuela. waar %r.e. is in het 

“verse” produkt/materiaal, zoals dat verkocht wordt. 
4) hypothetische verkoopprijs 
5) Samenstelling. Hooi en olifantsgras: Eurofins analyses van re en TDN: % ds 

combinatiew  van  POP en Eurofins bepalingen (zie Bijlage 4). KKK krachtvoer 

samenstellingsgegevens re en TDN overgenomen van de label bij het verkochte 

produkt, % ds geschat, het wordt niet vermeld op de label. 
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De cijfers in de Tabel 1-5.0 tonen dat het hooi uit Venezuela zeer hoog geprijsd is. 

Zowel de relatieve prijs van het ruw eiwit als van TDN erin zijn ca. 2,5 maal zo hoog 

als in het KKK krachtvoer. 

De berekende waarde van het Olifantsgras varieert van $ 6 – 18 per 100 kg. De laagst 

berekende relatieve waarde, $6, gebaseerd op vergelijking met het KKK-krachtvoer, is 

objectief gezien te hoog als marktprijs voor de verkoop. Namelijk In de berekende 

waarde zijn verschillende factoren, die de marktprijs van olifantsgras zeker 

beïnvloeden niet beschouwd. De volgende worden hier genoemd:  

 Houdbaarheid. Het POP-olifantsgras wordt gehakseld en beschikbaar gesteld 
aan de kunukero’s. Het gehakselde olifantsgras dient bij voorkeur direct 
gevoerd te worden. Bij niet direct voeren, maar eerst opslag van het gehakselde 
olifants gras vemindert de voederwaarde ervan. Dit laatste in zeer sterke mate 
na ca. 6 uur door optreden van voortgaande broei van het gras. Het is dus zeer 
beperkt houdbaar vergeleken met hooi-balen en met zakken KKK-korrels.   

 Transport, laad inspanning, volume en gewicht. Het gehakselde olifantsgras ligt 
los beschikbaar opgestapeld in een hoop a.d weg bij LVV. Oppikken en opladen 
ervan voor vervoer naar de kunuku vereist zorg en tijd. Het is dus zeer 
bewerkelijk vergeleken met hooi-balen en met zakken KKK-korrels. Vergeleken 
hiermee is het ook ongewenst volumineus. Ook relatief zwaar per eenheid 
droge stof gezien het hoge gewichtspercentage, ca. 70-80%, water/vocht van 
het gras. Afhankelijk van het laadvermogen van de auto of pickup en de 
wegconditie kan maar een beperkte hoeveelheid “droge stof” worden 
getransporteerd per rit. 800 kg gehakseld POP gras bevat ca. 600 kg water en 
200 kg droge stof. 

 

De mogelijk toekomstige prijsbepaling, ofwel de hypothetische waarde, van gehakseld 

olifantsgras wordt o.a bepaald door de factoren:  

 marktprijs van ander voer;  

 de goede kwaliteit van het gehakseld gras;  

 de beperkte houdbaarheid ervan;  

 en de vereiste transport inspanning.  
 

Al deze factoren in aanmerking nemend dient de relatieve geldwaarde van $ 6,35 per 

100 kg naar beneden gecorrigeerd. Mogelijk tot ca $ 2,00 per 100 kg gehakseld 

olifantsgras “off farm”. Deze hypothetische  waarde of prijs is enigszins beredeneerd, 

maar is verder ongefundeerd. Dit geldt ook voor de berekening van de hypothetische 

bruto geldopbrengst van de teelt van olifantsgras: 29 ton droge stof /ha/jaar x  100% 

versgras/ 20% drogestof x $2 /100 kg = $ 2.900,- bruto per ha per jaar.  

 

  



22 
 

6. Oplossing huidige en toekomstige agrotechnische 

problemen 
 

6.1 Houdbaarheid POP-gras, ander gras 
 

De huidige POP productie van ruwvoer is geheel gebaseerd op olifantsgras. Het 

geproduceerde en gehakselde olifantsgras ligt klaar voor de boeren op de POP gras-

ophaal-hoop. Hier gaat het al binnen 6 uur broeien. Dit gebeurt ook op het bedrijf van 

de boer als deze niet direct dezelfde dag het POP gras voert aan zijn geiten. Dit 

houdbaarheids probleem kan alleen worden verholpen door gras in het veld te zon-

drogen tot hooi of door het te ensileren. 

Hooien van Olifantsgras is niet mogelijk, vanwege de veelheid van vrij dikke stevige 

waterrijke stengels. Deze behouden te veel vocht bij veld-drogen. Misschien kan na 

velddrogen van 1-3 dagen semi-droog olifantsgras verkregen worden, dat zijn kwaliteit 

dan hopelijk minimaal 14 dagen behoudt. 

 

Een mogelijke optie voor het verkrijgen van houdbaarheid is het ensileren van gemaaid 

en gehakseld olifantsgras. Er zijn twee voor de hand liggende wijzen van ensileren: 

1. Het centraal geteelde en gehakselde (olifants) gras op het maaiveld tot een 

bovengrondse kuil(hoop) opstapelen. En de hoop zoveel mogelijk luchtvrij krijgen door 

er met zwaar materiëel over te rijden. Vervolgens “luchtdicht” afdekken met plastic 

landbouwfolie.  

Deze methode is vooral gericht op grootschalige bedrijven waar grote hoeveelheden 

gras in een paar uren op deze wijze geënsileerd worden. De POP ruwvoerwinnig is 

vooralsnog kleinschalig. 

Een bovengrondse kuil heeft als minmale werkbare afmeting ca. lxbxh 10x6x2 meter. 

Deze minimale afmeting is nodig om met zwaar materiëel over het opgestapelde gras 

te kunnen rijden om de lucht eruit te persen. De minimale hoeveelheid vers gehakseld 

gras is bij een kuil van 10x6x2 m ca 120 ton. Deze hoeveelheid POP-gras is niet op 

één moment beschikbaar om in te kuilen 

 

Bij schaalvergroring van de ruwvoerwinning komt mogelijk wel de vereiste minimale 

hoeveelheid gras voor bovengronds inkuilen beschikbaar. Echter de kuil moet steeds 

opengemaakt worden voor de kleinschalige distributie naar de kunukero’s. Hiermee 

wordt de hoop blootgesteld aan beluchting en bederf door microorganismen en 

oxidatie. Ook het kuilvoer dat aan de kunukero gegeven wordt en meegenomen wordt 

is onderhevig aan dit bederf, het moet dus snel vervoerd en door de geiten gegeten 

worden. Kuilvoer meenemen voor 2 dagen, zoals met het gehakselde gras, is contra-

productief. Het is duidelijk dat bij het kleinschalige gebruik door meerdere kunukero’s 

een grote centale hoop met kuilvoer (geënsileerd gras, kuilgras) geen oplossing biedt 

van het houdbaarheidsprobleem. 

 

2. Het gras in het veld ter plekke met één machine maaien, (al of niet voordrogen), 

hakselen, samenpersen en inpakken in dik plastic tot kuilvoerbaal. Het gras ensileert 

in de baal tot kuilvoer. Vanwege het plastic is dit een vrij dure oplossing van het 

houdbaarheids-probleem. Het kuilgras blijft veel vocht bevatten. Per kg ds is kuilvoer 
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altijd volumineus en zwaar van gewicht. Een kleine kuilvoerbaal heeft een volume van 

0,1 m3 en weegt ca. 100 kg (waarvan ca. 75 kg water, en 25 kg ds). Deze zware baal 

is op kunukero bedrijven zonder trekker vrijwel onhanteerbaar 

 

Het houdbaarheids probleen van het door POP geteeld gras kan dus niet door 

ensileren op praktische wijze opgelost worden. De beste oplossing van het 

houdbaarheids probleem is waarschijnlijk een minder grof, maar een fijnstengelig gras 

te telen dat gehooid kan worden (Bijlage 8 “Meerjarige grassoorten met irrigatie 

geschikt voor Bonaire”). Hooi is 3-6 jaar houdbaar, bevat minder vocht is minder zwaar 

per kg ds,. Bij persen tot hooipakjes of hooibalen niet volumineus. Een hooipakje dat 

40 kg weegt is goed handteerbaar en bevat ca. 32 kg ds (dat is meer ds dan de 100 

kg zware kuilvoerbaal). 

 

Fijnstengelige grassoorten geschikt voor hooi komen a.d. orde in paragraaf 6.3.   

 

6.2 Voedingswaarde van POP-gras 
 

Inherent aan tropische grassen is de matige voedingswaarde ervan. Dit komt o.a. door 

de hogere omgevings-temperatuur waardoor bij een gras, ook bij de gematigde 

grassen, de synthese van onverteerdare ruwe celstof toeneemt. De volgende 

oplossingen van de lage voedingswaarde van POP olifantsgras zijn: 

 bijvoeren met krachtvoer, dit levert per gram ds meer TDN en re dan het gras 
per  gram ds. Deze oplossing wordt al algemeen toegepast, bezwaar ervan is 
dat krachtvoer duurder is dan gras per gram ds; 

 verkorten van het oogstinterval van het gras. Hiermee verbetert de 
voedingswaarde in energie opzicht (% TDN) weinig, maar kan een aanzienlijke 
verhoging van het % re bereikt worden. Bezwaar ervan is dat de grasproduktie 
per jaar sterk vermindert (zie par. 3.2.3, en hoofdstuk 4.0).; 

 keuze van een ander gras, met hogere voedingswaarde dan het POP olifants 
gras (Bijlage 8 “Meerjarige grassoorten met irrigatie geschikt voor Bonaire”). Bij 
de veredeling van tropisch gras is o.a. de voedingswaarde een hoofd-aandachts 
punt.  
CIAT vermeldt over zijn succesrijkste gras: “Mulato 2 out yields other Brachiaria 
cultivars by about 25%. Major benefits are its high protein content (12-16% c.p.), 
its good digestibility (55-62% TDN) and palatability”. Genoemd re % en mogelijk 
ook de smakelijkheid van Mulato 2 zijn hoog, maar het energie TDN % is vrij 
normaal en komt overeen met die van het POP olifantsgras (zie  hoofdstuk 4.0). 

 het blad van grassen heeft een hogere voedingwaarde dan de stengels. Zoals 
blijkt uit bovengenoemde hogere voedingswaarde van gras met een korte 
groeiduur, dat bladrijker is en minder stengel materiaal bevat. Een nog hogere 
toename van de voedingswaarde kan verkregen worden door het voeren van 
overmaat gras. Dieren selecteren dan de meer voedingsrijke delen van het 
aangeboden voer: jong blad, jonge stengels met blad, het blad van oudere 
stengels. En de dieren eten de oude stengels niet. Deze kunnen alsnog gevoerd 
worden aan dieren met lage voederwaarde eisen of afgevoerd worden met de 
mest. 
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6.3 Grassoorten voor POP hooi 
 

Het belangrijkste probleem van het POP olifantsgras is de beperkte houdbaarhied 

ervan, welke gekoppeld is aan het niet hooibaar zijn. Olifants gras is dus ongeschikt 

voor grootschalige centrale teelt door POP op Bonaire, waarbij geoogst materiaal in 

relatief kleine hoeveelheden frequent opgehaald en getransporteerd dient te worden. 

Dit kan opgelost worden door de introductie van fijnstengelige hooibare grassen.  

 

Daarnaast is een meer algemeen probleem van gras in de tropen de vrij lage voedings 

waarde ervan. Door veredeling zijn er cutivars verkregen waarvan de betere 

voedingswaarde geroemd wordt. Wat betreft het TDN gehalte is deze verbetering 

beperkt, waarschijnlijk is het maximum een verhoging tot 62-64% TDN. 

Enige interessante hooibare tropische grasssen zijn Cynodon dactylon cultivars 

Costcross 1 en  Jiggs , Brachiaria cultivar Mulatto 2 en Chloris gayana cultivar Toro. 

Deze en enige andere cultivars, met mogelijk een betere voedingswaarde zijn kort 

beschreven in de Bijlage 8 “Meerjarige grassoorten met irrigatie geschikt voor 

Bonaire”.  

 

Naast hooibaarheid  en voedingswaarde wordt ook genoemd of de aanplant van van 

de verschillende grassorten met zaad en/of stolonen is. Bij gebruik van irrigatie is de 

aanplant met zaad wat kwetsbaarder dan met stolonen. Bij gebruik van voldoende 

stolonen is ook de ontwikkeling tot een gesloten grasbestand met een goede oogst 

sneller. Wil men van grasteelt overschakelen naar een andere teelt, dan kan gras dat 

uit zaad vermeerderd wordt langer een gras-opslag-onkruid overlast geven dan gras 

dat alleen uit stolonen vermeerderd kan worden, zoals de aanbevolen Cynodon 

cultivars die niet in zaad komen. 

 

Een belangrijk aspect is ook de smakelijkheid voor geiten van het gras. Behalve van 

de cultivar hangt dit o.a. af van de grondsoort en de management van het gras. 

Smakelijkheid is bij deze genoemd, maar er wordt geen verdere aandacht aan 

gegeven.   

 

6.4 Het drip-irrigatie systeem 
 

De huidige irrigatie bij de grasteelt door POP is vanuit drip-irrigation slangen welke op 

het maaiveld liggen. De problemen hiermee en de oplossing ervan zijn in paragraaf 

2.2. als volgt beschreven: “Bij machinaal maaien van het Olifantsgras dienen al deze 

slangen (13.000 m/ha) verwijderd te worden om beschadiging door de tractor wielen 

te voorkomen. Na maaien en oogst dienen de slangen weer uitgerold en op het 

maaiveld gebracht te worden. Hier is veel arbeid en extra tijd voor nodig.” Bij de 

mogelijke overgang van olifantsgras naar een ander gras met daarbij de mogelijkheid 

van hooiwinning blijft dit probleem onverminderd bestaan.  

De keuze van POP voor drip irrigation is gedetailleerd toegelicht in paragraaf 3.3. De 

keuze berustte op concepttekst opgesteld voor een “Eilandsverordening Irrigatie en 

Bemesting”. Indien het concept van de Eilandsverordening ongewijzigd van kracht 

komt is er alle reden om aan te nemen, dat toestemming verkregen zal worden om 

voor de teelt van gras ook andere irrigatiesystemen te mogen toepassen.   
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De problemen gekoppeld aan drip irrigation kunnen dus eenvoudig opgelost worden 

door de keuze voor andere systemen van irrigatie. Bijvoorbeeld door irrigatie vanuit 

enige grote sprinklers. De aanschaf, de werking en het onderhoud hiervan zijn minder 

kostbaar en arbeidsintensief dan van drip irrigation. 

 

6.5 De grootte en frekwentie van irrigatie giften 
 

Tot op heden was er in het POP project ruim voldoende irrigatie water kosteloos 

beschikbaar. Hiermee werd zeer overvloedig, en ruim voldoende, geïrrigeerd.  

In de toekomst is mogelijk dat het irrigatiewater niet meer kosteloos verkrijgbaar is. 

Een toekomstig probleem. Ter voorkoming of oplossing hiervan dient dus een methode 

(berekening en meetinstrumentarium) en een veld check ingevoerd te worden hoe 

gebruik van overtollige hoeveelheden water te voorkomen. De huidige agrotechnische 

problemen hebben waarschijnlijk voorlopig hogere prioriteit. 

 

6.6 Mechanisatie grasoogst, transport, verwerking, conservering 
 

De huidige problemen met de mechanisatie van de grasoogst verwerking (hakselen) 

en transport zijn gedetailleerd a.d. orde gesteld in par. 2.2  “Succes en agrotechnische 

problemen”. De oorzaak van de problemen is dat bepaalde werktuigen ontbreken en 

verschillende andere niet goed functioneren. Een overzicht van de nu aanwezige 

werktuigen en een inventarisatie van mogelijk aan te schaffen werktuigen is te vinden 

in Bijlage 3 “POP Landbouwwerktuigenpark”. 

De oplossing is aankoop van ontbrekende werktuigen, en reparatie of vervanging van 

kapotte werktuigen. Indien het besluit wordt genomen tot hooiwinning, dan dient hier 

alle apparatuur voor aangeschaft te worden. Een overzicht van de aan te schaffen 

werktuigen is te vinden in Bijlage 10 “Mechanisatie van de oogst, transport en 

conservering van gras”. 

 

6.7 De kosten en de waarde van POP geproduceerd gras 
 

De teelt van het benodigde gras in de jaren 2015 en 2016 is succesvol verlopen. In 

deze startfase is veel ervaring opgedaan.  

Een kostprijs berekening voor normaal bedrijfsmatig geproduceerd olifantsgras is niet 

nagestreefd. Dit is een onderwerp dat “later” kan worden opgepakt. 

Gepoogd is de waarde van het geproduceerde POP gehakselde olifantsgras te 

berekenen door een vergelijking met de waarde van Venezuelaans hooi en krachtvoer 

(zie hoofdstuk 5). Zo is subjectief en hypothetisch de waarde van het verse olifantsgras 

geoogst na 60 dagen geschat op ca. $ 2,00/100 kg, en de hypothetische bruto 

opbrengst off farm op $ 2.900,- bruto per ha per jaar.  

Probleem is de werkelijke kosten en de geldwaarde beter gefundeerd te schatten of 

vast te stellen. En zicht te krijgen op de financiën van dit aspect gekoppeld aan de 

omschakeling van vrij rondgrazende geiten, naar geiten permanent binnen het 

territorium van de kunuku’s en deels voorzien van centraal geteeld en geproduceerd 

gras (of ander ruwvoer).     
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7. Conclusies, aanbevelingen en toekomst 
 

Irrigatie en grasproductie. 

Hoofdprobleem van de ruwvoer voorziening op Bonaire is de bijna complete droogte 

van februari t/m september. De aanplant en de productie van voederbomem en 

struiken vereist enige jaren. In de pilot is gekozen voor de centrale teelt van gras met 

irrigatie voor de onmiddelijke winning van ruwvoer voor de acht kunukero’s.  

Water is zeer schaars en POP gebruikt semi-gezuiverd afvalwater van goede kwaliteit 

voor irrigatie. 

 

Het hoge Selenium gehalte in POP-gras komt uit de bodem. Door het bemestingseffect 

van de N in het irrigatiewater evenaart de produktie het internationale onderzoeks 

maximum  30 ton gras-droge-stof per ha per jaar, met een hoog percentage 9% 

ruweiwit in het gras. Deze produktie wordt verkregen in zes oogsten gespreid over het 

jaar, met in totaal ca. 120 ton vers groen gras. Verdere zuivering van POP 

irrigatiewater is contraproductief, daar dan het N-bemestingseffect verloren gaat.  

 

In het kader van de concepttekst “Eilandsverordening Irrigatie en Bemesting” wordt 

drip irrigation gebruikt door POP. Dit systeem is voor grasteelt inefficiënt, kostbaar en 

arbeidsintensief.  Het is hoognodig over te stappen op bijvoorbeeld irrigatie vanuit 

grote sprinklers. 

 

Voor optimale grasgroei is in normale jaren 1.400 mm nodig of 14.000 m3/ha/jaar en 

in droge jaren 1.900 mm of 19.000 m3/ha/jaar. Er is ruim gebruik gemaakt van tot nu 

toe kosteloos POP water. Voor de toekomst  dient een methode (berekening en 

meetinstrumentarium) en een veld check ingevoerd te worden om het gebruik van 

overtollige hoeveelheden water te voorkomen. Hoewel overtollig water, met mate, niet 

schadelijk is voor het gras. 

 

Houdbaarheid, hooi, grassoorten 

POP-olifantsgras wordt gehakseld en op een hooop gelegd voor de boeren. Het is dan 

onderhevig aan broei en is niet houdbaar. Bij de centrale teelt door POP voor verspreid 

liggende kunuku’s is inkuilen geen optie, hooien wel maar het olifantsgras is hiervoor 

te grof stengelig. Introductie van en omschakeling naar een fijnstengellig gras dat 

gehooid kan worden is noodzakelijk.  

Het Bonaireaanse klimaat is uitermate geschikt voor hooiwinning. Hooi is 3-6 jaar 

houdbaar, bevat minder vocht, is minder zwaar per kg ds, en bij persen tot hooipakjes 

niet volumineus. Dit is praktisch voor de centrale opslag en voor transport, opslag en 

gebruik ervan door de kunukero’s.  

 

Voedingswaarde en andere grassoorten 

Een nadeel van gras in de tropen is de vrij lage voedingswaarde ervan. Voor een 

acceptabele gezondheid en groei van geiten is bijvoedering met krachtvoer 

noodzakelijk. Dat wordt ook altijd gedaan in Bonaire. Zo ook bij het door POP geteelde 

olifantsgras. Dat behoort tot de grassen met een voor de tropen “goede” 

voedingswaarde. Er zijn grassen die kwa voedingswaarde en/of smakelijkheid 

olifantsgras mogelijk enigszins overtreffen. Belangrijk voor POP is dat ze goed 



27 
 

hooibaar zijn. Interessante hooibare goede grasssen zijn o.a. Cynodon dactylon 

cultivars Coastcross en Jiggs, Brachiaria cultivar Mulatto 2 en Chloris gayana cultivar 

Toro.  

 

Eurofins analyses tonen dat het Natrium en het Zwavel gehalte lager zijn, en het 

Selenium gehalte hoger is dan de Nederlandse streefwaarde. Of dit van enige invloed 

is op de voederwaarde voor geiten dient gechecked te worden. 

 

Geldwaarde POP-gras 

De geiten op Bonaire worden bijgevoerd met KKK krachtvoer, en met hooi 

geïmporteerd uit Venezuela bij ernstig tekort aan “natuur-voer” in droge tijden. Het hooi 

uit Venezuela is zeer hoog geprijsd in vergelijking met KKK krachtvoer. Het olifantsgras 

is op Bonaire een nieuw gewas en heeft (nog) geen marktprijs. De waarde, van 

gehakseld olifantsgras wordt o.a bepaald door de factoren: marktprijs van ander voer, 

met name KKK; de goede kwaliteit van het gehakselde gras; de beperkte 

houdbaarheid ervan; en de vereiste transport inspanning off farm per kg ds. Op grond 

hiervan is de hypothetyische geldwaarde van het POP-gras geschat op $ 2,00/100 kg, 

en de hypothetische bruto opbrengst off farm op $ 2.900,- bruto per ha per jaar. 

Probleem is de werkelijke kosten en de werkelijke geldwaarde vast te stellen. En zicht 

te krijgen op dit financiële aspect van de omschakeling van vrij rondgrazende geiten, 

naar geiten permanent binnen het territorium van de kunuku’s. 

 

Mechanisatie 

De actuele mechanisatie van de oogst, het hakselen en het transport van POP-gras is 

zeer beperkt. Aankoop van meer werktuigen, en reparatie of vervanging van kapotte 

werktuigen is noodzakelijk. Dit geldt ook voor eventuele hooiwinning. 

 

Toekomst 

De centrale teelt van gras door POP in 2015 en 2016 en de benutting ervan in 

samenwerking met acht kunukero’s om hun geiten binnen hun bedrijfsterrein te 

houden is succesvol verlopen in het pilot project.  

In het derde jaar (2017) van de pilot wordt het areaal voor de centrale grasteelt door 

POP uitgebreid van 1 naar 6 ha, met waarschijnlijk twintig samenwerkende kunukero’s.    

In 2018 is het plan de landbouwkundige activitieten van POP onder te brengen in het 

op te richten Expertise Centrum Landbouw Bonaire. En het areaal voor grasteelt in de 

jaren 2018 - 2025 verder uit te breiden naar 40 tot 50 ha in 2 tot 3 lokaties verspreid 

gelegen over Bonaire.  

De omschakeling op Bonaire van vrij rondgrazende geiten, naar geiten permanent 

binnen de begrenzing van de kunuku’s gaat hiermee gestaag verder. 
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Bijlage 1 - Werkbezoek-Köster doel 
 
Bezoek Heko Köster Voorstel: 21 tot 29 januari 2017. 
Ontvangen van Jan Jaap van Almenkerk, attachment bij zijn mail van 13-12-2016 naar 
Heko Köster 
 
Doel: Versterken van de POP veevoerproductie  
 
1. Evaluatie olifantsgras, buffelgras, geïmporteerd hooi en krachtvoer. 

a. Produktie per ha 
b. Bemesting 
c. Irrigatie behoefte 
d. Voederwaarde, energie en eiwit, macroelementen en mineralen 

 
2. Prijsvergelijking geïmporteerd hooi, krachtvoer en POP olifantsgras 

 
3.  Kwaliteit irrigatiewater 

 
4. Andere grassen, die kunnen worden gehooid en gekuild. 

a. Teeltbeschrijving van de Bermudagrass coastcross-1 inclusief ontwerp drip-
irrigatie en beschrijving benodigde machines voor hooien en kuilen. 

b. Uitzoeken waar stekken en machines kunnen worden aangeschaft incl. 
kosten. 

c. Mogelijke andere geschikte grassoort? 
 
5. Inclusief technische voorbereiding bezoek. Adviezen tijdens bezoek. 
Verslaglegging van bovenstaande punten.  
 
Opmerking m.b.t. uitvoering van werbezoek en verslaglegging.  

 De periode van het werkbezoek werd uitgebreid van 20 januari tot 3 februari 2017. 

 In Nederland is ruim aandacht en tijd besteed aan:  “ Technische voorbereiding 
bezoek”; en een deel van de “Verslaglegging” zoals hierboven genoemd onder punt 
5: 

 Het karakter van de oorspronkelijke opdracht van 13-12-2016 is aangepast tot het 
hierbovenstaande. 

 Het was een inspirerende opdracht. In goede samenwerking met Jan Jaap van 
Almenkerk en Sherwin Pourier. 

 Zie verder het onderhavige rapport met de resultaten van het werkbezoek:  

 Köster H.W. “Versterken van de ruwvoerproductie voor vlees-geiten op Bonaire.” 
Maart 2017 
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Bijlage 2 - Klimaat, weer en irrigatiebehoefte Bonaire 
 

Het klimaat van Bonaire kan kort omschreven worden als: marien, tropisch, semi-aride. 

De jaarlijkse neerslag is sterk variabel, nl. 200-700 mm/jaar, met een gemiddelde van 

470 mm/jaar.  

Slechts gemiddeld 5% van de jaarlijkse regenval infiltreert in het grondwater, wat 
neerkomt op 5 miljoen m3 voor heel Bonaire. Ongeveer 10% van de jaarlijkse neerslag 
stroomt via rooien af naar de zee en het overgrote deel (85%) verdampt. (Nollet en 
van der Veen, 2000) 
 
In de Beleidsvisie Landbouw, Veeteelt, Visserij 2014-2029 voor Bonaire wordt gesteld: 

“elk jaar en het grootste deel van de regenseizoenen is er een (groot) 

verdampingsoverschot”. Voor een continue grasteelt is dus jaarrond irrigatie vereist. 

In de landbouw verschilt de evapotranspiratie per gewas. In de periode van de 

grondbewerking voorafgaand aan het zaaien is er geen gewas en dus geen 

transpiratie. Bij continue grasteelt kan de evapotranspiratie ruwweg gelijk gesteld 

worden aan de potentiële evapotranspiratie PET (zie onder).  

 

De hieronder volgende tekst is voor een deel afgeleid of overgenomen uit :  

Laarman, Dinand. 2011. Stageverslag. BSc, WUR.  

Voor de potentiële evapotranspiratie (PET) zijn de Curacao gegevens hiervan 
gemiddeld 2.200 mm/jaar, met het maximum 2.500 en het minimum 1.800 mm/jaar.  
 
Voor Bonaire wordt uitgegaan van PET gemiddeld 1800 mm/jaar (zie Flamingo airport 
weer gegevens hieronder). Voor de spreiding hiervan wordt 300 mm aangenomen 
gelijk aan de spreiding op Curacao. Voor Bonaire is dus het PET maximum 2.100 en 
het PET minimum 1.500 mm/jaar. 
De irrigatie behoefte voor de continue teelt van gras is PET verminderd met de 

effectieve neerslag (zie onder) uitgaande van ideale irrigatie waarbij (vrijwel) geen 

water verloren gaat. De berekende irrigatie behoefte voor continue grasteelt op 

Bonaire is:   

Gemiddeld per jaar 1.800 – 400 = 1.400 mm/jaar; 

in het droogst gemeten jaar 2.100 – 200 = 1.900 mm/jaar; 

en in het regenrijkst gemeten jaar 1.500 – 600 = 900 mm/jaar. 

 

Uit onderstaande Bonariaanse weergegevens is berekend: 

jaargemidelde irrigatiebehoefte 3,8 mm/dag. (1.400 mm/jaar); 
in de droogste maand maart is gemiddelde irrigatiebehoefte 4,9 mm/dag; 
in de regenrijkste maand november is de irrigatiebehoefte 1,4 mm/dag. 
(1,0 mm/dag/ha = 10 m3/dag/ha). 
Om jaarrond de optimale vochtvoorziening en optimale groei van het gras te realiseren 

is gecompliceerd door de grote verschillen in de dagelijkse waterbehoefte van het gras, 

gezien de variatie in het weer, per dag, per periode, per seizoen en per jaar. 

Voor zeer kwetsbare gewassen of planten is optimale watervoorziening van groot 

belang. Blijft de watervoorziening enige dagen sub-optimaal en wordt hun 

verwelkingspunt bereikt dan sterven zij met 1 of 2 dagen af (bijvoorbeeld tomaat, 

éénjarige tropische bladgroenten, etc.).  
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Naarmate de sub-optmale watervoorziening van meerjarig tropisch gras langer duurt 

heeft dit achtereenvolgens  devolgende effecten: verlies van turgor in het blad overdag 

in volle zon, met herstel hiervan in de nacht, maar wel met produktie dalig; nauwelijks 

of geen herstel  in de nacht en sterkere produktie dalijng; verwelken van het gras en 

stop van de groei; totaal drogen en vergeling van blas en bovengrondse delen. De 

meeste wortels en ondergrondse groeipunten (primordia) overleven en zodra de grond 

voldoende vochtig is met de eerste regens of met hervatting van de irrigatie loopt het 

gras weer uit en groeit het weldra weer als vanouds. Optimale watervoorziening is dus 

van belang voor optimale groei, maar is niet noodzakelijk voor de overleving van 

meerjarig gras. Dit gras herstelt volledig na langdurige droogte.    

 

Toelichtende berekeningen voor de irrigatie behoefte 

 

ETo= referentie gewas evapotranspiratie in mm per dag 
De ETo wordt gebaseerd op een standaard gewas en aangepast aan het Bonairiaanse 
klimaat.  
Hieronder staan de ETo waarden per decade weergegeven gebaseerd op 
klimaatgegevens verkregen van Flamingo Airport ( 1981 t.m. 2005) . 
 

Effectieve neerslag Peff 
De effectieve neerslag, of wel de neerslag die ten goede komt aan de gewassen is 
bepaald met behulp van de empirische vergelijking van de USDA Soil concervation 
Group en met behulp van het computerprogramma CropWat verwerkt met de totale 
neerslag.  
 

Gewas correctie factor (Kc) voor olifantsgras, en voor continue grasteelt, is op 1.0 

gesteld, d.w.z. er wordt geen correctie toegepast.  ETcrop  = PET  x Kc = PET mm/jaar 

 Kc is ca 0,4 de 1e week na maaien v.h. gras, en neemt dan toe tot ca. 1,2 als het gras 

ca 1 m hoog is.  

 

De irrigatiewater behoefte van het standaard referentiegewas (ETo - Peff).  
Jaargemidelde (ETo - Peff)  = 5,0 -1,2 = 3,8 mm/dag. (1.400 mm/jaar) 
Droogste maand gemiddelde, maart (ETo - Peff)  =  5,3 - 0,4   = 4,9 mm/dag. 
Regenrijkste maand, november  (ETo - Peff)  =  4,4 - 3,0 = 1,4 mm/dag. 
 

Uit gaand van irrigatiewater met een optimale kwaliteit is  jaarlijkse irrigatie behoefte 

voor continue grasteelt, zoals bijv. met olifantsggras, gelijk aan  (ETcrop  - Peff) mm/jaar 

bij een irrigatiesysteem zonder waterverlies, zoals bijv. bij drip irrigation.. 

ETcrop  = PET mm/jaar voor jaarrond gras.  

Pe (de effectieve neerslag)  is gemiddeld 400 mm/jaar, met minimum 200 en maximum 

600 mm/jaar (Laarman, Dinand. 2011. Stageverslag. BSc, WUR.).  

 

Opmerkingen.  

- De algemene referentie waarden van de evapotranspiratie in tropische semi-aride 

klimaten is 3.000-3.700 mm/jaar. De lagere waarden voor Bonaire/Curacao zijn 

grotendeels toe te schrijven aan het mariene karakter van deze eilanden, met 

regelmatig bewolking, en hoge luchtvochtigheid overdag en zeker ’s nachts.    
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- De ET0 berekend voor het standaard referentie gewas met de Bonaire gegevens is 

1.400 mm/jaar. Dit is dus lager dan de schatting van 1.800 mm/jaar met mogelijk een 

ander gewas en de ET gegevens van Curacao. 

 

Maandelijkse weergegevens, met ET0 en Peff  

Tekst en gegevens grotendeels overgenomen van  
Laarman, Diand. 2011. Stageverslag BSc, WUR 
 
 
Land: Bonaire (Koninkrijk der Nederlanden)  weerstation:  Flamingo Airport 
 
Hoogte:  7 meter    Lengtegraad:    12.15 *N 
       Breedtegraad:  68.28 *W 
 
ETo= referentie gewas evapotranspiratie in mm per dag 
De ETo wordt gebaseerd op een standaard gewas en aangepast aan het Bonairiaanse klimaat.  
Hieronder staan de ETo waarden per decade weergegeven gebaseerd op klimaatgegevens verkregen 
van Flamingo Airport ( 1981 t.m. 2005) . 
 
Effectieve neerslag Peff 
De effectieve neerslag, of wel de neerslag die ten goede komt aan de gewassen is bepaald met 
behulp van de empirische vergelijking van de USDA Soil concervation Group en met behulp van het 
computerprogramma CropWat verwerkt met de totale neerslag.  

 
 
 
 
 
 

Effectieve jaarlijkse neerslag in een droog jaar:   212,9 mm 
Effectieve jaarlijkse neerslag in een gemiddeld jaar: 421,0  mm 
Effectieve jaarlijkse neerslag in een nat jaar:  604,8  mm  
 
De irrigatiewater behoefte van het standaard referentiegewas (ETo - Peff)  
Uit onderstaande tabel berekend: 
Jaargemidelde (ETo - Peff)  = 5,0 -1,2 = 3,8 mm/dag 
Droogste maand gemiddelde maart (ETo - Peff)  =  5,3 - 0,4   = 4,9 mm/dag 
Regenrijkste maand november  (ETo - Peff)  =  4,4 - 3,0 = 1,4 mm/dag 
 

Peff= P*(125 -0,2*3*P)/125   voor  p<= 250/3 mm 
 
Peff= 125/3 + 0,1 *P      voor p> 250/3 mm 
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Weer gegevens,  gemiddeld per maand en per decade(10  dagen), Bonaire. 
Flamingo airport periode 1981 t/m 2005.  

Month/Dec Min 
Temp 

Max 
Temp 

Humidity Wind Sun Rad ET0 Peff 

 
°C °C              

% 
km/day hours MJ/m²/day mm/day mm/day 

jan1 24.6 29.1 77 380 7.3 17.3 4.33  
2 24.6 29.2 76 392 7.4 17.8 4.49  
3 24.6 29.4 76 403 7.5 18.3 4.68  

Month 24.6 29.2 76 392 7.4 17.8 4.50 1.4 
feb1 24.6 29.5 75 415 7.6 19.0 4.88  

2 24.8 29.6 75 421 7.6 19.5 5.03  
3 25.0 29.7 74 426 7.6 20.0 5.20  

Month 24.8 29.6 75 421 7.6 19.5 5.03 0.7 
           
Mar1 

25.2 29.8 74 432 7.6 20.4 
5.31 

 

2 25.3 29.8 75 432 7.4 20.4 5.29  
3 25.4 29.9 75 432 7.3 20.6 5.29  

Month 25.3 29.8 75 432 7.4 20.5 5.30 0.4 
apr1 25.5 29.9 76 432 7.1 20.4 5.23  

2 25.7 30.0 77 432 7.0 20.3 5.19  
3 25.9 30.2 77 432 6.9 20.2 5.14  

Month 25.7 30.0 77 432 7.0 20.3 5.19 0.5 
          
May1 

26.1 30.3 78 432 6.8 19.9 
5.07 

 

2 26.1 30.4 78 446 7.0 20.1 5.13  
3 26.2 30.4 78 460 7.2 20.2 5.17  

Month 26.1 30.4 78 446 7.0 20.1 5.12 0.8 
jun1 26.2 30.5 78 475 7.4 20.4 5.22  

2 26.1 30.5 78 472 7.6 20.6 5.24  
3 26.0 30.5 78 470 7.9 21.0 5.28  

Month 26.1 30.5 78 472 7.6 20.7 5.25 0.5 
jul1 25.9 30.5 78 467 8.1 21.4 5.32  

2 26.0 30.6 78 450 8.2 21.6 5.36  
3 26.1 30.7 77 433 8.2 21.7 5.41  

Month 26.0 30.6 78 450 8.2 21.6 5.36 1.2 
aug1 26.2 30.8 77 415 8.3 22.0 5.46  

2 26.2 30.8 77 406 8.1 21.8 5.43  
3 26.3 30.9 76 398 8.0 21.7 5.45  

Month 26.2 30.8 77 406 8.1 21.8 5.45 0.9 
sep1 26.3 30.9 76 389 7.8 21.3 5.39  

2 26.4 31.0 76 383 7.6 20.8 5.32  
3 26.4 31.1 76 378 7.5 20.4 5.25  

Month 26.4 31.0 76 383 7.6 20.8 5.32 0.9 
            
Oct1 

26.5 31.2 76 372 7.3 19.7 
5.14 

 

2 26.4 31.0 76 360 7.1 19.0 4.94  
3 26.2 30.9 77 349 7.0 18.4 4.75  
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Note   Peff   monthly and yearly averages mm/day estimated by H.W. Köster 
(febr. 2017) 
Uitgangspunten hierbij: 
maanden met P < 30 mm/d  Peff = 0,95 P 
maanden met P 30 – 60 mm/d  Peff = 0,9 P 
maanden met P >  60 mm  Peff = 0,86  

Month 26.4 31.0 76 360 7.1 19.0 4.94 1.8 
nov1 26.1 30.7 77 337 6.8 17.6 4.55  

2 25.8 30.4 77 340 6.7 17.1 4.39  
3 25.5 30.0 78 343 6.7 16.7 4.26  

Month 25.8 30.4 77 340 6.7 17.1 4.40 3.0 
dec1 25.2 29.7 78 346 6.6 16.3 4.14  

2 25.0 29.5 78 358 6.8 16.5 4.17  
3 24.8 29.3 77 369 7.1 16.9 4.25  

Month 25.0 29.5 78 357 6.8 16.6 4.19 2.4 
Average 25.7 30.2 77 408 7.4 19.6 5.00 1.2 
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Bijlage 3 - Inventarisatie POP Landbouwwerktuigenpark  
 

Op 24-01-2017 omvatte het POP landbouwwerktuigen park: 

Op veiling in NL in 2010 gekocht: 

- Eén vrijwel of geheel nieuwe tractor:van 60pk DeutzFahr D13P Agrolux 80. Deze 

functioneert goed..   

Verschillende gebruikte werktuigen die in NL in 2010 gekocht werden:  

- Balenpers, moet weer operabel worden; 

- Rotary mower (maait gras van max. 60 cm hoog. Mogelijk is het maaisel te fijn voor 

hooiwinning?); 

- Maaibalk (wordt uitgetest op Olifantsgras); 

- Hakselaar functioneert slechts ten dele. Namelijk maait en raapt gemaaid gras niet 

meer op. Hakselaar “staat stil op de plaats” en te hakselen gras wordt ernaar 

toegebracht. 

- twee rugzakmaaiers met maaimes 

- gras transportwagen met aangedreven gras-afschuif ketting-balken  

 

Het werktuigenpark is zeer incompleet. Het maakt deel uit van de “Agrotechnische 

problemen” genoemd in de hoofdtekst paragraaf 2.2. Waarin  duidelijk wordt gesteld: 

“Zeker gezien de verdere uitbreiding van het POP ruwvoer teelt-areaal is het duidelijk, 

dat in 2017 de extra arbeid een onhandelbaar probleem wordt, en dat verdere 

mechanisatie nu hoogstnodig  en zeer urgent is”. Vernieuwing en aanschaf van 

werktuigen die ontbreken is noodzakelijk. Hierj komt ook het nieuwe aspect van 

hooiwinning bij. 

Voor een uitgebreid overzicht van werktuigen zie Bijlage “Mechanisatie van de oogst, 

transport en conservering van gras”. 
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Bijlage 4 - Eurofins analyses POP-gras en AWZI-water 
 

Overzicht Belangrijkste Eurofins AnalyseResultaten. POP gras, Kriabon hooi, 

AWZI water  

Eurofins klantnr. 8763461 Eurofins mostername (ontvangst) 16-02-2017.  

POP gras, 6 monsters Bonaire;  hooi, 1 monster Kriabon hooi-import uit Venezuela. 

Eurofins klantnr. 8649308 Eurofins ontvangst 22-11-2016.  AWZI water, 1 

monster Bonaire   

 

De grasmonsters zijn vers “geoogst” op 02-02-2017. En daarna gestopt in 

muskietengaas om 2 dagen hangend aan een  waslijn in zon en wind te drogen. De 

gewichtsafname was hierna 40-60%, hiermee werd het verse gras vrijwel omgezet tot 

goed hooi. Vervolgens werden de monsters bij Eurofins afgegeven voor analyse. 

Opm. Bij de verschillende geanalyseerde elementen of eenheden is door Eurofins een 

streeftraject vermeld. Dit laatste geeft de (Nederlandse) range van de analysewaarden 

aan voor een goede dier gezondheid en productie. 
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Tabel 1a-Bijlage Overzicht Eurofins analyses POP-gras, AWZI-water, etc. 

(voor overige analyses zie Tabel 1b-Bijlage Overzicht Eurofins analyses POP-gras, 

AWZI-water, etc.) 

 

Gras 6)  en hooi re VEM VOS VCOS 

TDN 

rc sui- 

ker 

ruw 

as 

P K S Mg Mn Fe 

 % 1) 1) %   5) % 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2) 

              

1 Olifantsgras rood  

top ongehakseld 

12,0 631 516 61,7 32,7 24 16 3,6 40 1,6 2,0 27 116 

2. Olifantsgras rood 

stengel  ongehakseld 

9,5 589 491 61,3 22,5 12 20       

3 Olifantsgras groen 

top  ongehakseld  

11,5 563 459 63,5 28,5 <9 28 4,1 52 2,1 2,1 35 114 

4 Olifantsgras groen 

stengel  ongehakseld 

11,8 541 509 62,9 26,7 <9 31       

7 Buffelgras bemest 9,5 554 470 53,7 38,5 <11 13 6,7 40 2,1 2,3 35 154 

6 Buffelgras onbemest 2,6 491 425 49,7 41,1 23 14 5,8 18 1,7 2,2 75 379 

              

8 Hooi Venezuela 5,6 520 459 48,4 34,8 49 5       

              

Streeftraject gras  

NL 

19-

24 

3) 740-

770 

82-86 19-

22 

60-

150 

7-11 3,5 

5,0 

30

43 

2,3 

4,4 

1,7 

2,9 

30-

110 

70-

200 

Streeftraject grashooi 

NL 

11- 

19 

4) 860-

920 

75-79 21-

26 

70-

150 

8-12 x x x x x x 

              

Vers gras NL gem. 18 937 714 79 23,9 121 10 4,2 34 3,5 2,4 73 169 

Hooi-gras NL gem. 16 716 590 64 29,0 103 8,6 2,9 20 2,2 1,9 168 464 

              

Water EC pH  Na NO3 NH4 P K S Mg Mn Fe 

 mS/cm   ppm = mg/l ppb 

             

AWZI water Bonaire 0,7 7,5  85 19 <1,9 4,0 20 6,4 4,9 <5,5 11 

 

1) g/kg 2)mg/kg 3)1000-1050 4) niet aangegeven door Eurofins  5) VCOS (%OS) kan ruwweg gelijkgesteld aan TDN % 

Opm.1 het olifantsgras is geteeld  met irrigatiewater dat veel N en andere nutriënten vevat, de monsters ervan zijn genomen na 

60 dagen hergroei; het buffelgras is spontaan opgekomen na regen, het kreeg geen irrigatie water (dus minder N en andere 

nutriënten dan het olifantsgras), het is bemonsterd na een groei periode veel langer dan 60 dagen.   

Opm 2. De lege cellen in het grid vallen buiten de analyse opdracht aan Eurofins 
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Conclusies 

-  N (= re/6,25). Het onbemeste en ongeïrrigeerde, buffelgras hooi heeft een extreem 

laag ruw eiwit gehalte, nl. 2,6%. Deze uitzonderlijk  lage waarde is in het interval, 

waarin de Eurofins analyse-waarden een grote spreiding tonen. Bij een volgende 

analyse van hetzelfde  hooi zou de uitkomst bijv. 4,0% r.e.kunnen geweest kunnen 

zijn. In ieder geval valt de uitkomst ver buiten het streeftraject voor grashooi 11-19% 

r.e. 

Het onbemeste en ongeïrrigeerde buffelgras heeft duidelijk een tekort aan Bodem-

beschikbare stiksof voor een optimale productie (visuele observatie aan het 

onbemeste gras op LVV), en ook voor een voldoende voorziening met ruw eiwit van 

geiten, indien alleen gevoerd met dit gras. N-bemesting is dus een vereiste, zowel voor 

de (hooi)gras opbrengst, als voor de voederwaarde van het (gras)hooi.  

Het bemeste ongeïrrigeerde buffelgras heeft 9,5% re veel hoger dan het onbemeste 

buffelgras. Maar beduidend lager dan de 11,5-12% re van drie onbemeste, 

geïrrigeerde olifantsgrasmonsters, het andere olifantsgrasmonster heeft ook 9,5% re. 

Het N bemestings-effect van het irrigatiewater gebruikt op olifantsgras overtreft dus de 

N-bemesting met kunstmest van het buffelgras.     

- P in alle grassen hebben analyse-waarden binnen of hoger dan i.h. streeftraject. 

- K in alle grassen analyse-waarden binnen of hoger dan i.h. het streef traject, behalve 

lager in onbemest buffelgras. Hier dus waarschijnlijk een K-tekort in de bodem. 

Alhoewel het onbemeste buffelgras heeft een K-gehalte heeft, dat nog even hoog is 

alshet gemiddelde in NL graszaadhooi. 

- Het onbemeste buffelgras heeft een laag TDN gehalte en een  zeer laag ruw eiwit 

gehalte. Verklaring: het werd niet geïrrigeerd en niet bemest; en het werd  geoogst na 

een groeiperiode veel langer dan 60 dagen. 

- Het bemeste buffelgras heeft een lage voedingwaarde. Verklaring: het werd  geoogst 

na een groeiperiode veel langer dan 60 dagen. Dit laatste verlaagd ook het re gehalte, 

maar het is nog 9,5% waarschijnlijk door een zware N (kunst NPK) bemesting.. 

- Het S% in het POP-gras is lager dan het streeftraject. Deze waarden van vragen 

mogelijk om enige aandacht. Namelijk anders dan in geïndustrialiseerde landen is een 

depositie-aanvoer van S uit verontreinigde lucht op Bonaire waarschijnlijk gering. En 

S is zowel als bemestings element voor de grasproduktie van belang als ook in 

veevoer. Een streefwaarde voor S is in Nederland gekoppled aan het N is het gras. 

Namelijk de streefwaarde voor N/S is lager dan 14 in gras, voor een goede 

zwavelvoorziening van het groeiende gras zonder opbrengstderving ervan. In het 

POP-olifantsgras is de N/S verhouding <14, en het S voldoet hiermee aan deze norm. 

- Mg in alle grassen analyse-waarden binnen het streeftraject. 

- Mn 3 grassen hebben analyse-waarden binnen het streeftraject en in 1 gras is deze 

lager. 

- Fe 3 grassen hebben analyse-waarden binnen het streeftraject en in het onbemeste 

Buffelgras hooi is de de analysewaarde veel hoger dan in het streeftraject. 
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Tabel 1b-Bijlage Overzicht Eurofins analyses POP-gras , AWZI-water, etc. 

(voor overige analyses zie Tabel 1a-Bijlage Overzicht Eurofins analyses POP-gras, 

AWZI-water, etc.) 

 

Gras  5) en hooi TDN  re Ca Na Zn Cu J B Mo Co Se Cl 

 % 4) % 1) 1) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 1) 

1 Olifantsgras rood  

top ongehakseld 

62 12 3,6 0,2 26 8,3 0,4 19,5 4,7 150 183 4,8 

2. Olifantsgras rood 

stengel  ongehakseld 

61 10          5,3 

3 Olifantsgras groen 

top  ongehakseld  

64 12 6,4 0,3 32 11 0,6 16,2 4,4 107 226 13 

4 Olifantsgras groen 

stengel  ongehakseld 

63 12          13 

7 Buffelgras bemest 54 10 4,2 0,9 24 6,5 1,2 8,0 1,0 121 94 8 

6 Buffelgras onbemest 50 3 4,8 1,8 23 5,0 2,0 8,9 0,6 268 145 3,6 

8 Hooi Venezuela 48 6          4,7 

             

Streeftraject gras NL 82-

86 

19-

24 

4,0-

7,0 

1,0-

3,8 

27

55 

5,5 

9,5 

 4,0-

10,0 

1,0-

3,0 

30-

115 

15-

75 

 

Streeftraject hooi NL 75-

79 

11-

19 

         5,0-

20,0 

             

Vers gras NL gem. 79 18 5,3 2,3 40 8,4 0,2 8,0 1,9 67 56 15 

Hooi-gras NL gem. 64 16 4,7 1,7 36 6,2 0,5 7,0 1,5 176 65 7,8 

             

Water   Ca Na Zn Cu J B Mo Co Se Cl 

   ppm = mg/l ppb  ppm 

             

AWZI water Bonaire   36 85 39 <6  638 <9,6 <5 <1 110 

 

1) g/kg 2)mg/kg 3) niet aangegeven door Eurofins 4) VCOS (%OS) kan ruwweg gelijkgesteld aan 

TDN % 

Opm.1. het olifantsgras is geteeld  met irrigatiewater dat veel N en andere nutriënten bevat, de 

monsters ervan zijn genomen na 40 dagen hergroei; het buffelgras is spontaan opgekomen na regen, 

het kreeg geen irrigatie water (dus minder N en andere nutriënten dan het olifantsgras), het is 

bemonsterd na een groei periode veel langer dan 60 dagen.   

Opm 2. De lege cellen in het grid vallen buiten de analyse opdracht aan Eurofins. 
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- Ca 3 grassen hebben analyse-waarden binnen het streeftraject en in 1 gras is deze 

enigszins lager. 

- Zn heeft in 1 gras een  analyse-waarden binnen het streeftraject en in 3 grassen  is 

deze enigszins lager. 

- Cu 3 grassen hebben analyse-waarden binnen het streeftraject en in 1 gras is deze 

enigszins lager. 

- B de 2 olifantsgras monsters hebben analyse-waarden ruim hoger dan het 

streeftraject, de 2 buffelgras monsters vallen binnen het streeftraject 

- Mo de 2 olifantsgras monsters hebben analyse-waarden enigszins hoger dan het 

streeftraject, het bemeste buffelgras monster heeft de lage grenswaarde van het 

streeftraject, het monster van onbemest buffelgras heeft een waarde lager dan het 

streeftraject 

- Co heeft in 1 gras een  analyse-waarden binnen het streeftraject, in 2 grassen  is 

deze enigszins hoger, en het monster van buffelgras onbemest is de analyse waarde 

veel hoger zeer veel hoger 

- Cl 3 grassen hebben analyse-waarden binnen het streeftraject en in 2 grassen is 

deze enigszins lager. 

- Na heeft in 1 gras een  analyse-waarden binnen het streeftraject, in 1 gras is deze 

enigszins lager, en in 2 grassen zijn deze veel lager. Mogelijk bij N-bemesting met 

groeitoename, neemt de Na opname niet evenredig toe. Het Na gehalte in het minder 

productieve  buffelgras is hoger en beduidend hoger als dit onbemest blijft met nog 

een verdere productie afname. Na en K gedragen zich in de regel enigszins 

vergelijkbaar. Het is dan ook bevreemdend dat de gehalten Na gehalten in het POP 

gras  zijn veel lager dan van K. Een mogelijke verklaring is dat de oorzaak hiervan het 

gebruik van dierlijke mest is, in deze mest zijn namelijk de K-gehalten drie- tot zesmaal 

hoger dan van Na. 

- Se heeft in 1 gras een  analyse-waarden hoger dan het streeftraject, in 3 grassen  is 

deze zeer veel hoger. De analyse van het irrigatiewater maakt duidelijk dat dit niet de 

bron is van het Se in het gras. Dit komt zeer wrsch. uit de bodem waar het 

oorspronkelijk en van nature aanwezig is op de lokatie waar het gras bemonsterd is. 

  

Berekening droge stof gehalte  vers POP-gras bemonsterd 2 febr. 2017 in  

Bonaire op LVV terrein. 

Olifantsgras geoogst na een groeipriode van 40 dagen. 

Behandeling van het gras vanaf  monstername: voordrogen versgras mosters van 1 

kg op Bonaire, in wind en zon a.d.waslijn in muskietengaas. Daarna 200 g hiervan naar 

Wageningen, in het lab van Eurofins verder drogen bij 80 oC tot ovendroog. 

 

 



40 
 

Monster  

(Vers A gram) 

A Indrogen 

op Bonaire 

Droog rest  

v.h. verse 

gras  % 

200g van 

Bonaire droog 

rest was 

oorspr.  vers 

A   gram 

Indrogen v. 

Bonaire droog 

rest  bij 

Eurofins  

Droge stof % 

A gram 

eind droog 

rest  

 

C gram  

% ds in het 

verse gras 

 

 

C/A x100 % 

      

1. O.gras rood 40 d. 

Top ongehakseld 

46% 100/46 x 200 = 

435 g 

64% 0.64x200= 

128 g 

128/435 = 

30% 

2. O.gras rood 40 d. 

Stengel ongehakseld 

60% 100/60 x200 = 

333 g 

41% 0,41X200= 

82 g 

82/333 = 

25% 

3. O.gras groen 40 d. 

Top ongehakseld 

47% 100/47 x 200 = 

425 g 

51% 0,51x200= 

102 g 

102/425= 

24% 

4. O.gras groen 40 d. 

Stengel ongehakseld 

39% 100/39 x 200 = 

512 g 

45% 0,45x200= 

90 g 

90/512= 

18% 

5. Cactus 95% 100/95 x 200 = 

211 

8,4% 0.084x200= 

16,8 g 

16,8/211= 

8,0% 

6. Buffelgras bemest      

7.Buffelgras onbemest      

8. Hooi Venezuela 100% 200 g nvt nvt 86% 
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Bijlage 5 - Dierlijke mest op Bonaire 
 

Beschikbaarheid van dierlijke mest op Bonaire 

Er is veel dierlijkemest beschikbaar op Bonaire. Mest die in de loop der jaren 

opgehoopt is, en de jaarlijkse nieuwe mestproduktie. Slechts een zeer geringe 

hoeveelheid hiervan wordt gebruikt voor bemesting. Een schatting van de jaarlijkse 

produktie is vermeld in onderstaande tabel. Basis gegevens/schattingen voor de  

berekening ervan zijn hieronder in twee tabellen vermeld.   

De jaarlijkse ca. 34.000 kg P2O5 is goed voor 680 ha met een ruime onderhouds P 

bemesting van 50 kg P2O5/ha/jaar. 

 

Tabel  Jaarlijkse produktie van dierlijke mest op Bonaire 

 

diersoort aantal N 1) P2O5 K2O Na2O 

  kg/jaar 

legkippen ca. 30.000 15.000 22.400 10.800 2.400 

geiten ca. 30.000 16.500 11.400 10.500 3.000 

ezels pm     
1) Grote N-verliezen tijdens open lucht opslag door NH3-vervluchtiging, uitspoeling met regenwater. N-

werkingscoëfficiënt bij bemesting op grasland-maaiveld ca.50%.   

 

Berekening/schatting van de jaarlijkse dierlijke mestproduktie op Bonaire. Deze is 

gedaan aan de hand van de schattingen in onderstaande tabel. 

 

Tabel Schatting  nutriënt gehalten en hoeveelheid mest per dier op Bonaire 

 

diersoort mest N 1) P2O5 K2O Na2O 

 kg/dier/jaar g/kg mest 

legkippen 40 12,5 18,7 9 2 

geiten 200 2) 5,5 3,8 3,5 1 
1) Grote N-verliezen tijdens open lucht opslag door NH3-vervluchtiging, uitspoeling met regenwater. N-

werkingscoëfficiënt bij bemesting op grasland-maaiveld ca.50%.   
2) Geiten alleen’s nachts binnen het bedrijf, daar valt 100 kg/jaar. Alleen deze meegereknd bij de 

produktie van dierlijke mest.  
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Bijlage 6 - Geïrrigeerd tropisch gras en stikstof bemesting, 

internationaal onderzoek  
 

Köster, H.W. 1968. (in Dutch). The N fertilization of 10 commonly cultivated 

grasses in the tropics. (De N-bemesting van 10 belangrijke cultuurgrassen in de 

tropen). pp. 76. MSc Thesis. WUR. Wageningen, the Netherlands.  

Experiments during 1957- 1965 in: Puerto Rico; Zimbabwe (Rhodesia); and Australia  

Grasses: Stargrass (Cynodon plectostachyus; Giant Rhodesgrass (Chloris gayana); 

Napier (Pennisetum prurpureum);  Guinea grass (panicum maximum);  Pangola 

(Digitaria decumbens); Para grass (Brachiaria mutica); Molasses grass (Melinis 

minutiflora); Paspalum plicatulum; Paspalum dilatatum: Blue couch (Digitaria 

didactyla). 

 

  1 lb/acre = 1,12 kg/m2   10.000 lb/acre = 11 metric ton/ha 

In regions with a growing season, characterized by high temperatures and sufficient to 

ample precipitation, or all year irrigation, and sufficient soil fertility (natural or by 

fertilizer P, K, Ca, Mg, S. etc.) the yield of productive grasses harvested at intervals 

(cutting interval)of  60 days is: 

a) 10.000 lb dm/acre/365 growing days without N-fertilizer;  
b) 20.000 lb dm/acre/365 growing days when fertilized with 250 lb N/acre; 
c) 29.000 lb dm/acre/365 growing days when fertilized with 800 lb N/acre; 
d) 31.000 lb dm/acre/365 growing days when fertilized with 1.600 lb N/acre. 

The yield increase by N-fertilizer is almost a stable 40 lb dm/lbN/acre/365 growing days 

in the range between 0 – (200) 400 lbN/acre/365 growing days.  

The yield increase drops sharply beyond levels of 400 lbN/acre/365 growing days.  

Applications beyond 1600 lbN/acre/365 growing days do not result in further yield 

increases. 

 

The N-content of productive grasses in the tropics shows only small differences at the 

same level of N-fertilization and similar other growth-conditions. 

 

Only high levels of N-fertilization result in an increase of the N content of the grass 

(effect of N dilution by increased dm production). For instance with split applications of 

N after each harvest at 60 days intervals (60 days cutting interval) : 

a) 0 - 400 lb N/acre/365 growing days result in 1,0 – 1,2 %N in grass dm, i.e. 6,3 
– 7,5% cp ; 

b) 800 lb N/acre/365 growing days result in around 1,5 %N in grass dm, i.e. 9,4 % 
cp; 
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c) 1.600 lb N/acre/365 growing days result in around 1,9 %N in grass dm, i.e. 
12% cp; 

 

The length of the cutting interval has a large effect on the dm production and on the 

cp content of the grass (field experiment in Puerto Rico). 

  

         

cutting 

interval 

 fertilisation 

lb N/acre/y 

0 200 400 800 1200 2000 

         

40 days  Yield dm/acre/y 

in 1000 lbs 

8 15 22 24 32 28 

60 days  16 24 37 46 48 48 

Yield reduction 

60 to 40 days 

 % 50% 38% 41% 48% 33% 42% 

         

40 days  % cp in dm 8.2 8.8 10 12,8 14,9 17,6 

60 days  6.5 7.5 8 9,7 11,8 13,8 

Increase of %cp 

60 to 40 days 

 % 26% 17% 25% 32% 26% 28% 

 

From 60 t0 40 days cutting interval, the annual dm production drops by about 45% (33-

50%) at all levels of N-application of 0 – 2.000 lbN/acre. 

From 60 t0 40 days cutting interval, the protein content of the grass increases by about 

25% (17-32%) at all levels of N-application of 0 –2.000 lbN/acre. 

 

The time or moment  of fertilizer application. 

The best moment of N-fertilizer application is immediately after cutting. Possibly 9 to 3 

split applications per year. 

 

Very high N-fertilizer applications. 

2000 lb N/acre/yr is the highest level tested. Compared with 1600 lb N/acre/yr there is 

no dm yield increase but % cp still increases. 

Split applications of 800 lb N/acre/180 days result in temporarily burning of the sward 

but do not effect the annual dm yield. 
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There are more than ten “pure N” fertilizers, amongst other: liquid ammonium; 

ammonium sulfate; ammonium nitrate; calcium ammonium nitrate; chilisalpeter 

NaNO3; ureum; slow release N-fertilizers; etc.  A choice between these can be made 

depending on price and farm-technology. Also the risk of N-loss from these fertilizers 

has been considered it is depending on soil pH, permeability, waterlogging and other 

environmental factors. Several of these matters are discussed in the MSc thesis,, but 

will not be elaborated upon here. 
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Bijlage 7 - Prijs of geldwaarde van voer en POP-gras 
 

De voedingswaarde van ruwvoer en krachtvoer wordt in de eerste plaats bepaald door 

de energie en het eiwit die het bevat. Waarbij ervan uitgegaan wordt dat het voldoende 

van de andere noodzakelijke voedingscomponenten bevat. 

Bevat voer voldoende eiwit dan bevat het ook voldoende energie, te meer daar eiwit 

ook energie kan leveren.  

Voer dat voldoende energie bevat kan voldoende of te weinig eiwit bevatten. Dit laatste 

is veelvuldig het geval bij ruwvoer zoals bijv. grassen en hooi. En in veel gevallen wordt 

eiwit  als de meest kritieke factor beschouwd van het voer. Om het tekort aan eiwit aan 

te vullen wordt krachtvoer gebruikt.  

Wil men een keuze maken tussen verschillende soorten krachtvoer voor eiwit 

aanvulling, dan kan men de prijs per kg eiwit in de verschillende soorten krachtvoer 

berekenen, gebaseerd op de marktprijs van het krachtvoer. Op basis van de 

berekende eiwitprijs van ieder krachtvoer kan men  de verschillende soorten 

krachtvoer vergelijken. De prijs per kg eiwit in een bepaald soort krachtvoer is dus een 

indicatie van de geldwaarde van dat krachtvoer. Het Venezuelaanse hooi op Bonaire 

heeft ook een (markt)prijs. Hiermee kan men ook de geldwaarde van het eiwit in het 

hooi berekenen, als indicatie van de geldwaarde van dat hooi. 

Onderstaand is de (relatieve) geldwaarde van het eiwit in het KKK krachtvoer en in het 

Venezualaanse hooi berekend.   

Het olifantsgras is op Bonaire een nieuw gewas en het heeft (nog) geen marktprijs. 

Men kan de geldwaarde van het olifantsgras schatten/berekenen door aan het eiwit in 

dit gras de geldwaarde te koppelen van het eiwit in KKK krachtvoer en/of de 

geldwaarde van het eiwit in Venezuelaans hooi. Deze berekening is vermeld in 

onderstaande tekst. 

In onderstaand Tabel wordt een overzichtgegeven van de marktprijs van KKK 

krachtvoer, Venezuelaans hooi, de waarden/prijs van het eiwit erin en de relatieve 

waarden van Olifantsgras. 

Het op Bonaire verkrijgbare kachtvoer Kriabon Krachtvoer Korrel (KKK) bevat 15% ruw 

eiwit. De prijs van KKK is $ 53 per 100 kg.  

De prijs van 1 kg KKK-eiwit is $ 53,00 / 15 = $ 3,53 / kg eiwit. 

De prijs op Bonaire van het uit Venezuela geïmporteerde hooi is $ 50 /100 kg hooi. Het 

hooi is extreem duur 

Het bevat 86% ds, met daarin 5,6% re (zie Bijlage “Overzicht Eurofins analyses). 

100 Kg hooi bevat 86 kg ds x 0,056 kg re / kg ds = 4,82 kg re per 100 kg hooi.  

De prijs van 1 kg re in dit hooi is $ 50 / 4,82 = $ 10,37.  

De waarde van dit hooi, op basis van de waarde van het eiwit erin en de prijs van KKK-

eiwit, is 4,82 kg eiwit x $ 3,53 /kg eiwit = $ 17 per 100 kg hooi.   
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Het verse POP-olifantsgras dat om de 60 dagen geoogst wordt bevat ca. 20% ds, dit 

laatse bevat 9% ruw eiwit (zie par. 3.2.3). 100 kg olifantsgras bevat 20 kg ds x 9% re 

= 1,8 kg re. 

Op Bonaire is olifantsgras een nieuw gewas en het heeft (nog) geen marktprijs. 

Beschouwt men de waarde van olifantsgras op basis van de waarde van het eiwit erin 

en de prijs van KKK-eiwit, dan is de prijs 1,8 kg eiwit /100 kg olifantsgras x $ 3,53 /kg 

eiwit =  

$ 6,35 per 100 kg olifants gras. 

Beschouwt men de waarde van olifantsgras op basis van de waarde van het eiwit erin 

en de prijs van het eiwit in Venezuelaans hooi, dan is de prijs 1,8 kg eiwit /100 kg 

olifantsgras x $ 10,37 /kg eiwit = $ 18,67 per 100 kg olifantsgras. 

Bij de vergelijking van voer kan men ook het TDN ervan beschouwen     

Het op Bonaire verkrijgbare kachtvoer Kriabon Krachtvoer Korrel (KKK) bevat 95% 

TDN. De prijs van KKK is $ 53 per 100 kg.  

De prijs van 1 kg KKK-eiwit is $ 53,00 / 95 = $ 0,56 / kg TDN. 

De prijs op Bonaire van het uit Venezuela geïmporteerde hooi is $ 50 /100 kg hooi. Het 

hooi is extreem duur 

Het bevat 86% ds, met daarin 48% TDN (zie Bijlage “Overzicht Eurofins analyses). 

100 Kg hooi bevat 86 kg ds x 0,48 kg TDN/ kg ds = 41 kg TDN per 100 kg hooi.  

De prijs van 1 kg TDN in dit hooi is $ 50 / 41 = $ 1,22.  

De waarde van dit hooi, op basis van de waarde van het TDN erin en de prijs van KKK-

TDN is 41 kg TDN x $ 0,56 /kg TDN = $ 22,96 per 100 kg hooi.   

Het verse POP-olifantsgras dat om de 60 dagen geoogst wordt bevat ca. 20% ds, dit 

laatse bevat 60% TDN (zie Bijlage “Overzicht Eurofins analyses).100 kg olifantsgras 

bevat 20 kg ds x 60% TDN = 12 kg TDN. 

Op Bonaire is olifantsgras een nieuw gewas en het heeft (nog) geen marktprijs. 

Beschouwt men de waarde van olifantsgras op basis van de waarde van het TDN erin 

en de prijs van KKK-TDN, dan is de prijs 12 kg TDN /100 kg olifantsgras x $ 0.56 /kg 

TDN =  

$ 6,72 per 100 kg olifants gras. 

Beschouwt men de waarde van olifantsgras op basis van de waarde van het TDN erin 

en de prijs van het TDN in Venezuelaans hooi, dan is de prijs 12 kg TDN /100 kg 

olifantsgras x $ 1.22 /kg eiwit = $ 14,64 per 100 kg olifantsgras. 
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Tabel Marktprijs KKK krachtvoer, Venezuelaans hooi en relatieve geldwaarden 

Olifantsgras  

(zie tekst voor nadere uitleg en berekening) 

 

   Materiaal Materiaal 

Prijs of 

Waarde 2) 

Ruw eiwit 3) 

 

Waarde 2) 

TDN 3) 

 

Waarde 2) 

Samenstelling 5) 

(% re en % TDN in droge 

stof) 

 $/100 kg $/kg re $/kg TDN % ds % re % TDN 

KKK krachtvoer $ 53 1) 3,53 0,56 95 15 95 

Hooi uit Venezuela $ 50 1) 10,37 1,22 86 6 48 

Olifantsgras vers 60 dagen groei  

Waardebasis  KKK-korrel eiwit  

$ 6,35  2) 

 

(3,53)  20 9 60 

Olifantsgras vers 60 dagen groei  

Waarde-basis hooi Venezuela eiwit 

$ 18,67  2) (10,37)  

Olifantsgras vers 60 dagen groei  

Waarde-basis KKK-korrel TDN 

$ 6,72  2)  (0,56) 

Olifantsgras vers 60 dagen groei  

Waarde-basis hooi Venezuela TDN 

$ 14,64  2  (1,22) 

    

Olifantsgras vers 60 dagen groei 

Hypothetische verkoop 

$ 2,00 4) 1,11 4) 0,17 4) 

 

1) marktprijs 

2) berekende relatieve waarde, zie tekst 

3) % r.e., % TDN in droge stof, behalve in KKK en hooi Venezuela. waar r.e. is in het “verse” 

produkt/materiaal, zoals dat verkocht wordt. 

4) hypothetische verkoopprijs, zie tekst 

5) Samenstelling. Hooi en olifantsgras Eurofins analyses. KKK krachtvoer samenstellingsgegevens 

overgenomen van de label bij het verkochte produkt, zie onder. 

 

De cijfers in de Tabel bevestigen dat het hooi uit Venezuela zeer hoog geprijsd is. 

Zowel de relatieve prijs van het ruw eiwit als van TDN erin zijn ca. 2,5 maal zo hoog 

als in het KKK krachtvoer. 

De berekende waarde van het Olifantsgras varieert van $ 6 – 18 per 100 kg. De laagst 

berekende relatieve waarde, $6, gebaseerd op vergelijking met het KKK-krachtvoer, is 

objectief gezien te hoog als marktprijs voor de verkoop. Namelijk In de berekende 
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waarde zijn verschillende factoren, die de marktprijs van olifantsgras zeker 

beïnvloeden niet beschouwd. De volgende worden hier genoemd:  

- Houdbaarheid. Het POP-olifantsgras wordt gehakseld en beschikbaar gesteld aan 

de kunukero’s. Het gehakselde olifantsgras Het gehakselde olifantsgras dient bij 

voorkeur direct gevoerd te worden. Bij niet direct voeren, maar eerst opslag van het 

gehakselde olifants gras vemindert de voederwaarde ervan. Dit laatste in zeer sterke 

mate na ca. 6 uur door optreden van voortgaande broei van het gras. Het is dus zeer 

beperkt houdbaar vergeleken met hooi-balen en met zakken KKK-korrels.   

-Transport, laad inspanning, volume en gewicht. Het gehakselde olifantsgras ligt los 

beschikbaar opgestapeld in een hoop a.d weg bij LVV. Oppikken en opladen laden 

ervan voor vervoer naar de kunuku vereist zorg en tijd. Het is dus zeer bewerkelijk 

vergeleken met hooi-balen en met zakken KKK-korrels. Vergeleken hiermee is het ook 

ongewenst volumineus. Ook relatief zwaar per eenheid droge stof gezien het hoge 

gewichtspercentage, ca. 80%, water/vocht van het gras. Afhankelijk van het 

laadvermogen van de auoto of pickup en de wegconditie kan maar een beperkte 

hoeveelheid “droge stof” worden getransporteerd per rit. 

 

De mogelijk toekomstige prijsbepaling van gehakseld olifantsgras wordt o.a. bepaald 

door de factoren: marktprijs van ander voer; de goede kwaliteit van het gehakseld gras; 

de beperkte houdbaarheid ervan; en de vereiste transport inspanning. Al deze factoren 

in aanmerking nemend dient de relatieve geldwaarde van $ 6,35 per 100 kg naar 

beneden gecorrigeerd. Mogelijk tot ca $ 2,00 per 100 kg gehakseld olifantsgras “off 

farm”. Deze prijs is enigszins beredeneerd, maar is verder ongefundeerd. Dit geldt ook 

voor de berekening van de misschien mogelijke bruto geldopbrengst van de teelt van 

olifantsgras: 29 ton droge stof /ha/jaar x  100% versgras/ 20% drogestof x $2 /100 kg 

= $ 2.900,- bruto per ha per jaar.  

 

Opmerking 

Coöperatie Kriabon   Kaminda Jato Baco 55    +599 717 4587  

Kriabon Kabrita Korrel (KKK) krachtvoer 50 lbs  22,6 kg  $ 12,00 

Gefabriceerd 6 maanden voor de aangegeven datum (18-05-2016) van minimale 

houdbaarheid. 

Samenstelling: palmpitschilfers; sojahullen (2); bietenpulp; tarwegries; 

zonnebloemschroot; maisgluten voermeel; bietmelasse; bietvinasse; 

raapzaadschroot; tarwe;krijt; zout (2);geproduceerd met GG sojabonen 

Ruw eiwit 15,2 % 

ruw vet 3,3 

ruw celstof 17,4 

ruw as 7% 
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calcium 0,8 

fosfor 0,47 

natrium 0,26% 

magnesium 0,4% 

Nutritionele toevoegingen per kg: 

Vit.A 9000 IE; Vit. DB 2000 IE; Vit. E 20 IE; 

KJ 1,5 mg; Co (cobaltcarbonaatmonohydraat) 1,0 mg; Cu (...) 1,0 mg; Mn (...) 30 mg; 

Zn (...) 60 mg; Se (...) 0,3 mg  

De KKK wordt gegeven als “krachtvoer”. Bij de analyse ontbreekt de energiewaarde 

kJ (kilo Joules) of TDN. Geschat door H.W. Kóster is deze  95% TDN en 1450 kJ/kg 

dm (Euroconsult, 1989. p.603, p.582 maize)  
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Bijlage 8 - Meerjarige grassoorten met irrigatie geschikt voor 

Bonaire 
 

1. Olifantsgras en buffelgras 
Zoals vermeld in de hoofdtekst is de POP productie van ruwvoer vrijwel geheel 

gebaseerd op olifantsgras. Met de daarbij genoemde agrotechnische problemen. 

Daarnaast zijn er enkele akkertjes met buffelgras aangeplant door LVV. Deze zijn niet 

of zeer licht begraasd. Buffelgras is in de jaren ’90 op grote schaal geïntroduceerd op 

Bonaire. Het is aan het semi-aride klimaat aangepast, schiet snel in zaad, en 

produceert veel zaad. Met dit laatste heeft het zich spontaan verspreid over grote 

gedeelten van het eiland. Vooral op akkertjes en in de bewoonde omgeving waar geen 

rondzwervende geiten komen. In andere delen van het eiland wordt het direct door de 

geiten opgegeten, en wordt zo vestiging ervan grotendeels voorkomen. Het buffelgras 

groeit deels verspreid in kleine pollen en uit het verspreide zaad dat ieder jaar ontkiemt 

met de eerste regens. Zonder irrigatie verdort het snel en verdwijnt het in de acht droge 

maanden. Met irrgatie blijft het het hele jaar groen, maar is minder productief dan 

olifantsgras en andere goede grassen, de voedingswaarde van buffelgras is i.h.a. vrij 

laag. 

Na de uitzonderlijke regenrijke maanden eind 2016 is het buffelgras op braakliggende 

perceelgedeelten van POP en LVV weer welig opgekomen en ook bij verschillende 

kunuku’s. Door de stengeligheid, met navenante lage voedingswaarde, en het vrij lage 

productie-vermogen wordt buffelgras niet als een succes gras beschouwd. Behalve 

dan in semi-aride klimaten, met extensieve veehouderij, waar er bij uitzondering ook 

hooi van gewonnen wordt. 

 
2. Nieuw te introduceren en te testen grassen  
Wanneer er irrigatie beschikbaar is kan de voorkeur worden gegeven aan andere 

grassen dan olifantsgras en buffelgras. Namelijk aan meer voedingsrijke, productieve 

grassen waarvan ook hooi  geproduceerd kan worden. In het kader van het POP 

project is een gefundeerde selectie uit de meer dan 20 potentiële gras species en 

cultivars niet aan de orde. En moet nood gedwongen een keuze gemaakt worden op 

expert judgement met best guesstimates. Op grond hiervan komen onderstaande  

species en cultivars in ieder geval in aanmerking voor introductie en aanplant op kleine 

schaal voor POP ruwvoer productie:.De groeiwijze en vermeerrdering ervan zijn als 

volgt aangegeven: P =pol, (het tegengestelde van pol vormend is zode vormend. Dit 

laatste is meestal het geval bij kruipend), K=kruipend en hoog-opgroeiend, V= 

vegetatieve vermeerding, Z= vermeerdering uit zaad. De firma of instelling waar 

plantmateriaal (zaad of vegetatief, stolonen) kan worden verkregen is bij iedere cultivar 

kort aangegeven [xx] en voor adres gegevens zie Bijlage “Verkrijging plantmateriaal 

zaad en/of vegetatief”. In deze Bijlage zijn ook verschillende organisaties en instituten 

vermeld waar kleine hoeveelheden plantmateriaal en zaad verkregen kunnen worden. 

In de regel gepaard gaand met veel administratieve vereisten. 

 

Aanbevolen meerjarige grassen,voor introductie op Bonaire voor de teelt met irrigatie: 

- de voedingsrijke hoog productieve Bermudagras (Cynodon dactylon) cultivar 

Coastcross1 (K, V) [Dr. Bill Anderson at the USDA in Tifton GA]; 



51 
 

- de minder productieve Bermudagras (Cynodon dactylon) cultivar Jiggs, is zeer 

geschikt voor slecht doorlatende grond met tijdelijke wateroverlast zoals kan optreden 

bij irrigatie (K, V) [Dr. Bill Anderson at the USDA in Tifton GA]; 

- Guinea gras (Panicum maximum) cultivar Green Panic (Panicum 

maximum var. trichoglume), is a tufted, summer-growing perennial species of guinea 

grass. It persists best on high fertility, friable, softwood scrub loams and light clays. It 

dislikes sand, hard setting soils and heavy-cracking black clays, and is intolerant of 

waterlogging. Green panic is very palatable to stock. Petrie is the only cultivar of green 

panic.(P, Z)  [callweb@daf.qld.gov.au]  

Panic green Panicum maximum var. trichoglume) (P, Z) may be identical with green 

panic [blueribbongroup.com.au] 

- Rhodes grass (Chloris gayana) cultivar Reclaimer  

A diploid Rhodes grass cultivar. This cultivar is bred for its aggressive stoloniferous 

growth habits, salt tolerance, fine leaf, fine stem and high dry matter yields. For light 

sandy soils to medium clay. [selectedseeds.com.au]  (K; Z en V) 

- Rhodes grass (Chloris gayana) cultivar Toro is a stoloniferous perennial. It is later 

flowering with a later maturity and has exceptional salt tolerance at all growth stages, 

with the ability to dispose excess salts onto basal growth. Toro is high yielding, 

exhibiting fine, very palatable even growth. It shows fantastic persistence under 

intensive grazing with an aggressive growth habit, good water use efficiency and good 

disease tolerance (K, Z en V) [blueribbongroup.com.au]. 

- Even lovend beschreven wordt Rhodes grass (Chloris gayana) (K, Z en V) cv Tolgar 

[apseeds] 

- Buffel (Cenchrus ciliaris) does not tolerate waterlogging or flooding conditions. It is 

also high in oxalate. (Geiten zijn gewend of wennen zonder problemenm aan hoge 

oxalaat concentraties in ruwvoer). Mogelijk zijn bepaalde cv’s interessant voor Bonaire, 

ev. te testen in de toekomst [o.a. Blueribbon group];. 

 

- Brachiaria hybrid  Mulato II = Mulatto 2 was developed at CIAT from an original B. 

ruziziensis x B. decumbens cross.  A grass with a strong stoloniferous habit.. Mulato 

out yields other Brachiaria cultivars by about 25%. Major benefits are its high protein 

content (12-16% c.p.), its good digestibility (55-62%) and palatability. Commercial seed 

can be obtained (K, Z en V) [Grupo Papalotla , of TROPICAL SEEDS, LLC]. 

  - Brachiaria hybrid cv. Cayman CIAT BR 02/1752. Wat minder productief en wat 

lagere voedingswaarde dan Mulatto 2, maar persistent under conditions of extreme 

moisture for periods of more than 30 days (K, Z en V). [Grupo Papalotla , of TROPICAL 

SEEDS, LLC]. 

 

3. Voederwaarde, droge stof, mineralen en productiviteit van het gras 

Uit de literatuur kunnen de voederwaarde, droge stof, mineralen en productiviteit van 

de meeste grassoorten gebruikt als ruwvoer vrij globaal afgeleid worden. Voor meer 

specifieke informatie dienen echter gras monsters genomen en geanalyseerd te 

worden. Een belangrijk gegeven is ook het droge stof gehalte van vers gras en hooi,  

vooral voor de geldwaarde ervan. Een eerste aanzet van de analyse  van het door 

POP geproduceerde ruwvoer is gemaakt. Namelijk in: Hoofdstuk 5.0 “Geldwaarde van 

krachtvoer, geïmporteerd hooi en POP olifantsgras”; en in   

mailto:callweb@daf.qld.gov.au
http://www.tropseeds.com/mulato-ii-grass-seed/
http://www.tropseeds.com/mulato-ii/
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Bijlage 9 - Verkrijging van zaden en/of plantmateriaal  
 

Onvolledig overzicht voor verkrijging van zaad of plantmateriaal van tropische 
veevoeder species.   
1. Commercial Firms for seed 
2. Commercial Firms for vegetative plantmaterial 
3. Research organizations and Institutes to obtain cultivars to be tested on small 
scale 
 
1. Commercial Firms for seed 
 
selectedseeds 
http://www.selectedseeds.com.au/ 
HQ      PO Box 210 / Grevillea St 
Pittsworth Qld 4356 
Ph: +61 7 46 931800 
Fax: +61 7 46 931899 
Agronomist / International Sales 
Stan Paynter 
Ph: +61 427 006 487 
 

blueribbongroup 

www.blueribbongroup.com.au 

http://www.blueribbongroup.com.au 

Po Box 1146    Kenmore    Queensland    Australia 4069  

+61 7 3363 8400 

 

AgroCeres (Monsanto; formerly daughter/subsiduary of Blue Ribbon) 

São Paulo, Brasil 

 

apseeds 

http://www.apseeds.com.au     

Australian Premium Seeds in partnership with Blue Ribbon Group is one of the 

leading suppliers of premium quality pasture grasses and legumes in Australia.  

Michael Dunn 

Manager 

M: 0438 793 350 

michael@apseeds.com.au 

PO Box 96 Carole Park QLD 4300 

42 McRoyle St, Wacol, QLD 4076, Australia 

http://www.selectedseeds.com.au/
http://www.blueribbongroup.com.au/
http://www.apseeds.com.au/
mailto:michael@apseeds.com.au
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Grupo Papalotla   

http://www.grupopapalotla.com/contacto.html    Semillas ‘Papalotla’    Grupo 

Papalotla   

For seed of Brachiaria hybrid cv. Mulato2 and cv Cayman 

Semillas Papalotla 

México D.F. 

Teléfono: (55) 5265-9870   Lada sin costo: 01 800-701-1530   Fax: (55) 5265-9871  

Skype: semillas_papalotla  

Correo informes: mexico@grupopapalotla.com  

Correo asesoría: asesoria@grupopapalotla.com 

TROPICAL SEEDS, LLC 

For seed of Brachiaria hybrid cv. Mulato2 and cv Cayman 

5850 Coral Ridge Dr., Suite 302  

Coral Springs, Florida 33076  

Phone: 1 954 7536301  

Fax: 1 954 7536382 

 

For seed of Arachis pintoi 

SEFO   c/o Gaston Sauma 

Casilla 593; Cochabamba; Bolivia 

Fax: +591 42 89235   Sefosam@supernet.com.bo   www.supernet.com.bo/sefo 

 

2. Commercial Firms for vegetative plantmaterial 

 

Bermuda grasses. 

Probably in Georgia, Florida, (Texas for Jiggs??)  there are enterprises or companies 

that plant from sprigs or (stolonifeous) stems. These have to be identified and 

contacted. 

 

Old man saltbush  AtriplexNummularia 

cv Eyres green 

has to be “cloned” propagated from vegetative material or small plants which can 

only be obtained in Australia. To protect breeders rights these will not be exported to 

countries outside Australia 

  

http://www.tropseeds.com/mulato-ii/
mailto:Sefosam@supernet.com.bo
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Cultivars 

Cultivar Seed source/Information 

Eyres Green  Topline Plant Company  

De kock - 

 Denotes that this variety is protected by Plant Breeder's Rights Australia 

 

For other cultivars see: 

http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/pastures/Html/Old_man_saltbush.htm 

 

3. Research organizations and Institutes to obtain cultivars to be tested on small 

scale 

 

From the following organizations and resarch institutes small quantities of seed or 

vegetative plant material can be obtained. Generally the request has to be 

accompanied by a description of: the climate; the soil; and the purpose of the use of 

the propagation material requested. 

 

USDA Tifton 

Bermudagrass cultivars Coastcross 1,2, 3, etc   and possibly cv Jiggs 

Dr. Bill Anderson at the USDA in Tifton GA 

Recommended Febr. 2017 by IFAS at Ona: Joao  Vendramini,Joao Mauricio 

Bueno  

 

CIAT 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

c/o John Miles (Forages Breeder)  

Apt. Aereo 6713 

Cali 

Colombia 

Ciat@cgnet.com 

www.ciat.cgiar.org 

http://www.toplinenursery.com/
http://pbr.ipaustralia.plantbreeders.gov.au/
mailto:Ciat@cgnet.com
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CSIRO 

Queensland 

Australia 

 

EMBRAPA  new name EPAMIG 

Brazil 

 

USDA 

 

Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) 

c/o Professor James Jones 

University of Florida 

USA 

 

ILCA 

Ethiopia 

 

International Livestock Research Institute (ILRI) 

P.O. Box 30709   Nairobi   Kenya 

Ilri@cgiar.org    www.ilri.org 

 

 

  

mailto:Ilri@cgiar.org
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Bijlage 10 - Mechanisatie van de oogst, transport en 

conservering van gras 
 

Onderstaand is een niet uitgewerkt overzicht van aspecten, info en gedachten. 

Aandachtspunten bij mechanisatie grasoogst op Bonaire: 

- Voordeel om in NL werktuigen te kopen is: training v.d. bediening v.d. werktuigen. 

Deze kan in het Nederlands op Bonaire gegeven worden door een medewerker v.d. 

leverancier tegen betaling v.e. vliegretour (ik vond iemand die bereid is dit te doen, 

gekoppeld aan zijn eigen vakantie dan op Bonaire). Ook bij panne kan dan dit 

telefonisch met NL besproken worden. 

- Zelf lijkt mij voor Bonaire vereist altijd 2 dezelfde nieuwe machines te kopen zodat bij 

panne doorgewerkt kan worden. 

- Ik ga ervan uit dat een nieuw aangeschafte trekker blijft draaien. Deze is bijna 

onverwoestbaar, en niet onderhevig aan langdurige panne (aanschaf reserve banden, 

etc.). Gangbare levensduur trekker > 20 jaar.  

- Probleem is om een "kleine" , niet kostbare machines te vinden. Welke dan ook 

getrokken kan worden door niet-super-grote trekker, die niet zeer kostbaar is. 

- De apparatuur gebruikt door NL boeren om gras te maaien en in de zomer dagelijks  

n.d. stal met koeien te brengen is relatief grootschalig. Tractoren . > 60 hp 

- Grote zware apparatuur >> 100 hp wordt in NL alleen door loonwerkers gebruikt en 

kost al gauw € 100.000 en meer (incl. trekker). Loonwerkers draaien bij de kuil-

maisoogst, of voorgedroogd raaigras-oogst om in te kuilen op een 12 urige dag wrsch. 

5 ha/uur met 1 maiskneuzer, of grasopraapwagen, en met 2 transportwagens af en 

aan naar de kuil. 

- Technische kennis voor: 

Dagelijks onderhoud van de apparatuur 

Grote beurt, revisie 

- Energie verbruik, afschrijving apparatuur, vervanging 

- Bij alle verhandelingen over grasteelt, voederwinning  oogst en gebruik heb ik nog 

geen doc gevonden over de mechanisatie hiervan (afgezien van een algemene 

historische bespiegeling) en van alle werktuigen die hierbij gebruikt worden. Mogelijk 

is dergelijke info wel in MBO of HBO.praktisch agrarisch onderwijs voorhanden. 

 

 

 

 

 



57 
 

Ingevoegd  

 

A) Aangeleverd door Jan Jaap van Almenkerk 

 

Voor hooiproductie heb je de volgende machines nodig: 

1. Maaibalk 
2. Hooischudder 
3. Hooihark om het gras op rijen te leggen 
4. Pakjesmachine voor kleine pakjes bij voorkeur niet veel zwaarder dan 20 kg. 

 

Colombiaans filmpje over machines voor gras en hooi: 

https://www.youtube.com/watch?v=VIXgYDtSbr8 

Interessant vanaf de 3e minuut. 

 

 

Dit is de pakjesmachine uit bovenstaande film. 

http://www.casatoromaquinaria.com.co/?q=page/sites/es_LA/products/equipment/ha

y_and_forage/square_balers/328/328.page 

en: 

http://www.deere.com/common/docs/products/equipment/hay_and_forage_equipmen

t/square_balers/r3/s_328_338_348.pdf 

Het bedrijf zit ook in Medellin: 

http://www.casatoromaquinaria.com.co/index.php?q=nota/170 

  

 

Attachments area 

Preview YouTube video Equipo para forrajes John Deere en la región Caribe de Colombia (parte 2 de 2) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIXgYDtSbr8
http://www.casatoromaquinaria.com.co/?q=page/sites/es_LA/products/equipment/hay_and_forage/square_balers/328/328.page
http://www.casatoromaquinaria.com.co/?q=page/sites/es_LA/products/equipment/hay_and_forage/square_balers/328/328.page
http://www.deere.com/common/docs/products/equipment/hay_and_forage_equipment/square_balers/r3/s_328_338_348.pdf
http://www.deere.com/common/docs/products/equipment/hay_and_forage_equipment/square_balers/r3/s_328_338_348.pdf
http://www.casatoromaquinaria.com.co/index.php?q=nota/170
https://www.youtube.com/watch?v=VIXgYDtSbr8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=VIXgYDtSbr8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=VIXgYDtSbr8&authuser=0
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Equipo para forrajes John Deere en la región Caribe de Colombia (parte 2 de 2) 

B) Vanaf hier vervolgwerkbezoek H.W. Kóster 

 

I.v.m drogen van het gras voor hooi bij het maaien: 

Op het maaiwerktuig (de maaier) een schudkneusmechanisme monteren. Hiermee 

kan in één werkgang gemaaid en direct gespreid worden, waarbij tevens een lichte 

kneuzing plaats vindt, die het drogen ook bevordert. 

 

- gras pers voor silage 50-100 kg bales in plastic bags. 

Hopelijk kan dit ook met touw omboden i.p.v. plastic bags. En wrsch. dan ook 

geschikt voor maken van hooibalen/pakjes. 

naam en producent: 

Silo facil. Invento Colombia. 

 

- Alibaba site 

Yancheng Mingue Machine factory 

Mingue grassharvesting machine 

 

van dezelfde factory? In ieder geval wel via Alibaba: 

Mini Harvester $ 1000 - 1050 

4G100 

 

Duteweert  (Kleine landbouwmachines ?) 

Eikelhofweg 

Olst 

Einde invoeging 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VIXgYDtSbr8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=VIXgYDtSbr8&authuser=0
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Trekkers, tractoren 

Bij mechanisatie is al snel sprake van de aanschaf van een trekker. Er is een “oneindig” 

aantal verschillende trekkers  Type, paardekracht vermogen, aankoppeling en aftak 

mogelijkheden, etc.. Verder is er groot scala aan kwaliteit/duurzaamheid, 

fabrikantmerken , en prijs.  

Hier zal niet op ingegaan worden behalve een volgende mogelijke indeling van typen:  

Kniktrekker,    Portaaltrekker,    Smalspoortrekker (=Compacttrekker?),  

Systeemtrekker,  Transporttrekker,   Werktuigendrager. 

 

Maaien 

Maaiers kunnen onderscheiden worden in onderstaande maaitechnieken: 
- Maaibalk of Balkmaaier 
- Cirkelmaaier 
- Weidebloter 
- Klepelmaaier 
- Zwadmaaier/cyclomaaier 
- Maiskneuzer 
In Nederlands landschappelijk onderhoud worden bovenstaande maaitechnieken 
toegepast met twee verschillende doeleinden. De cirkelmaaier, weidebloter en 
klepelmaaier zijn bedoelt voor het maaien van het gewas zonder dit te gaan gebruiken. 
De zwadmaaier maait het gewas waarna het meestal gebruikt wordt voor 
voederwinning 
In het boerenbedrij, NL en internationaal,worden al deze type maaiers gebtruikt voor 
de grasoogst, voedermais, etc. 
Een apart type is de maiskneuzer die de gehele plant van voedermais met bijna rijpe 

maiskolven oogst, waarbij de maiskorrels gekeusd/geplet/gebroken worden om de 

verteerbaarheid ervan door herkauwers te bevorderen.   

 

Maaibalk of Balkmaaier 

Door een motor, vroeger een paard, aangedreven apparaat waarmee door een heen- 

en weergaande beweging gemaaid wordt. Aan de balk zitten een boven- en een 

ondermes. Een mes bestaat uit een rij driehoekvormige mesjes, die heen- en weer 

worden bewogen, waardoor er een knipbeweging ontstaat, die voor het afmaaien 

zorgt. Er zijn maaibalken waarvan alleen het bovenmes heen- en weer bewogen wordt 

en er zijn maaibalken waarbij beide messen heen- en weer worden bewogen. Voor 

een goed resultaat moet er gemaaid worden met een snelheid van 2,4 m/s bij gras en 

van 1,75 m/s bij granen.[1]  

Er zijn zelfrijdende machines met maaibalken, zoals een motormaaier en 

een maaidorser, zwadmaaier en er zijn door een tractor aangedreven maaibalken. 

Zie onder “Maaien en het gras in zwad laten liggen”. (vinger)balkmaaier, etc. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kniktrekker
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portaaltrekker&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smalspoortrekker
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Systeemtrekker&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transporttrekker
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Werktuigendrager&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaar_(gereedschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grassenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaibalk#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaidorser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwadmaaier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tractor
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Cirkelmaaier 
De cirkelmaaier is voorzien van een of meerdere messen waarmee het gras wordt 
afgesneden. Het gewas wordt aan de zijkant of achterkant van de maaier uitgeworpen 
of opgevangen. 
Een cirkelmaaier kan als optie uitgevoerd worden met een mulchkit (dit wil zeggen dat 
het gras verhakseld wordt, zodat op het maaiveld valt en verteerd. 
 

Maaier Weidebloter (waarschijnlijk een specifieke NL term). Maaier 

met ca.2 m diam. binnen overkapping/lage trommel, vastgekoppeld aan 

trekker. Zie Duteweert.    
De weidebloter is een maaier welke voorzien is van een of meerdere zware messen, 
horizontaal aan een roterende as bevestigd, op hoge snelheid ronfddraaaien. Hiermee 
wordt het gewas/vegetatie afgesneden en verhakseld. Het haksel wordt aan de 
achterkant uitgeworpen. 
De weidebloter kan goed tegen zware omstandigheden zoals heel hoog gewas met 

een enkele tak of molshoop. De weidebloter is ontworpen om hoog gras te maaien en 

dit te verhakselen. De weidebloter is geschikt voor het uitmaaien van de weide of 

bermen met hoog gewas. 

 

Klepelmaaier 
De klepelmaaier maait het gewas af volgens een ander principe dan de bovenstaande 
2 maaitechnieken. De klepelmaaier maait het gewas door een ronddraaiende wals met 
daaraan bevestigt klepels. Deze klepels snijden het gewas af waarna het achteraan 
uitgeworpen wordt. 
De Klepelmaaier kan tegen  zware omstandigheden. De maaier kan hoog gewas 
maaien met daarin takken en oneffenheden. Deze worden allemaal versnippert door 
de zware klepels.  
Nadeel van het klepelen is de hoge vermogensbehoefte van deze machine. 
 

Zwadmaaier/cyclomaaier (alle bovengenoemde maaiers kunnen ook 

worden ontworpen om het gemaaide materiaal in zwad te leggen). 
De zwadmaaier is uitgevoerd met trommels waaraan messen bevestigd zitten welke 
het gewas zo laag mogelijk afsnijden. Nadat het gewas afgesneden is wordt dit achter 
de machine in een zwad neergelegd. Om  het te kunnen verzamelen en af te voeren 
van het land. 
 

Maaien en gras laten liggen op het maaiveld 

Doelstelling is om het gemaaide gras verder te laten drogen. Na een eeste droging 

wordt het drogen verder bevorderd door schudden en/of keren van dit gemaaide gras. 

Zie  
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Maaien en het gras in zwad laten liggen 

De (vinger)balkmaaier is uitgevoerd met een horizontale dubbelwerkende messenbalk 

welke zorgt voor een hoge capaciteit (rijsnelheid maximaal 10 km/h). De vingerbalk 

knipt het gewas en legt het vervolgens in een zwad neer zodat het gewas verder 

verwerkt kan worden tot hooi of persvoer. Zie Dureweert, Olst. Werkbreedte 1,35  -

1,85 m 

Hetzelfde kan ook gedaan worden door andere maaiers.  

Bijv. Celmak (Tarim Makinalari) tractor mounted mower 40 hp type RDM 165,  een balk 

met 2 kleine cirkelmaaiers waartussen het gemaaide gras in zwad gelegd wordt.Zie 

ook 

http://www.agriexpo.online/agricultural-manufacturer/forage-harvester-

49.html?gclid=CKWH2uLIuNECFU48GwodIJEKGg 

 

Maaier en grasopvang in bak 

Klepelmaaier (zelf scherpende klepels), opvang bak volume?  

Muratori   MT30R Bij Duteweert, Olst 

 

Maaier en grasopvang in bak met hoogkiepuitvoering  

Iseki tractoren  info@doornenbal-derooij.nl (Martin de Wit) info van hem over 

onderstaande machines?  Of komt die van ..... in Olst website? Dat laatste meer wrsch. 

nl. Daar kleine landbouwwerktuigen. Vert. van Enorossi geen werktuigen hiervan op 

Olst site. 

In Japan worden deze maaichines geïmporteerd voor oogsten van olifantsgras 

 

  

http://www.agriexpo.online/agricultural-manufacturer/forage-harvester-49.html?gclid=CKWH2uLIuNECFU48GwodIJEKGg
http://www.agriexpo.online/agricultural-manufacturer/forage-harvester-49.html?gclid=CKWH2uLIuNECFU48GwodIJEKGg
mailto:info@doornenbal-derooij.nl
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http://www.iseki.co.jp/english/products/front/sf450/   veel info zeker met door-click 

 

(Andere) Maaier(s) en grasopvang in bak met hoogkiepuitvoering 

Morginieux Type Turbo 530 HD Bak volume 530 l kiepen tot ca. 2m hoog pk17 

Morginieux Type Turbo 790 HD Bak volume 790 l kiepen tot ca. 2m hoog pk25 

Bij Duteweert, Olst 

http://www.iseki.co.jp/english/products/front/sf450/
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Maai, oogst, in kiep-opvangbak, transport in één gang met trekker en 1 machine  

Klepelmaaier met daaraan vast opvangbak en hef-arm, gekoppeld aan trekker, 

die achter de maaier-etc. wordt gezet. 

http://www.peruzzo.it/eng/120-flail-mower-collector-panther-professional.html# 

In NL Martin de Wit 0294 231290 Firma Doornenbal & De Rooij, Nieuwersluis  

 

 - Ik vond de combinatie van door trekker getrokken/aangehangen klepelmaaier prijs 

ca. € 9.000 (ex BTW), met daarbij 40 PK trekker zonder cabine prijs ca. € 30.000,- 

(alles nieuw).  

De opvangbak bij de maaier heeft een volume van 1400 liter. M.a.w. gras 80-90% 

water, of wel een maximaal gewicht per snede van ca. 1400 kg. De hef-inrichting a.d. 

bak kan deze tot 1,95 m opheffen om deze dan leeg te storten.   

Voor het krachten koppel op de hefarm is een trekker met veel PK vereist. Met 40PK 

heb je een middelgrote landbouwtrekker. Wil je deze met een korte draaicirkel dan kies 

je voor een compact(landbouw)trekker.  

- geoogst materiaal is los gras. 

- voordeel is opvangbak kan gevuld worden met gewenst gewicht tussen 0 - 1.400 kg 

- opvangbak kan leeg gestort vanaf hoogtes van 0-1,95 m   

 

Bovenstaande machine wordt voor "kleinschalig" grasonderhoud sportvelden, parken, 

golfbanen etc. gebruikt. Het doel voor gebruik met olifantsgars is dus verschillend. Ik 

praatte hierover 45 minuten met de firma in NL, na mijn mail met info verzoek. Er blijven 

nog technische vragen over waar info voor wordt verzameld. 

 

Een hakselaar of veldhakselaar is een landbouwmachine die wordt gebruikt voor het 
maaien en versnipperen van snijmaïs, gras, koolzaadstro, luzerne en dergelijke. 

Hakselaars kunnen zelfrijdende of getrokken machines zijn. De invoerbek is 
verwisselbaar. “Spuiten” geoogst materiaal in apart meerijdende 
“oogsttransportwagens”. Loonwerkers gebruik i.d. regel 

In de zomer wordt de hakselaar voornamelijk gebruikt voor het (al of niet maaien en 
direct) oprapen en hakselen van gras en is de hakselaar dus voorzien van een opraper. 
In de regel dagelijks maaien en oogsten v.e. klein oppervlak voor de dagelijkse vers 
gras voedering van vee in de loopstal. (Wordt het daar altijd “ingespoten” of op andere 
wijze bij de voederbak verspreid) 

In het najaar, als de maïs rijp is, wordt er een maïsbek voorgehangen. Hiermee wordt 
de maïs vlak boven de grond afgesneden, naar binnen getrokken en verhakseld. 
Afhankelijk van de grootte van deze maïsbek kunnen twee, vier, zes, acht, veertien tot 
wel 20 rijen snijmaïs tegelijk verhakseld worden. Zelfrijdende hakselaars zijn zware 
machines en beschikken over een krachtige motor (wrsch. > 100 hp). 

http://www.peruzzo.it/eng/120-flail-mower-collector-panther-professional.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grassenfamilie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koolzaadstro&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luzerne
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Met een strosnijder werd vroeger het stro voor verschillende doeleinden met de hand 

in stukken gesneden. Het gesneden stro werd als strooisel voor het vee gebruikt en 

ook wel samen met voederbieten aan het vee gevoerd. 

Heko Er bestaan ook kleine semi-machinale hand gedreven varianten, gebruikt om 

bijv. geoogste olifants-stengels met blad te hakselen. 

 

Grasopraapwagen  

http://www.deutz-fahr.com/nl-bx/producten/ruwvoederwinning/2744-opraapwagens  

van 22-78 m3 

Door de boer zelf. Als de opraapwagen wordt ingezet voor vers gras om direct te 

voeren is op de trekker vaak een front-maaier gemonteerd. In een werkgang wordt 

dan het gras gemaaid en opgeraapt. In de opraapwagen zit een aandrijfketting die het 

gras naar achteren beweegt. Er is vaak een transportband achter op de wagen 

bevestigd waarmee met behulp van enkele in de wagen bevestigde rollen het vers 

gemaaide gras in de stal kan worden verdeeld bij het vee. 

Vrijwel alleen door loonwerkers. Veld voorgedroogd gras om in te kuilen wordt 
opgeraapt en “gespoten” in meerijdende “oogsttransportwagens”, Deze vervoeren het 
naar de plek waar het gras dan direct ingekuild wordt. Loonwerkers werk i.d. regel. 

 

Balenpers 

Een balenpers kan gekoppeld aan een trekker gemaaid gras/hooi oprapen en tot balen 

persen. Doel is volumevermindering van het gras om zo grote hoeveelheden gras/hooi 

te kunnen transporteren. In de baal is het gras tot een steenharde massa 

samengeperst (soort  massa is ca. 1?).  

De afmetingen van de cilindervormige balen zijn ca.: diam 80-160 cm breedte 120 cm. 

Inhoud en gewicht van de kleinste baal respectievelijk ca. 0,8 m3 en 800 kg. Manueel 

verplaatsen van de baal alleen mogelijk met 4 man of meer, er is een vorkheftruck of 

iets dergelijks voor nodig. Uit elkaar halen van de baal bij het voeren vereist ...... 

De balen worden in de pers voor vormbehoud omwikkeld met enig touw, of met een 

net van touw, of met plastic. Met deze laatste luchtdichte afsluiting blijft het gras 

geconserveerd als enslilage/kuilvoer. 

Het is onwaarschijnlijk dat er kleinere balen geperst kunnen worden. 

http://www.deutz-fahr.com/nl-bx/producten/ruwvoederwinning/2744-opraapwagens 

0252 672389 Nw Vennep 

Gaarne info over de kleinste balenpers, het vermogen van bijpassende trekker. 

De prijzen van het bovenstaande. 

Met vr. dank, Heko Köster 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voederbiet
http://www.deutz-fahr.com/nl-bx/producten/ruwvoederwinning/2744-opraapwagens
http://www.deutz-fahr.com/nl-bx/producten/ruwvoederwinning/2744-opraapwagens
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Mogelijk zijn met Enorossi type RB120 Round Balers kleinere balen te maken  

www.enorossi.it      www.enorossi.com    'Giovannini    Info Enoagricola Rossi 

[mailto:info@enorossi.it]  

https://www.clarkfarmequipment.com.au/category/82/Enorossi-Hay-Making-

Equipment) 

Bericht uit Italië van Enorossi, in NL vertegenwoordiging door: 

Duteweert Miniwerktuigen  Eikelhofweg 18b  8121 RC, Olst (buurtschap Eikelhof)  

tel. 0570-592665 

 

Balenwikkelapparaat Wolvo FW 12 

www.tonutti.it/products.php?cat=36&prod_id=56 

Dimensions of the square bale: 

min 80x80x180 cm     max 120x120x180 cm.  

Maximum bale weight 1200 kg 

 

Balen snij-apparatuur 

 

http://www.tonutti.it/images/13849724611.jpg 

http://www.enorossi.it/
http://www.enorossi.com/
mailto:info@enorossi.it
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Hooi pakjes, graspakjes 

Waarschijnlijk zijn ouderwetse nog met mankracht te tillen hooipakjes machinaal te 

maken. 

Enorossi heeft voor hooipakjes de Rectangular baler/small Enopack 800 en 900.  

www.enorossi.it      www.enorossi.com    'Giovannini    Info Enoagricola Rossi 

[mailto:info@enorossi.it]  

https://www.clarkfarmequipment.com.au/category/82/Enorossi-Hay-Making-

Equipment) 

Bericht uit Italië van Enorossi, in NL vertegenwoordiging door: 

http://www.enorossi.it/
http://www.enorossi.com/
mailto:info@enorossi.it
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Duteweert Miniwerktuigen  Eikelhofweg 18b  8121 RC, Olst (buurtschap Eikelhof)  

tel. 0570-592665 

 

Velddrogen van gras verkrijgen van voordroogkuil-gras, hooi 

Na maaien ligt het gras terplekke los op het maaiveld. Daar begin direct het drogen. 

Vervolgens wordt het gras gekeerd of geschud, om het aan alle kanten te laten drogen. 

Is voldoende droging verkregen dan woordt het gras geharkt en in wadden gelegd. 

Enige wadden kunnen dan nog bij elkaar geharkt tot wiersen. Het losse gras, de 

wadden of de wiersen worden van het maaiveld gehaald met opraapwagens.  

Schudder gereden door tractor 

Landbouwmachine in de rundveehouderij voor op een trekker, die gebruikt wordt voor 

het schudden van pas gemaaid gras. Door enkele keren te schudden droogt 

het gras sneller en kan het al na één tot twee dagen drogen ingekuild of 

tot kuilgrasbalen samengeperst worden. 

Een schudder bestaat uit een aantal rotors met armen waaraan tanden zitten. Doordat 

de rotors voorover hellen, pakken de tanden het gras op van de grond en wordt het 

achter de schudder de lucht in gegooid. 

Afhankelijk van de uitvoering van de schudder, kan deze getrokken of gedragen 

worden. De schudder wordt aangedreven via de aftakas door de trekker. Er zijn 

schudders tot een breedte van 20 meter. 

Hark gereden door tractor  

Voor het wiersen van gras, hooi of stro gebruikt men tegenwoordig een hark voor 

achter de trekker. Er zijn verschillende soorten harken. 

1. trommelschudder: met een trommelschudder kun je ook wiersen, alleen neem 
je dan geen grote breedte mee. 

2. Acrobaat: een rij tanden die aan een wiel zitten. Hiervan staan er een aantal op 
een rij en harken alles een kant op. 

3. Enkele hark: Dit is een hark die ronddraait. Hieraan zitten armen, dus die 
draaien ook rond. Hier zijn tanden op aangesloten, deze tanden harken dan 
alles bij elkaar. Werkbreedte: 3 - 4,6 m. 

4. Dubbele hark: Dit is een machine waar het mechanisme van 2 enkele harken in 
zit verwerkt. Een gewoon, de andere gespiegeld. Hierdoor wordt van 2 kanten 
naar elkaar toe geharkt tot een wiers. Werkbreedte: 6 - 9 m 

5. Dubbele hark enkele afleg: 2 enkele harken achter elkaar, waardoor in een 
werkgang meer tegelijk kan worden gewierst. Werkbreedte: 6 - 8,5 m 

6. Quadro hark: Dit is een machine waar het mechanisme van 4 enkele harken in 
zit verwerkt. Twee gewone, de andere gespiegeld. Hierdoor wordt van 2 kanten 
naar elkaar toe geharkt tot een wiers. Werkbreedte: 15 m 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouwwerktuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rundveehouderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tractor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grassenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuilgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aftakas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tractor
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Vorkhef en shovel om balen, etc, op te heffen en te verplaatsen 

Vorken tijdelijk aan trekker 

https://www.orangeparts.nl/heftruckvorken?gclid=CJT10PulvNECFWIq0wodLZUGtw 

 

Shovels 

 

Onderstaande foto van een stunt toont de vakbekwaamheid, de speelsheid, en het   

enthousiasme van personeel van loonwerkbedrijven en vestigingen in Holland.  

 

 

 

Transport en lossen van geoogst gras etc. 

Geoogst gras Transport en lossen (vooral voor de kunuku’s) 

Kieperwagens met of zonder hydraulische lossysteem waarbij bakbodem aan één kant 

omhoog gebracht wordt. Bij Duteweert, Olst van 500 –2.370 kg. 

500 kg € 575 

RL 1000 1000 kg € 1500 

RT2 2300 H   2.370 kg  € 3250,00  tot 60 pk 

 

Werktuigen of combinaties ervan die >100 hp vereisen 

Voorlopig wordt naar de betreffende websites verwezen voor: verschillende 

werktuigen of werktuig combinaties die >100 hp vereisen voor maaien, hakselen, 

oprapen, opvangen, lossen. Zie de voorbeelden hiervan bij o.a. de fabrikanten 

Kongskilde,  Krone, Pöttinger, Claas, New Holland, etc. en deze tesamen op 

http://www.agriexpo.online/agricultural-manufacturer/forage-harvester-

49.html?gclid=CKWH2uLIuNECFU48GwodIJEKGg 

 

 

 

http://www.agriexpo.online/agricultural-manufacturer/forage-harvester-49.html?gclid=CKWH2uLIuNECFU48GwodIJEKGg
http://www.agriexpo.online/agricultural-manufacturer/forage-harvester-49.html?gclid=CKWH2uLIuNECFU48GwodIJEKGg

