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Miscanthus 

• Veredeld gras 

• (sub)tropische gebieden Afrika en ZO-Azië  

• 4 meter hoog 

• Pollen <1 m cm doorsnede 

• Woekert niet, zaait niet uit 

 



Waarom miscanthus in de 
kippenuitloop? 

• Beschutting voor de kippen: zomer en 
winter 

• Na 1 x aanplanten 15-20 jr plezier zonder al 
te veel werk 

• 15-20 ton /ha/jaar 

• Na jaarlijkse oogst gebruik als strooisel, 
structuurvoer voor koeien, brandstof 

• Uitloop niet aantrekkelijk voor watervogels 

 



Aanplant 2 mei 2013 – 2 jr geleden 

Totaal 3.5 ha op 3 bedrijven 

Ervaringen op 3 bedrijven 



Voorbereiding vd grond 

• Vorige gewas: gras, maïs en kaal 

• Voorbereiding grond: frezen, 
ploegen/spitten paar dgn van te voren 



• Plantmachine met 4 planters 

• 12,000 knollen / ha 

• Rijafstand 0.75 meter 

• Plantafstand in rij 1 m 

• 4-5 uur/ha 

Aanplant 2 mei 2013 









11 juni 2013 – 40 dagen 

Sinds aanplant 10 uur wiedeggen en mechanisch schoffelen 



17 juli 2013    >2mnd 

Sinds aanplant 49 uur wiedeggen, 

mechanisch en handmatig schoffelen 



 

4 sept 2013 – 4 mnd 

Sinds aanplant 66 uur wiedeggen, 

mechanisch en handmatig schoffelen en 

onkruid trekken 



4 sept 2013 



4 sept 2013 



 

4 sept 2013 



 

4 sept 2013 



Opkomsttellingen okt 2013 

• Mheen: 40-60% vd knollen 

• De Vries: 55-65%  

• Borren: 20-42% 



 

28 nov 2013 

Sinds aanplant 78 uur wiedeggen, mechanisch en 

handmatig schoffelen,  onkruid trekken en onkruid 

maaien met bosmaaier 



28 nov 2013 – 7 mnd 



 

25 mrt 2014 – 1 jr 



In voorjaar beschermen tegen 
kippen 



25 mrt 2014 



28 april 2014 – 1 jr 

Sinds begin 2e jaar 2,5 uur maaien met klepelmaaier 



3 okt 2014 – 1.5 jr 

Sinds begin 2e jr 64 uur onkruid schoffelen en maaien met 

bosmaaier 



3 okt 2014 



 

3 okt 2014 



 

3 okt 2014 



7 okt 2014 



 

9 febr 2015 – 2 jr 



30 maart 2015 



10 april 2015: 15 ton geoogst van 2,7 ha = 5,6 ton/ha 



10 april 2015: 15 ton miscanthus 

= 50 balen à 300 kg 



Kosten en arbeid/ha aanplant 

• Voorbereiding: 3,1 uur frezen en ploegen 

• Aanschaf 12.000 bio stekken:  €2.138 

• Huur loonwerker + plantmachine: 4 uur à € 
55 = € 222 

• Arbeid 4 planters: 4 personen 4 uur=16 uur 

 

€ 2360 + 19,1 uur arbeid 



Kosten en arbeid/ha 1e jr 

• Mei-juni: 3,8 uur wiedeggen 

• Juni-juli: 27 uur schoffelen 

• Aug-sept: 11 uur onkruid trekken 

• Okt: 7,5 uur maaien met bosmaaier 

 

50 uur onkruid weghalen 



Kosten en arbeid/ha 2e jr 

• April: maaien met klepelmaaier 1,6 uur 

• Mei-okt: schoffelen en bosmaaien 40 uur 

 

40 uur onkruid weghalen 



Kosten en arbeid/ha oogst 2e jr 

• 5,6 ton /ha 

• Maaien en hakselen: € 472 

• 19 balen persen à € 20: € 380  

 

• 4 uur en € 852 



Bedrijf 3  

• Graan gezaaid tussen miscanthus ipv 
onkruid wiedeggen, schoffelen en 
bosmaaien 

• Miscanthus in grasland 

• 5 uur /ha 1e jr onkruid weghalen 

• Kippenvraat lastig tegen te gaan 

 



Okt 2014: 1,5 jr na aanplant 



 

Okt 2014: 1,5 jr na aanplant in grasland 



Wat viel tegen 

• Onkruid 1e jaar 

• Onkruid 1e helft vh 2e jaar 

• Concurrentiekracht miscanthus 

• Groeisnelheid in begin 

• Vraat door kippen: hoe dicht bij de stal 
plant je het en hoe scherm je het af 



Wat viel mee 

• Het aanplanten 

• Enorme groeipotentie mrt-okt: herkansing 
na onderschatting onkruid 

• Na anderhalf jaar de toestand vh gewas 

• Ondanks uitval individuele knollen mooi 
dicht gewas 

• ‘s winters beschutting 

 



Lessen 

• Onkruid meteen in begin meer met de 
hand bestrijden 

• Kleinere stukken, anders moeilijk schoon te 
houden 

• Na afmaaien 1e 100 m vanaf stal 
afschermen tot 1 m hoogte 

• Onbeschermd niet te dichtbij de stal, 
anders eerste jaren veel bescherming nodig 



Beplanting helpt tegen watervogels 



AI-risico vogels in relatie tot % 
beplanting 

De Jong, 2014 

Totaal 177 
hoogrisicovogels gezien 
tijdens 40 bezoeken 



AI-risico vogels in relatie tot % 
beplanting 
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Opgaande beplanting 

Aantal hoog-risicovogels

Totaal 257 
hoogrisicovogels gezien 
tijdens 44 bezoeken.  

Weerts, 2015 





Conclusie: 

• Het heeft de eerste 2 jr tijd nodig, maar als 
je het goed doet, dan heb je ook wat 

• > 15 jr geen omkijken meer naar 



Mede mogelijk gemaakt door 

• Europees Fonds voor 
Plattelandsontwikkeling 

• Ministerie EZ 

• Fonds voor Pluimveebelangen 

• Deelnemende pluimveebedrijven 

 


