
Sinds ongeveer tien jaar komt bekkenma-
tenmeter Will Steenweg jaarlijks langs om 
de bekkens van ons Belgisch Witblauw op 
te meten. Dat doen we om twee redenen. 
Allereerst zodat we weten hoeveel ruimte er 
is voor het kalf bij een natuurlijke geboorte. 
En daarnaast om te zien welke progressie er 
zit in de foklijn.  

Alle vrouwelijke dieren ouder dan 2 jaar laten 
we meten. Dit jaar waren dat 62 dieren. Sa-
men met Will loop ik de ronde. Ik zorg ervoor 
dat de koeien vast staan en heb de adminis-
tratie op orde. Elke koe wordt zorgvuldig 
gemeten, dat duurt enkele minuten per koe. 
In een ochtend waren we klaar. De dieren 
hebben verder geen last van de meting.

Het is door al die jaren heen mooi om te zien 
hoe de dieren zich ontwikkelen. De bekken-
maten van een koe staan nooit vast. Hoe ou-
der de koe, hoe ruimer doorgaans het bekken. 
Ik kan jaarlijks zien of dit inderdaad het geval 
is. De lijst met maten heb ik in de stal hangen, 
zodat ik er snel bij kan als een koe aan het 
kalven is. Het bepaalt mede mijn keuze of een 
natuurlijke geboorte mogelijk is. 

Maar ook voor de langere termijn gebruik ik 
de bekkenmaten. Ik selecteer er mijn dieren 
op. Geen progressie in de foklijn? Dan gaat 
de koe eruit. Wij streven namelijk naar zoveel 
mogelijk verantwoorde natuurlijke geboorten. 
Ik kies de dieren daarom mede op de ruimte 
in het bekken. 

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Voor 
zowel de korte als de lange termijn helpt het 
weten van bekkenmaten ons bedrijf verder. 
Voor de sector zou het echter beter zijn dat 
het mes wat minder vaak snijdt. Tijd dat meer 
veehouders de bekkenmatenmeter uitnodi-
gen!

Jan Tupker
BWB-houder

Nieuwsbrief 3  
Maart 2016

Het meten van bekkenmaten is een 
onmisbare stap om toe te werken naar 
meer natuurlijke geboorten bij vlees-
vee. Daarom is het één van de pijlers 
binnen Bewust Natuurlijk Luxe. Vanuit 
het project zijn inmiddels drie personen 
gekwalificeerd als pelvimetrist (bekken-
matenmeter). 

De afgelopen periode hebben de pel-
vimetristen de bekkenmaten gemeten 
van ruim 1000 Verbeterd Roodbonten en 
Belgisch Witblauwen. En de komende tijd 
bezoeken ze nog ruim 25 bedrijven, waar 
op verzoek van de veehouders de metin-
gen plaatsvinden buiten het geconcen-
treerde meetseizoen. U kunt zich ook nog 
aanmelden voor het meten!  

Door de bekkens van vleesvee te meten, 
kunnen veehouders beter inschatten 
of een koe in potentie natuurlijk kan 
afkalven. Met de inwendige bekkenma-
ten (hoogte en breedte) van vrouwelij-
ke dieren worden ook de fokwaarden 
berekend. Voorwaarde voor fokwaarden-
schattingen is dat het dier is aangemeld 
voor stamboekregistratie. Fokwaarden 
maken het mogelijk om gunstige foklijnen 
te selecteren en zo te komen tot ruimere 
bekkens. Dat vergroot de kans op meer 
natuurlijke geboorten. 

Gekwalificeerde pelvimetristen
Vanuit het project werken drie gekwali-
ficeerde pelvimetristen. Zij hanteren een 
uniforme werkwijze bij het meten van de 
bekkenmaten. Hierop worden ze ieder 
jaar getoetst door Iris Kolkman, grond-
legger van de methode voor het meten in 
Nederland. Zo wordt geborgd dat de me-
tingen op dezelfde correcte wijze worden 
uitgevoerd. Het gehanteerde meetproto-
col is beschikbaar via de website. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Bewust Natuurlijk Luxe. 
Initiatiefnemers Belgisch Witblauw Rundveestamboek Nederland, Vereniging 
Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont, LTO Nederland en hun projectpartners 
ondersteunen met dit project fokkers in de omslag naar meer natuurlijke geboorten.

Bekkenmaten meten 
in volle gang

Het mes snijdt aan 
twee kanten

Meld u ook aan voor het meten van de bekkenmaten op uw vleesveebedrijf. Vul het formulier in 
op www.vleesveenet.nl/aanmelden-bekkenmaten of bel naar 088 888 66 77. 

Aanmelden bekkenmaten meten 

Dit zijn de drie pelvimetristen die vanuit Bewust Natuurlijk Luxe gekwalificeerd zijn 
om bekkenmaten van vleesvee te meten.

Bert  
van Abeelen
VRB-fokker 
uit Dorst (NB)

Henk  
de Bruijn
KI-specialist
uit Horssen (Gld)

Will  
Steenweg
Veterinair  
bioloog 
uit Heino (Ov)

Even voorstellen



Digitaal platform 
www.vleesveenet.nl

In navolging van de landelijke kennisdag wil 
Bewust Natuurlijk Luxe in 2016 meerdere 
regionale huiskamerbijeenkomsten organi-
seren voor houders van Belgisch Witblauw 
en Verbeterd Roodbont. 

Tijdens deze huiskamerbijeenkomsten  
krijgt u onder andere actuele kennis over 
natuurlijke geboorten en delen collega- 
veehouders hun praktijkervaringen. 

Vooraankondiging: Regionale bijeenkomsten

Aan de precieze invulling van de bijeenkomsten en de locaties wordt gewerkt.  
Houd de agenda op www.vleesveenet.nl in de gaten! 

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
project Bewust Natuurlijk Luxe. 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief 
kan via info@bewustnatuurlijkluxe.nl. 

Bewust Natuurlijk Luxe
Contactpersoon: Saskia Scheer
Postbus 40
6700 AA Wageningen

T:  088 888 66 77 
E:  info@bewustnatuurlijkluxe.nl 
W: www.bewustnatuurlijkluxe.nl
Twitter: @BewustNLuxe

Mede mogelijk gemaakt door:

De website www.vleesveenet.nl 
is ingericht om alle informatie over 
Bewust Natuurlijk Luxe te verspreiden. 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws 
uit het project? Meld u dan kosteloos aan 
via www.vleesveenet.nl/member. 
Op die manier ontvangt u bij elk nieuw 
bericht over het project automatisch een 
melding in uw mailbox. 
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Tijdens de landelijke kennisdag eind 2015 
is veel kennis gedeeld over onder andere 
fokkerijkeuzes, managementkeuzes en be-
slismomenten tijdens het moment suprême. 
Kennis die het project Bewust Natuurlijk 
Luxe zo praktisch mogelijk bundelt en ver-
spreidt onder BWB- en VRB-houders. 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u vier infor-
matiebladen over onderwerpen rondom na-
tuurlijke geboorten. Deze informatiebladen 
kunt u ook digitaal downloaden via  
www.vleesveenet.nl.

1. Hoeveel tijd kost een omslag? 
De omslag naar meer natuurlijke geboorten 
is niet binnen vijf jaar gerealiseerd. De sector 
heeft niet voor niets 15 tot 20 jaar gekregen 
om toe te werken naar 60 procent (BWB) 
en 50 procent (VRB) natuurlijke afkalvingen. 
Het is dus niet zo dat alle kalveren er direct 
natuurlijk af moeten komen. Er is echter 
ook geen reden om nog even achterover te 

leunen! U heeft de tijd namelijk hard nodig 
om stappen te kunnen maken. Het kost tijd 
om gegevens te verzamelen waarmee u 
uw keuzes kunt maken voor de fokkerij en 
management. En om (weer) meer ervaring 
op te bouwen met natuurlijke geboorten 
samen met uw dierenarts. Begin daar zo snel 
mogelijk mee.

2. Werkwijze bekkenmaten meten 
Interesse om de bekkenmaten van uw 
vleesvee te laten meten, maar nog wel 
nieuwsgierig hoe het in z’n werk gaat? Dit 
blad geeft informatie over de voorbereiding, 
de uitkomsten en kosten van de meting. 
Goed om te weten dat het ministerie van 
Economische Zaken 50 procent van de 
kosten dekt! 

3. Natuurlijke geboorte in de praktijk 
Door het toepassen van keizersneden is de 
kennis over het verloop van een natuurlij-
ke geboorte soms wat op de achtergrond 

geraakt. In dit informatieblad leest u meer 
over de voortekenen van een geboorte en 
de meerdere fasen van een normaal geboor-
teproces: de ontsluitingsfase, de uitdrijvings-
fase en de nageboortefase. Ook vindt u een 
lijstje met hulpmiddelen. 

4. Het beslismoment 
Wanneer bepaalt u nu dat u voor een 
natuurlijke geboorte gaat of toch voor een 
keizersnede? Expert Herman Jonker van de 
Universiteit Utrecht maakte hiervoor een 
handige beslisboom, die in dit informatie-
blad verder wordt toegelicht.

En nu in de praktijk…


