
De ambities in het Plan van Aanpak zijn ver-
taald in het projectplan “Bewust Natuurlijk 
Luxe”. Het project richt zich op de uitein-
delijke ontwikkeling van een stappenplan/
beslisboom voor fokkers. Met dit protocol 
kunnen zij keuzes maken op basis van alle 
beschikbare informatie over een andere 
manier van fokken.

De projectaanpak bestaat uit drie  
hoofdthema’s:

Fokkerij
De basis is het meten van de binnenbekken-
maten van zoveel mogelijk raszuivere dieren. 
Dit is nodig om fokwaarden te berekenen 
om bewuste keuzes te kunnen maken in het 
selectiebeleid. Daarnaast werkt project- 
partner CRV aan de verdere ontwikkeling 
van fokwaardecijfers voor binnenbekkenma-
ten en afkalfgemak. Ook gaan verschillende 
netwerken van veehouders, onderzoekers 
en adviseurs aan de slag met praktische 
vraagstukken.

Management
Naast fokkerij zijn managementmaatregelen 
van invloed. Welke keuzes zijn er op het 
gebied van voeding en welke rol kan een 
dierenarts vervullen? Ook voor dit onder-
werp gaan netwerken van veehouders en 
specialisten samen aan de slag om kennis te 
vergaren en uit te wisselen.

Kennisuitwisseling
Kennisuitwisseling in netwerken/studie-
groepen van fokkers vormt de basis van het 
projectplan om te komen tot meer natuur-
lijke geboorten. Dit door bestaande kennis 
te bundelen en te ontsluiten voor andere 
fokkers. Waar mogelijk wordt ontbrekende 
kennis aangevuld met hulp van experts.

In de afgelopen jaren is veel kennis opge-
daan over natuurlijke geboorten bij VRB- en 
BWB-koeien. Het project Bewust Natuurlijk 
Luxe verzamelt deze kennis en deelt deze 
kennis op verschillende manieren, bijvoor-
beeld via de stamboeken en de website 
www.vleesveenet.nl. 

Fokkers kunnen een bijdrage leveren door 
kennis en praktijkervaring aan te leveren én 
door hun vragen te stellen. Op die manier 

werken zij samen aan de ontwikkeling van 
een praktische manier om tot meer natuurlij-
ke geboorten te komen.

Fokkers die hun vragen en ideeën willen de-
len, bijvoorbeeld in één van de netwerken, 
kunnen dit aangeven bij projectleider  
Saskia Scheer van Projecten LTO Noord:  
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Eind 2014 is het Plan van Aanpak “Naar 
meer natuurlijke geboorten” overhandigd 
aan staatssecretaris Dijksma. Dit plan is 
opgesteld door het Belgisch Witblauw 
Stamboek (BWB), het Stamboek Verbe-
terd Roodbont (VRB) en LTO Nederland. 
Hierin staat omschreven wat de conse-
quenties zijn van gewijzigd fokbeleid en 
welke beperkingen er zijn om de gewens-
te fokkerijaanpassingen te bereiken. 

Met dit plan willen deze partijen voorko-
men dat veehouders via de weg van “re-
gels” gedwongen worden om maatregelen 
te treffen die niet bij de praktijk passen. 
Inmiddels heeft staatssecretaris Sharon 
Dijksma het Plan van Aanpak beoordeeld 
als realistisch en ambitieus en ondersteunt 
het ministerie van EZ het vervolgtraject de 
komende drie jaar. 

Het Plan van Aanpak heeft ertoe geleid dat 
de Nederlandse vleesveesector tot 2018 
de tijd krijgt om actief aan meer natuurlijke 
geboorten te werken. In 2018 beoordeelt 
Dijksma of de inspanningen voldoende zijn 
geweest. Hiermee hebben de stamboeken 
en LTO een mogelijk fokkerij-/houderijver-
bod voorlopig afgewend. 

Sinds de overhandiging van het Plan van 
Aanpak aan de staatsecretaris is er veel 
gedaan. In deze nieuwsbrief leest u meer 
hierover.

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.

Ontwikkelingen Bewust 
Natuurlijk Luxe 

Praktijkervaring fokkers gevraagd

Van ambities naar 
praktisch plan  

Binnenbekkenmaten laten meten? 

BWB- en VRB-fokkers die de bekkenmaten 
van hun veestapel willen laten meten, kunnen 
zich aanmelden via het aanmeldformulier op

www.vleesveenet.nl/aanmelden-bekkenmaten 
Hier kunnen ook vragen over werkwijze en  
kosten gesteld worden. 



Samen met de Faculteit Diergeneeskunde 
van de Universiteit Utrecht en Wageningen 
UR organiseert het project Bewust Natuur-
lijk Luxe een kennisdag op 31 oktober 2015 
in Utrecht. Een dag waarbij kennis delen 
centraal staat. Kennis vanuit onderzoek én 
praktijk. Een dag waarop de deelnemers ook 
de kans hebben om hun vragen te stellen. 
Daarmee geven zij mede richting aan de on-
derwerpen die het project Bewust Natuurlijk 
Luxe oppakt in de komende jaren. 

Over deze dag volgt binnenkort meer  
informatie. Houd hiervoor ook  
www.bewustnatuurlijkluxe.nl in de gaten.

Op zaterdag 17 oktober 2015 vindt in Zwolle 
de Nationale Vleesvee Manifestatie plaats. 
Voor de partners in Bewust Natuurlijk Luxe 
een uitgelezen kans om het project onder 
de aandacht te brengen. Dankzij de beide 
stamboeken krijgen de bezoekers in Zwolle 
op de stands van VRB en BWB dieren te zien 
met brede bekkenbinnenmaten en/of die 
via de natuurlijke weg hun kalveren hebben 
gekregen. Daarnaast zijn alle projectpartners 
in een gezamenlijke stand op de beursvloer 
te vinden. Fokkers kunnen op deze dag niet 
alleen de vleesveetoppers bekijken, maar 
ook hun vragen of ideeën over natuurlijke 
geboorten kwijt.

Kennisdag 31 oktober 2015 Op naar de Nationale Vleesvee 
Manifestatie 

Op de stand van VRB op de keuring in Enter 
heeft het stamboek aandacht gevraagd voor 
het project Bewust Natuurlijk Luxe door die-
ren die natuurlijk gekalfd hebben en/of met 
brede bekkenmaten op de stand te tonen. 
Daarnaast is er informatie verspreid in ge-
sprekken met bezoekers en middels flyers. 

Meer hierover is te lezen op 
www.bewustnatuurlijkluxe.nl.

Vleesveekeuring Enter 

Los van het project hebben het BWB- en 
VRB-stamboek beiden extra activiteiten 
ontwikkeld om natuurlijk afkalven onder de 
aandacht te brengen. In het kort:

VRB
• Instellen Keijl Flevo-prijs voor breedste 

bekken;
• Aanpassing fokdoel en presentatie 

daarvan;
• Ledendag op voorbeeldbedrijf voor 

natuurlijke geboorten (bij BWB-fokker 
Jan Tupker).

Activiteiten van de 
stamboeken   

Fokkers die meer willen weten over deze activiteiten kunnen  
rechtstreeks contact opnemen met de betreffende stamboeken.

BWB
• Stieradviesavond gericht op natuurlijke 

geboorten in Liessel;
• Ledenexcursie naar België, met specifie-

ke aandacht voor natuurlijke geboorten;
• Franse stieren laten meten;
• Voorwerk voor uitgebreidere pool van 

bekkenbinnenmatenmeters.

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
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 nieuwe website www.vleesveenet.nl 
is ingericht om alle informatie over 
Bewust Natuurlijk Luxe te verspreiden. 
Gaandeweg zal hier steeds meer 
informatie op te vinden zijn. 

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. 

Digitaal platform 
www.vleesveenet.nl
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