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Fokken op natuurlijk afkalven
GERBEN VAN DEN BROEK

Met het project ‘Bewust Natuurlijk Luxe’ 
werken LTO-vakgroep Vleesveehouderij en 
de stamboeken Belgisch witblauw en ver-
beterd roodbont aan het verhogen van het 
draagvlak voor meer natuurlijke geboorten 
bij deze vleesveerassen.

PROJECTEN LTO NOORD

Het meten van bekkenmaten bij de koeien 
is een onmisbare stap. ‘Hoe groter het 
bekken van een koe is, des te groter de 

kans dat een koe natuurlijk kan afkalven’, 
zegt verbeterd roodbontfokker Bert van Abee-
len uit Dorst. Van Abeelen is naast veehouder 
pelvimetrist (bekkenmatenmeter) en startend 
BNL-praktijkcoördinator. Hij is voorstander 
van het natuurlijk afkalven.

‘Ik heb niets tegen een keizersnede, maar 
een natuurlijke geboorte met levend kalf is 
veel mooier. Bovendien is het voor boeren 
minder kostbaar. Elke natuurlijke geboorte is 
meer rendement.’

Als pelvimetrist heeft Van Abeelen veel 
ervaring met het meten van bekkenmaten.

‘Grote dieren hebben meestal ruimere 
bekken en meer kans om natuurlijk af te kal-
ven. Door gebruik te maken van fokwaarden, 
kunnen veehouders hun foklijnen aanpassen 
en doelgericht fokken op koeien met ruimere 
bekkenmaten. Het mooiste is om moderne 
dikbilkoeien te fokken die natuurlijk kunnen 
afkalven, met behoud van kwaliteit en exte-
rieur. Economisch interessante dieren dus, 
want het gaat uiteindelijk om wat er onder de 
streep overblijft.’

FOKKEN OP LUXE
Het fokken op luxe is gepaard gegaan met 

het fokken op een kleiner bekken. Hierdoor 

worden bij Belgisch witblauw en verbeterd 
roodbont de meeste kalveren via een keizer-
snede geboren. Gevolg is dat het uitvoeren 
van keizersneden bij deze rassen meer routi-
newerk is geworden voor veeartsen.

MAATSCHAPPELIJKE WEERSTAND
Tegelijkertijd is de maatschappelijke 

weerstand tegen deze ontwikkeling toege-
nomen. Oud-staatssecretaris van Economi-
sche Zaken Sharon Dijksma heeft in 2013 het 
zwaard van Damocles boven dit deel van de 
Nederlandse vleesveesector gehangen. Zij 
dreigde met een fokverbod, als er geen stap-
pen zouden worden gezet om het aantal 
natuurlijke geboorten te verhogen.

De sector heeft in een plan van aanpak 
de ambitie uitgesproken om in twintig jaar te 
komen tot een verviervoudiging van het per-
centage natuurlijke geboorten.

‘Het afgelopen jaar hebben we veel infor-

matie bij elkaar gebracht en doorontwikkeld 
om het fokdoel haalbaar te maken. Zo krijgen 
veehouders een bedrijfsoverzicht met de fok-
waarden van hun koeien, als ze de bekken-
maten hebben laten meten. In combinatie 
met het publiceren van de fokwaarden voor 
binnenbekkenmaten van stieren is nu het 
verhaal compleet op het gebied van de fokke-
rij voor dit doel’, vertelt projectleider Saskia 
Scheer van Projecten LTO Noord.

Volgens Scheer begint het onderwerp nu 
meer te leven bij veehouders. ‘Dit jaar hebben 
we bij 1.352 dieren op 115 bedrijven de bekken-
maten gemeten. Dat is bijna drie keer zoveel 
als vorig jaar. Komend meetseizoen moeten 
we die stijgende lijn zien vast te houden. 
Daarom gaat Bert als praktijkcoördinator 
voorlichting geven en veehouders bezoeken. 
Daarnaast gaan we met groepen veehouders 
meer managementfactoren uitwerken, zoals 
voedingsstrategie en rendement.’

Saskia Scheer en Bert van Abeelen zijn voor fokken op ruime bekkenmaten. Foto: Gerben van den Broek

Pacht: let op bij mondelinge ‘deals’
ONNO STRUIF

Partijen hebben een geliberaliseerde pacht-
overeenkomst afgesloten voor drie jaar. In 
de praktijk komt het nogal eens voor dat 
partijen na afloop van die periode monde-
ling afspreken dat de pachter het land nog 
wel een tijdje mag blijven gebruiken.

GVK ADURE ADVOCATEN

Wanneer de verpachter na een mondelin-
ge afspraak de pachter vraagt het land 
te ontruimen en de pachter dit weigert, 

is er sprake van een probleem. De pachter 
kan hierbij stellen dat hij het land is blijven 
gebruiken en dat - gelet op de dwingendrech-

telijke bepalingen van de Pachtwet - er nu 
sprake is van reguliere pacht.

Gelukkig staat de verpachter niet hele-
maal met lege handen: het Pachthof in Arn-
hem staat steeds meer correcties toe op het 
formele pachtrecht. De verpachter kan zich 
hierbij op verscheidene manieren verweren 
tegen de vordering van de pachter.

PACHTOVEREENKOMST
In de eerste plaats kan de verpachter aan-

voeren dat beide partijen de bedoeling had-
den een nieuwe geliberaliseerde pachtover-
eenkomst te sluiten. Wel zal de verpachter dit 
moeten bewijzen en dat zal in de praktijk las-
tig zijn. Verder kan de verpachter een beroep 
doen op de redelijkheid en billijkheid en stel-

len dat een beroep op reguliere pacht onder 
deze omstandigheden onaanvaardbaar is.

WAAKZAAMHEID
Het Pachthof stelt dat een beroep op regu-

liere pacht in bijzondere omstandigheden in 
strijd is met de redelijkheid en billijkheid. 
Kortom: ook bij geliberaliseerde pacht blijft 
waakzaamheid geboden en is het van belang 
eventuele nieuwe afspraken op papier te zet-
ten. Zo voorkomt u eventuele misverstanden 
en problemen door mondelinge afspraken. 

Voor overige informatie over pacht kunt 
u terecht op de website www.gvkadure.nl 
of kunt u vrijblijvend contact opnemen via 
(088) 8886650 (kantoor Zwolle) of via (0512) 
305160 (kantoor Drachten).

LTO Noord Informatiecentrum
Telefoon (088) 8886644
Fax (088) 8886640
E-mail info@ltonoord.nlIn

fo
rm

at
ie

ce
nt

ru
m

Het Informatiecentrum heeft in het tweede 
kwartaal van 2016 ruim 2.300 telefoontjes en 
e-mails van leden verwerkt. De besproken 
onderwerpen waren gevarieerd, maar een 
aantal onderwerpen kwam vaak voorbij. In 
deze top vijf belichten wij de meestbesproken 
onderwerpen.

De meestbesproken onderwerpen zijn met name 
de betalingsrechten: de betalingsrechten waarover 
afspraken zijn gemaakt in een private overeen-
komst zijn niet allemaal correct toegewezen. Leden 
geven ook aan nog geen uitbetaling te hebben ont-
vangen en vragen daarnaast naar de inzet van LTO. 

De Gecombineerde opgave 2016 is aanleiding voor 
vragen over de voorwaarden en overdracht.

FOSFAATRECHTEN
De leden informeren ook geregeld naar de fosfaat-
rechten. De vragen hebben vooral betrekking op 
een mogelijke knelgevallenregeling, de wijze van 
vaststelling van de rechten, de generieke korting 
en de standpunten van LTO. Daarnaast vraagt een 
aanpassing van het wetsvoorstel grondgebonden 
groei om uitleg voor degenen die ten opzichte van 
2014 grond zijn kwijtgeraakt. Leden informeren 
ook naar de achtergronden van het pachtakkoord.
Andere veelbesproken onderwerpen zijn het 

pachtprijzenbesluit, pacht van terreinbeherende 
organisaties en het trekkerrijbewijs. Leden vragen 
naar het bijschrijven en het omwisselen van een 
trekkercertificaat en over een mogelijke tege-
moetkoming van Colland in de kosten voor een 
opleiding. Tot slot, als laatste van deze top vijf, 
waren er vragen over asbestsanering en subsidies.

Leden informeren vooral naar betalingsrechten en fosfaatrechten

Vraag & Antwoord
Verbeteren van werkplezier

MARIA VAN DEN HEUVEL

Sazas

Werkplezier zorgt ervoor dat werknemers 
gezonder, gelukkiger en productiever aan het 
werk zijn. Soms staat het werkplezier onder 
druk, bijvoorbeeld omdat er onderling frictie 
is. Wat kunt u dan doen om het werkplezier te 
verbeteren?
Om de werknemers in uw bedrijf gezond 
te houden, is het van belang met hen in 
gesprek te blijven. Hoe ervaren zij het 
werk? Werken ze met plezier of juist niet? 
Ontspanning en pauzes kunnen daarnaast 
bijdragen aan de productiviteit en het 
werkplezier. De boog kan namelijk niet 
altijd gespannen zijn.
Het kan ook helpen uw waardering uit 
te spreken. Laat regelmatig blijken dat 
u tevreden bent over uw werknemers. 
Natuurlijk kan dat in functioneringsge-
sprekken, maar spreek uw waardering ook 
uit buiten deze gesprekken om.
Daarnaast is het van belang om als werk-
gever het goede voorbeeld te geven: zorg 
voor een open en ontspannen werkkli-
maat, waar hard wordt gewerkt, maar ook 
ruimte is voor plezier en een grapje tussen-
door.
Blijf betrokken bij uw werknemers en 
schuif regelmatig aan tijdens een pauze. 
Het beste voorbeeld kunt u zijn door zelf 
plezier uit te stralen.

Bedrijfswoning bouwen
LEO VAN PELT

Rombou

Wanneer mag ik een agrarische bedrijfswo-
ning bouwen? 
Hierbij is het van belang wat in het bestem-
mingsplan is geregeld. In de regel wordt 
aangegeven dat agrarische bedrijfsactivi-
teiten een bepaalde omvang moeten heb-
ben om in aanmerking te kunnen komen 
voor een bedrijfswoning. Voor het bepalen 
van de omvang en het bedrijfstype kunt u 
gebruikmaken van gegevens van het LEI. 
Op basis van berekeningen wordt vastge-
steld of er sprake is van een reëel of vol-
waardig agrarisch bedrijf.
In het bestemmingsplan wordt vaak 
aangegeven dat er sprake moet zijn van 
een noodzaak voor een bedrijfswoning. 
Voor het beoordelen hiervan schakelen 
gemeenten een onafhankelijk adviesbu-
reau in. Overigens kan een adviesbureau 
ook worden ingeschakeld om te beoorde-
len of een bepaald bedrijfsgebouw nood-
zakelijk is.
Mocht het door de gemeente ingescha-
kelde adviesbureau een negatief advies 
hebben uitgebracht, dan kunt u proberen 
om met een tegenadvies de gemeente op 
andere gedachten te brengen.

Verlies oormerken geiten
LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij krijgt met 
regelmaat signalen uit het veld over het verlies 
van oormerken in de geitenhouderij. De vakgroep 
heeft daarom cijfers opgevraagd bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) over het her- 
en omnummeren. De overheid beoordeelt welke 
merken in de handel mogen komen, maar kijkt 
daarbij niet naar de verwachte levensduur van de 
oormerken.
De vakgroep heeft bij RVO een overzicht van het 
vervangingspercentage per merk opgevraagd, 
zodat geitenhouders het merk kunnen kiezen 
dat hun het beste lijkt. Een overzicht van her- en 
omnummeren per leverancier is te vinden op www.
ltonoord.nl, onder ‘sector’ en dan ‘melkgeiten’.
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