
 

 

"Meer natuurlijke geboorten 

 

  Bekkenmaten meten 
 
Het meetseizoen 2017 zit er bijna op. 
Eind mei zullen zo’n 130 bedrijven 
bezocht zijn door één van de drie 
BNL-pelvimetristen. In april zijn van 
ruim 1200 dieren de maten 
doorgegeven aan CRV voor de 
eerste ronde fokwaardenschattingen. 

Meer dan 100  veehouders hebben 
inmiddels het bedrijfsoverzicht BBM 
ontvangen. Hierop staan sinds dit 
jaar niet alleen de bekkenmaten en 
de fokwaarden voor binnenbekken-
hoogte en – breedte (voor stamboek-
geregistreerde dieren), maar ook het 
aantal geregistreerde natuurlijke 
afkalvingen per koe. 

 

  

 

 

 

 

Update mei 2017 

Fokwaarden en stieradvies 

Voor de fokwaardenschatting wordt vanaf dit 
jaar de informatie meegenomen van alle 
gemeten S-dieren met 50% rasaandeel VRB 
of BWB. Hierdoor wordt meer informatie 
benut dan voorheen. Eind mei zal de tweede 
ronde fokwaardenschattingen worden 
gedraaid door CRV, waarna in juni de 
publicatie van de nieuwe stierenlijsten zal 
plaatsvinden. Naar verwachting zullen er 
nieuwe stieren met een positieve fokwaarde 
binnenbekkenhoogte op de lijst verschijnen. 
 

   
 
Aanbevolen stieren NG 

Momenteel wordt hard gewerkt aan lijsten 
met aanbevolen stieren om tot meer 
natuurlijke geboorten te komen. Dit wordt 
gedaan in werkgroepen met de fok-
technische commissies van de stamboeken 
en KI-organisaties. Zoals het nu lijkt zal deze 
informatie eind juni beschikbaar komen. 

Bijeenkomsten. 

Het BWB-stamboek organiseerde twee 
bijeenkomsten in het teken van 
natuurlijke geboorten. Hier werden 
onder andere koeien bekeken die 
natuurlijk hadden afgekalfd en met een 
bekkenhoogte van  23 cm of zelfs meer. 
Ook was er een bezoek aan een 
slachterij, waar de eigenaar een 
duidelijke visie voor de toekomst gaf: 
“Voor de echte grote dieren is geen 
markt meer. Dat wordt zeer exclusief 
voor enkele excellente bedrijven. U zult 
toe moeten naar lichtere en uniformere 
dieren, slachtgewicht 450-500 kg.” 

 
 
Kennisuitwisseling 

In de komende periode zullen er 
regionale kennisbijeenkomsten worden 
georganiseerd. Hierbij zal fokkerij 
centraal staan, maar ook gelegenheid 
zijn om in de stal koeien te bekijken. 
Daarnaast wordt gewerkt aan het 
organiseren van een praktijkdag 
Natuurlijk afkalven met gebruik van de 
kunstkoe van de  Faculteit voor 
Diergeneeskunde. 
                     
 
 
 
 
 

  Positieve ontwikkelingen 

Bewust Natuurlijk Luxe ondersteunt houders van 

Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont in de 

omslag naar meer natuurlijke geboorten.  

 

 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 

       Bron: Rond Roodbont – VRB stamboek 
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