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Plan van aanpak
Eind 2014 is het Plan van Aanpak
“Naar meer natuurlijke geboorten”
overhandigd aan staatssecretaris
Dijksma. Hierin staan de ambities
beschreven voor de omslag naar
meer natuurlijke geboorten en welke
factoren hierop van invloed zijn.
De ambities voor percentages
natuurlijke afkalvingen zijn lange
termijn ambities. Voor Belgisch
Witblauw is het streven 60 procent
natuurlijke afkalvingen in 2030 en bij
Verbeterd Roodbont 50 procent in
2035. Ruim 20-25 jaar dus!
De staatssecretaris heeft het plan
beoordeeld als realistisch en
ambitieus. Door gericht aan de slag
te gaan en consequent het doel voor
ogen te houden is het doel haalbaar.
Het eerste evaluatiemoment door de
staatssecretaris is in 2018. Dan moet
duidelijk aantoonbaar zijn dat de
vleesveehouders actief de weg zijn
ingeslagen naar meer natuurlijke
geboorten. Dit betekent niet dat de
beoogde percentages natuurlijke
afkalvingen dan bereikt moeten zijn.
Daar is duidelijk meer tijd voor nodig.

Hoeveel tijd kost een omslag?
In 2014 werd voor 15 procent van de
geboortemeldingen bij raszuivere Belgisch
Witblauwe koeien een natuurlijke afkalving
geregistreerd. Bij Verbeterd Roodbont lag dit
percentage op 11 procent.
Berekend is dat er meerdere generaties
nodig zijn om het percentage natuurlijke
geboorten sterk te verhogen. Het duurt naar
verwachting 4 tot 5 fokgeneraties voordat
een structureel effect zichtbaar wordt.
Bekkenmaten
De bekkenmaten vormen de basis voor
meer natuurlijke geboorten. Boven de 20,5
cm inwendige bekkenhoogte neemt de kans
op natuurlijke geboorten toe. De ouders
geven ieder de helft van hun fokwaarde
door. Heeft een stier een fokwaarde voor
bekkenhoogte van +1 cm en de moeder van
+2 cm, dan is bij het kalf gemiddeld +1,5 cm
in bekkenhoogte te verwachten (0,5+1 cm).
Voor genetische selectie is het voldoende
om steeds dieren te selecteren met een
bovengemiddelde fokwaarde als ouders
voor de volgende generatie.
Berekening van percentages
De beoogde percentages natuurlijke
afkalvingen in 2030-2035 (60 en 50 procent)
zijn voortgekomen uit modelberekeningen.
De gebruikte genetische parameters en
kengetallen komen uit het project “Natuurlijk
Luxe” (2006-2012).

Uit deze berekeningen blijkt dat, als alle
fokkers en KI-organisaties uitsluitend op
inwendige bekkenhoogte selecteren, het
percentage natuurlijke geboorten in
2035 69 procent is bij Belgisch Witblauw
en 61 procent bij Verbeterd Roodbont.
De belangrijkste reden voor dit verschil
is dat er bij Verbeterd Roodbont meer
natuurlijk dekkende stieren worden
gebruikt en minder KI.
Management
Naast de fokkerij op ruimere bekkens
spelen ook andere maatregelen een rol
bij het bevorderen van natuurlijke
geboorten.
- Het (weer) ervaring opdoen met
natuurlijke afkalvingen. Bespreek met
uw dierenarts hoe dit proces
gezamenlijk in te gaan voor de
komende jaren.
- Bij vettere koeien is de kans op een
natuurlijke geboorte kleiner. Houd
daar rekening mee in de voerstrategie
in het eindstadium van de dracht.
- Bij de stierkeus kan gekeken worden
naar de vererving van lichtere
kalveren en het geboortegemak.
Meer informatie
Via www.bewustnatuurlijkluxe.nl vindt u
veel kennis en informatie die u kunnen
helpen om aan de slag te gaan met
meer natuurlijke geboorten.

"Meer natuurlijke geboorten

“Je kunt niet van de vloer op de zolder springen”
“We merken dat veehouders vaak
denken dat zij binnen een aantal jaar al
aan het nieuwe doel moeten voldoen”,
geeft projectleider Saskia Scheer aan.
“Dat is echter niet realistisch en is ook
niet wat er van hen wordt gevraagd.”
Scheer wijst erop dat het streven is naar
percentages van 60 procent natuurlijke
afkalvingen bij BWB in 2030 en 50
procent bij VRB in 2035. “Niemand
verwacht dat veehouders ineens van de
vloer op de zolder springen.”

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:

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

Dat betekent echter niet dat BWB- en
VRB-houders eerst nog even achterover
kunnen leunen. Scheer: “Er gaat veel
tijd overheen om via fokken de ruimte in
het bekken van vleesvee te vergroten.
En dat is wel essentieel om het aantal
natuurlijke geboorten te verhogen.”
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt
met de staatssecretaris om tot 2018 al
de nodige stappen te zetten. “De sector
wordt daarop beoordeeld. Het is dus nu
al zaak te laten zien dat we het menen.”
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