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Bewust NatuurlUl( Luxe
heeft vervolg nodig

Er is nog meer inspanning nodig voor meer natuurlijke geboortes b¡j dikbil-
rassen. Het project Bewust Natuurlijk Luxe krijgt daarom een vervolg.

Door Janet Beekman

T n 2014 werd bij dikbilrassen 85 rot

| 90%vandekoeien metkeizersnede
I verlost. De ambitie is om in 2030 voor

I Belgisch witblauw 60% natuurlijke af-
kalvingen te bereiken; bü verbeterd Rood-
bont 50% in 2035, De sector heefteen Plan
van Aanpåk (PvA) opgesteld en is in 201 5

gesteÌt met het project Bewust Natuurlijk
Lue (BNt) op initiatief van stamboeken,
LTOenKNMVD.

Op verzoek van het ministerie is een €va-
luatie uitgevoerd van de voortgang van het
PvA. Hieruit blijkt dat bij een ongewijzigd
fokprogramma het verwachte percentage
natuurlijke geboorten bij beide rassen 40%
is in 2035. Het blüftdaarmee achter bij de
doelstellingen. om de doelen te halen, ligt
de focus in een ve¡volgop het BNl?roject
op verkorten van het generaticinterval,
schatten van fokwaarden vanjonge Kl-stie
ren en nog meer draagvlak Een fok- en/of
houdverbodvan de twee râssen is wettelijk
niet mogelijk (zi¿ tade¡).

De kans om natuudijk afte kalven neemt
toe bij het fokken op ruimere inwendige
bekkenmaten. Met name bekkenhoogte is
hierin belangrijk. Bûna twee derde vm de
fokkers laat inwendþ bekkenmaten van
dieren meten. In 2018 ging het om 50%van
Belgisch Witblawkoeien en 85% van ver-
beterd Roodbontkoeien. "Dat is posirief,
wânt op bâsis van venamelde gegevens
zijn fokwaarden geschat die bruikbaar
zijn voor de hele populatie", zegt¡an ten
Napel van Wageningen Livestock Research,
die als onde¡zoeker betrokken was bij de
evaìuatie. "Er is een duidelijkpositieve
tendens richting natuurlijke geboorten be-
rekendvan 40%voor beide rassen in 2035.
Daarmee haalt de sector de oorspronkelijk
doelstellingvan 50 tot 60% natuurlijke ge-
bmrten nog niet", concludeertTen Nâpel.
"Belangijkste reden is het ontb¡ekenvan
fol$'aârden voor jonge stieren, waardoor
de intensiteitvan genetische selectie ach-
terblijft. Nog een reden is de nog relatief
grote inzet vân de 25% meest ongunstige
stieren voorverervingvan bekkenmaten."

Als het$okkenop
ruimere bekken-
mâten ne 2035
doorloopt, komen
d¡kb¡lressen u¡t
opêen percênte-
ge noodzakêlijke
keizersneden die
wrgel¡jkbear ¡s met
¿ndere vleêsråssen.

Erzijn nogslechts driegeneraties tot2035
en datbeperkt ook deveranderingvan
inwendige bekkenmaten en de kåns op
natuurlijke geboortes in die periode,

Verbetedry selectl€ nrqdlF
Verkorting van het generatie-interval en het
schatten van fokwaarden vanjonge Kt-stie-
ren is cruciaal om 50 tot 60% natuurlüke
geboorten in 2035 te bereiken. Tot 2018
waren fola¡raarden van stieren pas beschik-
baar als ze al eenjaar ofdrie gebruikt zijn.
"Deze veelgebruikte stieren hebben geen
enkele fokwaa¡de voor inwendige bekken-
hoogte. Pas op vijtarige leeftijd zijn ervol-
doende gegevens van nakomelingen over
bekkenhoogtes bekend. Er is een groter
aanbod van stieren met goede fokwaarden
nodig. Dåt is mogelijk met het schatten
van folcpaardes vanjonge stieren, zodat
fokkers eerder kunnen kiezen voo¡ stieren
met ruimere bekkematen, D¿t versnelt ge-

netische selectie in degewenste richting",
legtTen Napel uit.

Fohilâârdes voorjong€ stieren zijn te
sch¿tten volgens drie methoden, Op basis
vanverwachtingswaarde (de gemiddelde
fokwaa¡de van vader en moeder ofmoe-
derwader) en op basis van gecorreleerde
foh,vaarde. "Hierbij maak je gebruikvan

genetische correlaties tuss€n inwendig€
bekkenhoogte en andere kenmerken, zoals
de hoogtemaât van een dier." Als laåtste
is een genomische folqilaarde bruikbaar
Hierbü wordt gewerkt met een referentie-
populatìe, waarin genomische informa-
tie is gekoppeld aan eigen prestaties en
prestaties van nakomelingen wat betreft
bekkenmaten en natuurlijke geboorten.

å¡hûe sderÌerne stlm¡leren
De afgelopen vijfjmr is het draagvlakvoor
meer nâtuurlüke geboorten onder fokkers
van luxe vleesvee versterkt. Het toeg€no-
men draagvlak heeft zich echter nog be-

perkt vertaâld in het aanhouden van koeien
met ruimere bekkenmaten en de iru et van
stieren met een gunstþ fblovaarde.

Het kiszen vooreen klein, kort en breed
type als ideaaltype is in de fokkerij van
dikbilrassen strijdig met het streven naar
natuurlijke geboorten. Binnen de stam-
boeken is het belangijk om het gebruik
van stieren die bekkenruimte vemâuwen te
ontmoedigen. Voor gewenste keuzes door
fokkers is het belangrijk dat er meet feite-
lijke informatie komt over åndere relevânte
kenmerken (zoals bevleesdheid) van de
meest gunstige en ongunstige stieren qua
bekkenmaten. "z€lf zien dât het mogelük

Fok¡¡derenra¡r deræser VelbeÊerdRood.
bontefl Befbdr ]Iitbhnv zün ræa¡hÆren
vden l*men de rcrtbgsfuerìan è Eu¡o
p€sêrklaliJn. (}n dezeredglheefr mll-ster
SdlouÞn aångþgeren hetpr#BNL met
een fr¡ard|e t{ûage voort te zeüen,
H€t dd(en met der€n rnet een zêer grüe
rnarsôþfilrñeld va een &rgeneÊs*un"
4e ]mrHtweeri læmede br*et
exdki€t wröo&n, måårwordop basb ì/ãn
deìltt Dleren bescho¡ud als olEelvãlst

is om koeien met ruimere bekkenmaten
te fokken met behoud van luxe, is daarin
heel belangrijk', steltTen Napel. Beide
stamboeken hebben däom sinds 2016
op keuringsdagen demogroepen ingesteld
voor luxe koeien met ruime mâten en/of
nâtuurlijk efgekâlfd. Daar waren regel-
matig topdieren bij en dar blükt de beste
promotie voor een ander fokbeleid.

Offilqgnaardo€n
h de volgende fase van het BNL-project is
de omslag van bewustwording naar ,doen,

belangrijk. Daawoor zün gerichte keuzes in
fokbeleid en meer kennisoverdracht nodig
en het aanhaken van dierenartsen bij het
proces. "Fokkers moeten terugkoppeling
krijgen over hun genetische selectie: de ge.
middelde fokwaarde van de stieren die ge-
bruikt zijn en het percentàg€ inseminaties
van ongunstige stieren", zegtTen Napel.

Volgens Saskia Scheer, projectleider BNL
van Prqiecten lTO Noord, is iret gÊricht
niet verder fokken met koeien met æer
ongunstige bekkenmaten een keuze die
fokkers moeten leren maken. "Daârnaast
helpt kennis over voeding in het laatste
stadium van de dracht. Alsje vervetting
voorkomq bevorderje netuurlüke g€boor-
ten. Net als het gesprek aângaan metje
dierenarts over natuurlijke geboorten." ¡
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FOKKERIJ BEWUST NATUURLIJK LUXE

I n Nederland werd in 2014 bij dc dikbilras*¡r verbc.

I terd rpodbont en Bclgisch witblauw 85 tot 90 præent
I van de koeien rnet en ke¡zcNnede verlost. ln de mi-
nistedèle beleidsbriefdierenwelzün van 4 oktober 2013
zijn Nederlandse houders van deze dubbelgespierde ras-
scn opgefoepen om tæ te wer*en naar dierq die weeD
op een n¿tuurlüke wijze kunnen afkalven.
De betrokken Nederlandse stamboeken hebben hiervoô¡
een plan vaÐ aatpak gemaakt en het projst 'Bewust
Natuuljjk Luxe' (BNL) zag daarop het levenslichr. Ko.r
gesteld werd de anìbitic uitgcsproke[ om bij Belgisch
witblauw 60 ptocent natuurlùke afkalvingen te bcreiken
in 2030 en bü verbeterd roodbonr 50 procc'nt ne¡uuÌlijke
geboorteD in 2035.
Op verzock van het ministeric LNV heeft Wageningen
Livesrock Reseârch een eeßte evalu¿tic gemaakt. De
evaluatie is onder neer gcbasee¡d op genetische para-
meters en kengetellen.

Tobel I - Gem¡ddelde fôkwoÕrde voat ¡nwendlge
bêkkeñhoogte von geñeten d¡ercn pet geboo¡tejaar
blj Belg¡sch witblauw (brcn: WUP)

Bewustwording
omzetten in doen
ln twintig jaar tijd een verviervoudiging van het aantal natuurlijke
geboorten in Belgisch witblauw en het verbeterdroodbontras.

Dat is het nagestreefde doel van het project Bewust Natuurlijk Luxe.

Er zijn wezenlijke stappen gezet, maar het verwachte percentage

blil'ft achter op de doelstelling. Het is mogelijk om de doelstelling wel

te halen als verschillende factoren gelljktijdig worden verbeterd.
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ln het streyen naar meer natuurlijke geboorten bij lue
vlæsvee staat fokken op ruimere, iawendige bekkenma.
ten, en met name de bekkenlìoogte, centraal, Inwendige
bekkenhoogte rectaal metetr met cen pelvimeter is het
inshument bij uitrtek.

Llcht positief genet¡sche trend
Ruim 60 procent van de Nederlandse bedrijven met wit
blauw en 70 procent met verbeterd rudbotrt nâm in
2018 deel aen het meeÞrog¡amma. Op deze bedrllven is
ruim 50 prtrent van de witblauwe l(oeien gemeten en
70 procent van de ve¡beterd roodbonte koeien. Dit be"
reik gæft meteen aan dat het draagvlak duidelijk groot
is. Ook is aldus ruim 50 prccent yån de populatie in
Belgisch witblauw en 85 procent in het verbeterdrood-
bontras gedekt- Voldoende om op bðis van de verzanel-
de gegeveus fokwaardeû te kunnen schatter clie bruik-
baar zijn vær de hele populatie.

Tobel 2 - Gemiddelde fokwoarcJe voor ¡nwendige

bekkenhoogte vqn gemeten d¡eren pet gebooileloar
bù verbeted rcodbont (bron: WUR)

lnwendlge bekkenhoogte ectool ñeten øet een pelv¡metet ¡s het ìnstpps¡¡ 6¡ ,¡¡rt"f voor fokken op ru¡me¡e bekkens

Ðe figu¡en 1 (Belgisch witblauw) en 2 (verbeterd rq)d-
bont) gcven de gemiddelde tbkwaarde voor inwendig€
bckkenhægte wed per geboortejaar cn de genctische
trend voor bekkcnlì@gte. De genetische trend is een
weergave vån de selectie die is toegepast bü d€ ouders
van de gcsclecteerde dicren.
De genetische trends tot 2016 zijn slechts licht positief.
Verkluing hiervmr is dat veel vaÀ de bedrijven pas be-
gonten zün met meten vanaf2014 cn pas begonnen zijn
met selecteren m de ærste metingen. Op deze bedrijven
neemt de gemiddelde m€ting pas toe nâ cet jåat of drie.

Relatief grote ln.et yân ongunst¡ge stleren
D(Ð¡ het kleine aantal kalveren per dikbilkoe is er nau-
welijls ruimte om tc sclecteren in de kalyeren voor ver.
vanging van koeien. ¡n de pmktijk worden v¡äwel alle
vaarskalveren aangehouden en komt de genetische se.
lectie vmral nær op de stierlcue.
Voor een scherpe genelische selectie zljn er dus stieren
nodig met een sterk gunstige fokwailde. Mu de nood.
zakelijkc informatie voor hct verkrijgcn vm een fok-
waardc komt pas beschikbaar åls de stier al eenjaar of
dric gebruikt is (9 maanden dracht en meting bd de na-
komeling rond 2-jârige ìeeftijd). Dit zorgr q. mede voor
dat er een relatiefgtote inzet is van de 25 præent meest
ongunstige stieren voor verÊrving van bekkenmaten.
Stieren zijn in beide rassen gemiddeld 6 tot 8,Sjàü oud
bij de geboone van huu nakomelingen, mædeß zürì
gemiddeld 3,5 ror 4,Sjaar oud. Deze hoge gemiddelde

¡æftijd hangt sameD met het laat beschikbaar komen
van æn fokwaa¡de vær inwendþ bekkenhoogte. De
consequentie van deze situatie is dat er nog ongeveer
drie generaties gefokt zullen worden tot 2032 als het
gener¿tie-intervaì niet verandert.

Van bewustwording naar doen
Er is een duidelijk positieve tendens ¡ichring naruurlüke
geboorten betekend. Het geschatte percentage natuur-
lüke geboorten i! 2035 bedraagt voor beide rassen on-
geyeer 40 procent. Zonder aanpassing vm het fokprc.
gr¿¡ma bläft de verwachre resporu in 2O3S achter ten
opzichte van de oorsp¡onkelijke doelstelling ve SO tot
60 p!æent natuurlijke geboorten.
llet is mogeUik om de doelstelling wél te halen als ver-
scheidene fðctoren gelülcijdig worden verbeterd, net
name hct verkorteD van het generatieinteruål en het
schatten van fokwaarden voor joDge stieren.
Maâr bovenal, het draagvlak bij de fot(kers moet zich
duidelijk$ vertden in een gerichr fokbeleid op het eigen
bedrijf: de juiste koeien aaahouden en de inzet van stie-
ren met een gunstige fokwaarde. ,De omslag van be"
wustwording mar "doen" is belugrijk in en volgende
fas€', aldus het mrtgângsEpport vau WUÈ .De gseali-
seqde geDetische v@ruitgug is het gunstigste dat door
de secto¡ verwezolijkt kon worden in drie jaa¡ tijd.'
De Nederlandse minist€r van Lmdbouw heeft daaronì
beslist dat zij de financiële ondersteuning vm her p¡o-
ject BNL verde¡zet. I
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