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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.

Annie Schreijer-Pierik
enthousiast over project

Deelnemers kennisdag
zien kansen

De informatie- en demostand van Bewust
Natuurlijk Luxe op de Nationale Vleesvee
Manifestatie (NVM) 2015 in Zwolle kon op
veel belangstelling rekenen. Ook Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik was
enthousiast over de aanwezigheid van
Bewust Natuurlijk Luxe op de Manifestatie. “Je moet laten zien wat je doet, ook
daar waar je mogelijke tegenstanders
kunt treffen.”

Bijna honderd vleesveehouders, dierenartsen, studenten en andere geïnteresseerden
kwamen zaterdag 31 oktober 2015 bijeen
voor de kennisdag over natuurlijke geboorten. Naast het opdoen van nieuwe kennis,
was er ruimte om met elkaar van gedachten
te wisselen. Bijvoorbeeld over de noodzaak van de omslag. “Er gaat een andere
wind waaien. We kunnen een windscherm
opzetten om ons achter te verschuilen. Of
we plaatsen windmolens en bewegen mee.
Dan krijgen we als sector ook de tijd om een
omslag naar meer natuurlijke geboorten
te maken”, vatte een van de veehouders
treffend samen.
De kennisdag, een initiatief van de projectpartners van Bewust Natuurlijk Luxe en
Universiteit Utrecht, was georganiseerd om
vleesveehouders meer handvatten te bieden
voor het toewerken naar meer natuurlijke
geboorten. Gedurende de dag stonden drie
belangrijke sleutels centraal, die kunnen
leiden tot meer natuurlijke geboorten.

Schreijer-Pierik liet zich informeren over de
stand van zaken in het project en de kennisdag op 31 oktober 2015. “Heel goed dat
jullie actief werken aan dit maatschappelijke item, dat ook in Europa zwaar weegt.”

Kiezen voor natuurlijke geboorten
Tijdens de huldiging aan het einde van de
NVM drukte Schreijer-Pierik de houders
van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont op het hart om de ruimte die met het
plan van aanpak “Naar meer natuurlijke
geboorten” is verkregen te benutten. “U
hebt het heft in eigen handen. Het zijn uw
keuzes waarmee u de omslag kunt maken
en daarmee beide rassen kunt behouden
voor dit land.”
Een uitgebreid verslag over de NVM vindt
u op www.vleesveenet.nl.

Gerben de Jong

Sleutel 1: Fokkerijkeuzes
Gerben de Jong van CRV bood de deelnemers meer inzicht in de fokwaarden voor
bekkenmaten en het gebruik ervan. Door
bij het fokken te selecteren op gunstige
fokwaarden voor bekkenmaten bij vader en
moeder (>0), kunnen veehouders sturen op
grotere bekkenmaten bij kalveren. De basis
voor de fokwaarden ligt in het meten van de
bekkenmaten.

Sleutel 2: Managementkeuzes
Ervaren fokkers Tim Bottu (BE), Jan Tupker,
Bert van Abeelen en Jaap van Beukelen
deelden voor de zaal hun ervaringen met
natuurlijke geboorten. “Fokken betekent
keuzes maken”, geeft Van Abeelen aan. “We
moeten ervan af dat we automatisch de dierenarts bellen. Ik voel altijd eerst zelf welke
ruimte er is, dan maak ik de keuze voor wel
of geen natuurlijke geboorte.”

Sleutel 3: Beslismoment keizersnede of
natuurlijke geboorte
Herman Jonker van de Faculteit Diergeneeskunde stond uitgebreid stil bij het moment
suprême. “Het beoordelen of een natuurlijke geboorte verantwoord is, vraagt van de
veehouder om te voelen of het kalf door het
bekken past. Dit kan met een korte trekpoging van maximaal 100 kg”, legde Jonker uit.
“Uit onderzoek blijkt dat dit niet belastend is
voor het kalf.” Met zijn grafische weergave
van de “beslisboom” toonde Jonker alle
beslismomenten rondom het afkalven aan
de deelnemers van de kennisdag.

Achtergrondinformatie
kennisdag
Benieuwd naar het uitgebreide verslag
van de dag? Kijk op www.vleesveenet.nl.
Hier vindt u ook de presentaties van de
deskundigen en de beslisboom voor het
keuzemoment keizersnede of natuurlijke
geboorte.

Nut van bekkenmatenmeten

Korte film met uitleg

Bekkenmaten laten meten

Een grotere bekkenmaat zorgt ervoor dat
het afkalven gemakkelijker kan verlopen.
Door de inwendige bekkens van de dieren te
meten, kunnen de fokwaarden van bekkenmaten berekend worden. Met deze informatie zijn gunstige foklijnen te selecteren en is
toe te werken naar meer natuurlijke geboorten. Daarnaast geven de bekkenmaten een
goede indicatie of een natuurlijke geboorte
in potentie mogelijk is.

Het meten van de bekkenmaten van uw dieren is relatief eenvoudig. Wanneer de dieren
vast staan en rustig zijn, neemt het meten
minder dan vijf minuten in beslag. Het meten
gebeurt inwendig met een ‘Rice Pelvimeter’
(zie afbeelding boven) en schaadt het dier
niet. Tijdens de meting worden achtereenvolgens rectaal de breedte en de hoogte van
het bekken vastgesteld.

Om nauwkeurige fokwaarden te kunnen
berekenen, is het erg belangrijk dat zoveel
mogelijk bedrijven de bekkenmaten van hun
vrouwelijke dieren laten meten. Het advies is
de dieren vanaf een leeftijd van 18 maanden
te laten meten. Houders van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont kunnen dit
via Bewust Natuurlijk Luxe laten doen.
Meld u aan via het aanmeldformulier op
www.vleesveenet.nl/aanmelden-bekkenmaten.
Dan wordt binnenkort een afspraak met u
gemaakt voor een eerste meetronde.

Bewust Natuurlijk Luxe heeft de belangrijkste informatie over het meten van bekkenmaten verzameld in een handig informatieblad. Kijk hiervoor op de website.

Om te laten zien hoe het meten precies in z’n
werk gaat, heeft Bewust Natuurlijk Luxe een
korte film ontwikkeld. Hierin wordt u stap
voor stap meegenomen in het bekkenmaten
meten. U vindt de film op onze website.

Digitaal platform
www.vleesveenet.nl

Studiegroepen,
meld u alvast aan
Kennisuitwisseling in studiegroepen van
vleesveehouders vormt de basis van het
project Bewust Natuurlijk Luxe om te
komen tot meer natuurlijke geboorten.
Bewust Natuurlijk Luxe werkt aan een
opzet voor verschillende regionale studiegroepen. Binnen deze studiegroepen vindt
u verdieping op onderwerpen als fokkerij,
management en geboorteproces. Streven
is begin 2016 met de studiegroepen te
starten. U kunt zich hier (individueel of
studiegroep) alvast voor aanmelden via
VleesveeNET.

De 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.

Meld u hiervoor aan via het aanmeldformulier:
www.vleesveenet.nl/webform/aanmelden-studiegroep.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het
project Bewust Natuurlijk Luxe.
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief
kan via info@bewustnatuurlijkluxe.nl.
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Mede mogelijk gemaakt door:

