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Tijdens een bezoek van dierenarts Elena Groot aan het bedrijf Jandlis van Jack Renken en Lisette 
van Es in Dronten kwam de vraag ‘ik wil graag meer weten over natuurlijk afkalven bij dikbillen en 
wat daar allemaal bij komt kijken’. Door Bewust Natuurlijk Luxe werd een praktische middag op 
het bedrijf georganiseerd. BNL-coördinator en pelvimetrist Bert van Abeelen deelde zijn kennis en 
liet Groot ervaren wat het is om bekkens te meten. 
 
De dierenartsen van Boven-Veluwe DierGezondheidsCentrum zijn werkzaam op de Veluwe waar veel 
vleesveebedrijven zitten. Voor landbouwhuisdierenarts Elena Groot is meer informatie over 
natuurlijk afkalven bij vleesvee dan ook welkom. “Vaker natuurlijk afkalven is een richting waar we 
allemaal naar toe willen, denk ik, maar het moet geen extra risico voor moeder of kalf opleveren”, 
vindt Groot.  
 
Dikke kont  
Haar grootste zorg is de dikke kont van vleesveekalveren. “Past die door het bekken? Dat is lastiger 
inschatten dan bij melkkoeien.” BNL-coördinator en Verbeterd Roodbont fokker Bert van Abeelen is 
ervaringsdeskundige: “Neem niet van tevoren een besluit over een keizersnee, maar wacht de 
geboorte af. Zodra die begint, ga je voelen. Zet het kalf op spanning, voel de schouder, zit er speling 
in? Pas dan kun je inschatten of het kalf door het bekken kan. Dit inschatten kost maar vijf minuten 
dus brengt niemand in gevaar. Twijfel jij of de fokker? Dan niet doen.” Zittend aan de achthoekige 
keukentafel gebruikt Bert de beeldspraak van Herman Jonker van de Faculteit voor Diergeneeskunde: 
“Vergelijk het met een tafel die door een deuropening moet. De schouders van het kalf zijn de tafel. 
Met iets kantelen kan de tafel er soms wel door. Maar als ’t niet past, dan past het niet!” 
 

  
 
Bekkenmaten niet leidend  
Van Abeelen laat in de stal aan Groot 
zien hoe hij de bekkens meet van de 
Verbeterd Roodbont en Belgisch 
Witblauwe koeien. Groot mag het zelf 
ook bij een paar dieren toepassen, 
waarmee ze ervaart dat 
bekkenmaten meten iets is dat je 
echt moet leren. Je meet de 
binnenbekkenhoogte en de 
bekkenbreedte door de pelvimeter 
op specifieke punten tegen het 
bekken te zetten en hoe hard knijp je 
dan? Een vak apart!  
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Een aantal koeien heeft al natuurlijk afgekalfd, vertelt fokker Lisette ondertussen trots.  
Als richtlijn voor de mogelijkheid om natuurlijk af te kalven wordt een bekkenhoogte  van 20,5 cm 
gehanteerd. De hoogte van het bekken is het meest relevant voor natuurlijk afkalven, legt Van 
Abeelen uit. “Maar bekkenmaten zijn niet leidend. Wat voor kalf zit erachter? Breed of lang? Laat je 
ook goed informeren door de eigenaar.” Hierbij wordt het voorbeeld aangehaald van de 4-jarige koe 
Lieke, die als bekkenmaten 20,5 bij 17 cm laat optekenen en drachtig is van Gertinus. “Van Gertinus 
is bekend dat hij lange kalveren vererft” geeft Bert aan. “Dat is dus theoretisch gunstig in combinatie 
met deze bekkenmaten, maar de praktijk zal het uitwijzen.” 
 
Groot vindt het heel waardevol dat ze mag meekijken met Van Abeelen. “Ik weet nu wat ik moet 
vragen aan een fokker. Wat zijn de bekkenmaten, is er al eerder natuurlijk afgekalfd?” De informatie 
opgedaan tijdens de middag koppelt ze terug aan haar collega’s. “En ik ga het project noemen bij 
andere vleesveefokkers in de regio. Interessant om Bewust Natuurlijk Luxe te blijven volgen. Samen 
met fokkers kunnen veeartsen werken aan meer natuurlijk afkalven.”  
 
Lisette laat intussen haar schema zien waarin ze informatie van haar koeien bijhoudt. Hierin staan 
onder andere de bekkenmaten, verwachte kalfdata inclusief de gebruikte stieren. Ze is blij met de tip 
van projectleider Saskia Scheer om in dit overzicht ook de fokwaarden voor de bekkenmaten toe te 
voegen. “Dat is zeker een meerwaarde in de puzzel welke stier te kiezen bij welke koe!” Aanvullend 
heeft Lisette verzocht om een vergelijking van ‘haar dames’ ten opzichte van het rasgemiddelde in de 
vorm van een curve. En of er een lijst bekend is van koeien die alleen maar natuurlijk hebben gekalfd. 
Beide verzoeken worden in BNL meegenomen in de continue zoektocht naar verbetering van de 
informatievoorziening richting fokkers, zodat steeds meer bewuste keuzes gemaakt kunnen worden.  
 
Leuk nieuws 
Enkele weken na het bezoek laat Lisette weten dat haar koe Daphne 5 v Kralo (bekkenmaten 22 x 18 
cm en fokwaarden +0,30 en + 0,36 cm) voor de 3e keer natuurlijk heeft afgekalfd, dus nog steeds 
sectio-vrij is. Deze keer was het een zware bevalling. Volgens de tijdens het BNL-bezoek gemaakte 
afspraak is veearts Elena opgepiept om bij de bevalling te zijn. Zij heeft de afkalving gedaan samen 
met Lisettes steun en toeverlaat op dit gebied Aalt van de Bunt. Elena gaf nogmaals aan dat ze veel 
aan de BNL-verhaal heeft gehad.  
 

Vaarskalf Phelena heeft als vader de stier Leijenhorst 
176. Het vorige kalf van Daphne, Philou, is van zelfde 
combinatie. Philou kwam zonder hulp als ‘melktypisch 
kalf’ ter wereld, en is er inmiddels super ingegroeid. Zij 
mat op zeer jonge leeftijd (14 mnd) 15,25 bij 12 cm als 
bekkenmaat. Volgens de gemiddelde groeicurve zal dit 
bekken uitgroeien tot ruim 21 bij 18 cm.  
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