
 

    

Het Belgisch Witblauw Stamboek, 

het Stamboek Verbeterd Roodbont, 

LTO Nederland en de projectpartners 

van “Bewust Natuurlijk Luxe”  

nodigen u van harte uit voor de 

kennisdag “Praktisch op weg`. 

Op zaterdag 19 november 2016 kunt u 

in Wageningen praktisch aan de slag 

met de kennis die het afgelopen jaar is 

opgedaan in het project. 

Vanzelfsprekend worden  praktijk-

ervaringen gedeeld en kunt u uw 

vragen stellen over de verschillende 

aspecten rondom het komen tot meer 

natuurlijke geboorten. 

In de workshopcarrousel prikkelen 

verschillende experts u met weetjes 

over de keuzemomenten die u 

tegenkomt tijdens de fokkerij, de 

dracht en het geboorteproces. En 

misschien nog wel belangrijker is dat u 

met collega veehouders ervaringen 

deelt over al die keuzes.  

Houders van Belgisch Witblauw en 

Verbeterd Roodbont, dierenartsen, 

adviseurs en studenten zijn van harte 

welkom op deze kennisdag. 

 
             

 

 

Uitnodiging  

Kennisdag “Praktisch op weg” 

Programma 
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee  
10.30 uur  Welkom 

 Carrousel ronde 1 

 Carrousel ronde 2  

12.30 uur Lunch 

 Carrousel ronde 3 

 Carrousel ronde 4 

15.30 uur Afsluiting 

Workshops 
 Dierenarts: samenwerking  voor 

natuurlijke geboorten: wat zijn de 

kneepjes van het vak?  

door Iris Kolkman (A7 Noord) 

 Fokkerij: wat zegt een fokwaarde en wat 

zijn nu de topstieren en -koeien per ras om 

naar meer natuurlijke geboorten te 

komen?  

door Bert van Abeelen (BNL) 

 Voeding: hoe kunt u met voeding een 

natuurlijke geboorte bevorderen en wat is 

bijvoorbeeld de Vem-behoefte van een 

koe aan het einde van de dracht? 

door Toon vd Heijden (Agrifirm) 

 Rendement: met welke kosten hebben we 

wel en niet te maken bij een natuurlijke 

geboorte?  

door Monique Mourits (WUR) 

 

Zaterdag 19 november 2016 
Wageningen University & Research 

De Leeuwenborch 

Gebouw 201 

Hollandseweg 1 , 6706 KN  Wageningen 

 

Aanmelden 
Meld u vóór 15 november 2016 aan via 

www.vleesveenet.nl of via  

088 888 66 77. 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag. 

Vanwege de organisatie en lunch kunt u 

alleen deelnemen na aanmelding. 

LET OP! Er kunnen maximaal 150 personen 

deelnemen. VOL = VOL ! 

 
Meer informatie 
Voor meer informatie over deze 

kennisdag kunt u terecht bij Saskia Scheer, 

projectleider van “Bewust Natuurlijk Luxe” 

via info@bewustnatuurlijkluxe.nl of  

088 888 66 77. 

 
Mede mogelijk gemaakt door 
 
 

mailto:info@bewustnatuurlijkluxe.nl


 

 

"Meer natuurlijke geboorten 

 

  Politieke noodzaak 
 
Rondom ingrepen in de dierlijke 
sectoren wordt nieuw beleid 
ontwikkeld. In de Beleidsbrief 
Dierenwelzijn aan de Tweede Kamer, 
d.d. 4 oktober 2013, vraagt de 
staatssecretaris van Economische 
Zaken om een Plan van Aanpak om 
het aantal natuurlijke geboorten bij 
de rassen Belgisch WitBlauw en 
Verbeterd Roodbont te verhogen. De 
aangenomen motie Van Dekken d.d. 
4 september 2014 is een stok achter 
de deur voor de sector: ”…verzoekt 
de regering tijdig een wettelijk verbod 
op het fokken met deze soorten 
vleesrunderen voor te bereiden zodat 
er een fokverbod kan intreden indien 
uit de evaluatie in 2018 blijkt dat 
onvoldoende voortgang is geboekt.” 

De stamboeken BWB en VRB en 
LTO hebben als initiatiefnemers in 
oktober 2014 het Plan van aanpak 
‘Naar meer natuurlijke geboorten’ 
uitgereikt aan de Staatssecretaris 
van Economische Zaken. De 
Staatssecretaris was duidelijk: ‘Voor 
wie op dezelfde voet doorgaat, is er 
geen toekomst’, luidde de boodschap 
aan de fokkers. “U heeft het heft zelf 
in handen. Laat u vooral daarbij 
ondersteunen.” 

 

  

 

 

 

 

Informatieblad 

Ambitie en aanpak 

Het Belgisch Witblauw Stamboek (BWB), het 
stamboek Verbeterd Roodbont (VRB) en 
LTO Nederland willen in 15-20 jaar 
toewerken naar 50-60 % natuurlijke 
geboorten; een verviervoudiging van het 
huidige percentage. Deze ambitie is 
vastgelegd in het Plan van Aanpak ‘Naar 
meer natuurlijke geboorten’. Het project 
Bewust Natuurlijk Luxe legt in de periode 
2015-2018 een basis voor de omslag door 
kennis en informatie aan te reiken, waarmee  
fokkers hun keuzes kunnen maken.  
 
De eerste projectperiode is drie jaar, waarna 
in 2018 een evaluatie plaatsvindt of 
de gekozen strategie en werkwijze ook 
daadwerkelijk zorgt voor een omslag naar 
meer natuurlijke geboorten in de sector. 
 
Omslag kost tijd 

Het realiseren van meer natuurlijke 
geboorten is een kwestie van de lange 
adem. Er zijn verschillende factoren die van 
invloed zijn. Het belangrijkste is een ruim 
bekken, dat met gerichte fokkerij  bereikt kan 
worden. Daarnaast spelen management-
factoren zoals voeding een rol. 
 

Berekend is dat er meerdere generaties 
nodig zijn om het percentage natuurlijke 
geboorten sterk te verhogen via fokkerij op 
bekkenmaten. Het duurt naar verwachting 
vier tot vijf fokgeneraties voordat een 
structureel effect zichtbaar wordt.  

Bekkenmaten en fokkerij 

De bekkenmaten vormen de basis voor 
meer natuurlijke geboorten. Boven de 
20,5 cm inwendige bekkenhoogte neemt 
de kans op natuurlijke geboorten zeker 
toe. Belangrijkste hierbij is dat fokkers 
de bekkenmaten van hun koeien laten 
meten. Hiermee worden fokwaarden 
berekend, voor de individuele koe en 
voor stieren. Selecteer steeds dieren  
met een bovengemiddelde fokwaarde 
als ouders voor de volgende generatie.  
 
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.  
 

 
 
 
 
 

  Omslag naar meer natuurlijke geboorten 

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:  

 

  
Meer informatie 

Via www.bewustnatuurlijkluxe.nl vindt u 
veel kennis en informatie die u kunnen 
helpen om aan de slag te gaan. 

       Wat kost bekkenmaten meten? 
 

 

De tarieven voor het meten via BNL  
zijn vastgesteld op: 

   Tarief ex btw 
Voorrijkosten  € 30,- 

 
Meetkosten 

<10 metingen  € 7,50/dier 
10-29 metingen  € 6,-/dier  

≥30 metingen  € 5,-/dier 

 

-       Dataverwerking                   € 0,75/dier 

 

 

Voorbeeldfactuur voor 18 dieren: 

Voorrijkosten €    30,00 
Meetkosten 18x € 6,00 €  108,00 
Dataverwerking 18x € 0,75 €    13,50 
Bijdrage EZ €    75,75 -/- 
Totaal (ex btw) €    75,75 

 
U ontvangt de factuur via LTO Noord, 
dat de financiële administratie van 
Bewust Natuurlijk Luxe uitvoert. De 
bijdrage van 50 procent van het 
ministerie van Economische Zaken 
wordt verrekend in deze factuur.  
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