PERSBERICHT
Stamboeken en LTO gaan voor omslag naar meer natuurlijke
geboorten
Den Haag, 15 oktober 2014 - Het Belgisch Witblauw Rundveestamboek (BWB), de
Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesvee (VRB) en LTO
Nederland Vleesveehouderij slaan de handen ineen om de komende tien tot twintig jaar
te komen tot een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten. Zij willen
dat bereiken door leden aan te haken; data te verzamelen; kennis te delen en veel meer
aandacht te hebben voor selectie en fokkerij. Dat staat in het plan van aanpak ‘Naar
meer natuurlijke geboorten’ dat vandaag aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) is
overhandigd.
Voor Belgisch Witblauw (BWB) is het streven 60% natuurlijk afkalven in 2030 (nu 15%) en
voor het Verbeterd Roodbont (VRB) is het streven 50% (nu 11%) in 2035. De stamboeken en
LTO reageren daarmee op de oproep van staatssecretaris Sharon Dijksma die in de
Beleidsbrief Dierenwelzijn (4 oktober 2013) de sector heeft gevraagd om met een aanpak te
komen. Staatssecretaris Dijksma gaf vandaag aan blij te zijn met het breed gedragen plan
van aanpak: ‘Dit plan biedt een serieuze aanpak, waarin ik geloof. Als bedrijven de omslag in
2018 nog niet hebben gemaakt, dan zijn ze te laat.’ Dijksma gaf aan het plan ruimer op de
kaart te zetten door het bijvoorbeeld met haar Vlaamse collega te bespreken.
In het plan van aanpak ‘Naar meer natuurlijke geboorten’ stellen het BWB - en VRB stamboek
en LTO Vleesveehouderij dat van 2014-2020 gewerkt wordt aan draagvlak en bewustwording
bij de veehouders om meer te gaan fokken op natuurlijke geboorten, data te gaan verzamelen
over de bekkenmaten van de moederdieren, zodat gericht gefokt kan worden en de goede
stier wordt ingezet. “Willen we nog decennia door kunnen met het fokken van Belgisch
Witblauwen, zullen we dat op een andere manier moeten gaan doen. Daar zullen we ons als
stamboek ten volle voor inzetten”, aldus voorzitter Jan van de Wiel (BWB).
De twee stamboeken en LTO Vleesveehouderij kiezen niet voor aanvullende registraties en
regels. Zij willen zo voorkomen dat hun leden veehouders zich afkeren van de doelstelling

van het plan van aanpak en buiten beeld raken. Leon Moonen, LTO Vleesveehouderij: “Door
gezamenlijk te werken aan dit plan en ons netwerk daarvoor in te zetten, dragen we bij aan
het begrip en vertrouwen dat nodig is om via vee verbetering de dikbilrassen in Nederland te
behouden.”
In de uitvoering van het plan wordt verder aandacht geschonken aan het management op de
veehouderijen. In de begeleiding van vleesveehouders is een rol weggelegd voor de
dierenartsen en de erfbetreders. Zij hebben in de bewustwording en voorlichting een
belangrijke adviesrol. “Onze leden willen graag dat hun veefokkerij maatschappelijk wordt
geaccepteerd en het vlees bij de consument geliefd is”, zegt VRB voorzitter Johan van der
Ven.
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