Minder keizersneden
Waarom fokken op meer natuurlijke kalvingen?
Niels Groot Nibbelink uit Someren en Theo van de Burg uit Gulpen
zijn twee vleesveehouders die al aan de slag zijn gegaan om de
hoeveelheid keizersneden op hun bedrijf te verminderen. ‘Luxe
vleesvee zonder keizersnede is zeker mogelijk’, aldus de fokkers.

‘.I

k ben gek van de Belgische witblauwen. Het zijn mooie dieren en de
vleeskwaliteit is top. Overstappen naar
een ander ras of kruisen omdat dat minder keizersneden zou geven, is voor mij
geen optie. Er zijn nog mogelijkheden
genoeg in het eigen ras.’ Aan het woord
is Niels Groot Nibbelink uit Someren.
Hij heeft zich aangemeld voor het project ‘Natuurlijk Luxe’ (zie kader).

Meer vitaliteit
Niels Groot Nibbelink heeft enkele dieren in mede-eigendom met Luc en Dirk
Lips en Hendrik van Mierlo en gezamenlijk experimenteren ze met andere
bloedlijnen met als doel de koeien vanzelf te laten kalven. ‘Niet omdat ik tegen
een keizersnede ben, want opereren is
niet duur en geeft toch de meeste zekerheid voor koe en kalf. Maar ik zoek vooral naar een zelfkalvende lijn omdat ik
meer vitaliteit en levensduur zoek voor
mijn dieren en minder erfelijke gebreken.’
Het eerste kalf uit de ‘nieuwe’ foklijn is
in december geboren: een stiertje van de
stier Bagage d’Once. ‘Dat is een stier uit
de jaren negentig’, licht Niels toe. ‘Hij
was 42 kilo bij de geboorte en rank en
fijn. Opvallend was dat hij heel vitaal
was en vlot dronk. Voor een blauwe is

hij flink uitgegroeid, maar de finesse en
fijnheid van de huidige stieren heeft hij
niet.’ Het is een totaal andere fokkerij,
geeft Niels aan. ‘Zo’n zelfkalvende koefamilie is al anders. Het kruis is veel platter en het bekken breder. De stier was
fijn bij de geboorte, maar is lomp uitgegroeid. Hij kan wel 1500 kilo worden.’

Extra maat
Verbeterdroodbontfokker Theo van de
Burg heeft al een stier gefokt die bewezen heeft lichte kalveren te geven: Dagobert. ‘De stier, een Big Benzoon, lag bij
de geboorte zelf zo achter de koe. Al
mijn koeien zijn nu door hem gedekt.’
Dagobert is drie jaar oud, heeft 90 punten en staat binnenkort bij CR Delta op

stal. ‘Ik zoek nu nog een aantal koeien
die vanzelf zijn gekalfd, die wil ik dan
spoelen met gemakkelijk kalvende stieren’, aldus de vleesveehouder uit Gulpen. Theo fokte altijd al verbeterd roodbonten met extra maat. ‘Dat zijn dieren
hoger dan 1,40 meter met slachtgewichten boven de 500 kilo.’
Hij noemt de speurtocht naar makkelijke kalvingen vooral een kwestie van de
verhoudingen aanpassen: de koeien groter maken en de kalveren kleiner of gelijk houden. Het is mogelijk, denkt Theo.
‘Doordat de keizersnede zo gemakkelijk
is, neem je geen risico, maar het is een
uitdaging om te proberen het zonder te
doen.’ Hoe Theo dat doet? Als de koeien
kalven, controleert hij de dieren elke
tweeënhalf uur voordat hij besluit te
gaan opereren. ‘Als ze dan tussendoor
vanzelf geboren worden, gaat het écht
gemakkelijk. Zo is Dagobert ook geboren. Zijn moeder heeft nu vier keer gekalfd, waarvan drie keer natuurlijk. Als
het zo gaat, is dat het allermooiste.’
Alice Booij

Aanmelden project ‘Natuurlijk Luxe’
De Federatie Vleesveestamboeken Nederland is op zoek naar vleesveehouders met Belgische witblauwen of verbeterd roodbonten voor het project
‘Natuurlijk Luxe’. Deze bedrijven krijgen extra begeleiding en ondersteuning om een manier van werken te
ontwikkelen om keizersneden terug te
brengen. In ruil hiervoor verwacht de
federatie van deze bedrijven dat ze hun

ervaringen en werkwijze delen met andere bedrijven.
Daarnaast zoekt de federatie zo veel
mogelijk fokkers waar de binnenmaten van het bekken van koeien gemeten mogen worden.
Aanmelden kan bij ASG, Rita Hoving,
antwoordnummer 7, 8200 AB Lelystad,
tel. (0031) (0)320 238250, e-mail: rita.
hoving@wur.
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