Werkwijze bekkenmaten meten binnen
Bewust Natuurlijk Luxe
versie dec 2020

Informatieblad
Meetprotocol

Het bekkenmaten meten is onderdeel van
het project Bewust Natuurlijk Luxe. In dit
informatieblad vindt u meer informatie over
de werkwijze.

Voor het meten van de bekkenmaten
zijn als richtlijnen vastgesteld:
- vrouwelijke dieren vanaf 18
maanden leeftijd
- 1 à 2-jaarlijks herhalen totdat het
bekken is uitgegroeid (op ca.
6-jarige leeftijd van de koe)
- stieren op verzoek eigenaar.

Bewust Natuurlijk Luxe maakt voor het
meten geen onderscheid in ras. Belgisch
Witblauw en Verbeterd Roodbont worden
ingedeeld op regio om efficiënt te kunnen
plannen en zo kosten te kunnen drukken.
Het ministerie van LNV draagt 50 procent
bij aan de kosten.

Met de pelvimeter worden rectaal
achtereenvolgens de bekkenbreedte
en bekkenhoogte gemeten. De
maten worden op 0,5 cm vastgesteld.

Op verzoek van veel veehouders wordt
geprobeerd het meten in de meest gunstige
periode te plannen. Dus een geconcentreerd
meetseizoen tussen december en maart om
voor de meeste koeien ruim voor het
afkalven te zitten.

Kwaliteitsborging vindt plaats middels
jaarlijkse uniformering pelvimetrie.

Stallijst als basis
Ter voorbereiding wordt bij CRV de stallijst
van uw bedrijf opgevraagd, zodat duidelijk is
welke dieren er zijn om te meten. Op basis
van de stallijst ontvangen de pelvimetristen
een registratieformulier waarop de
bekkenmaten per dier kunnen worden
ingevuld.

Risico’s
Het bekkenmaten meten is een
eenvoudige handeling, vergelijkbaar
met insemineren.
Vanaf 7,5 maanden dracht kan meten
belemmerd worden door de vrucht.
Overweeg deze dieren niet te laten
meten of overleg met de pelvimetrist.

Voorbereiding op meting
Op de dag van meting wordt u verzocht
om enkele zaken voor te bereiden:
- bedrijfskleding en laarzen voor de
pelvimetrist klaarleggen
- te meten dieren enkele uren voor de
meting gereed zetten (aangebonden
/ aan het hek):
o vrouwelijke dieren vanaf 18
maanden
o stieren, te meten op uw verzoek.
Samen met de pelvimetrist bepaalt u ter
plekke welke dieren gemeten worden.
Het is handig een fotootje te maken van
de geregistreerde maten.
Na de fokwaardenschattingsrun door
CRV ontvangt u het Bedrijfsoverzicht
Binnenbekkenmaten, met daarop de
gemeten maten en voor stamboekgeregistreerde dieren de fokwaarden en
verwachtingswaarden voor de bekkenhoogte en -breedte.
Op basis van alle metingen van alle
deelnemers worden fokwaarden van
stieren geschat en gepubliceerd op de
website van BNL.

Stamboekregistratie
Voor fokwaardenschatting is afstammelingenregistratie noodzakelijk. Voor stamboekleden
is dit automatisch geregeld. Niet-stamboekleden moeten zich hiervoor aanmelden bij CRV
(kosten € 13,-/UBN/jaar). De registratie van de vader bepaalt of een dier een S-status
krijgt. Belangrijk aandachtspunt is ook het tijdig aanleveren van dekgegevens.

Eventueel aantoonbare schade aan
dieren door het meten wordt gedekt
door Bewust Natuurlijk Luxe (melden
binnen 3 dagen; zie protocol) .

"Meer natuurlijke geboorten

Wat kost het?

De tarieven vanaf het meetseizoen
2020/2021 zijn vastgesteld op:

-

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:

Organisatiekosten

Tarief ex btw
€ 50,-

Voorrijkosten
Meetkosten

€ 30,€ 6,50 / dier

Dataverwerking incl.
fokwaardenschatting
en bedrijfsoverzicht

€ 30,-

Bewust Natuurlijk Luxe
Contactpersoon: Saskia Scheer
Postbus 40
6700 AA Wageningen
Contactpersoon: Saskia Scheer

Voorbeeldfactuur voor 12 dieren:
Organisatie- + voorrijkosten €
Meetkosten 12 x € 6,50
€
Verwerking, fws + overzicht €
Bijdrage LNV
€
Totaal (ex btw)
€

80,00
78,00
30,00
94,00 -/94,00

U ontvangt de factuur via LTO Noord,
dat de financiële administratie van
Bewust Natuurlijk Luxe uitvoert. De
bijdrage van 50 procent vanuit het
ministerie van LNV wordt verrekend
in deze factuur.
T. 088 888 66 66
E. info@bewustnatuulijkluxe.nl
W. www.bewustnatuurlijkluxe.nl
Twitter: @BewustNLuxe
Twitter: @BewustNLuxe

