Promotie voor Nolana-schaap in Dalfsen
door HANS KEESMAAT
20 JUNI 2005 - DALFSEN - ‘Die daar heeft eigenlijk nog iets te veel wol. Maar díe is goed’, zegt Dolf
Smits, wijzend op een treffend voorbeeld van een Nolana: een ruiend schaap, dat zelf zijn wol verliest
en daardoor niet meer geschoren hoeft te worden. Het dier stond zaterdag centraal bij een open dag die
het Nolana Netwerk Nederland organiseerde nabij Huis Den Berg in Dalfsen.
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De woorden van Smits - hij is als projectbegeleider vanuit de Universiteit Wageningen aan het Netwerk
verbonden - maken tevens duidelijk dat er nog steeds gefokt wordt met Nederlandse rassen om het ideale
Nolana-schaap te verkrijgen. Volgens het Netwerk Nolana (Latijn voor ‘geen wol’) is zo’n dier een uitstekend
alternatief voor schapenhouders, omdat het robuust is, weinig verzorging nodig heeft, zeer vruchtbaar en goed
bevleesd is.
Vooral dat laatste is belangrijk, want daar moet heden ten dage het economisch gewin vandaan komen. ‘Wol
levert niets meer op. Het scheerloon kan niet betaald worden van de opbrengst van een vacht’, aldus Brigit
Banga, één van de schapenhouders die zaterdag uitleg gaf. ‘In tegenstelling tot schapen met een dikke vacht
hebben Nolana-schapen weinig last van de myasis-vlieg. De larven hebben geen grip op de dieren. Een
Nolana-schaap verwentelt veel minder snel - zeg maar: het valt minder snel om - dan een schaap met een
dikke vacht.’
Smits vult aan: ‘Het oerschaap had in principe ook geen wol. Maar door verder fokken veranderde dat. In feite
bewandelen we nu dezelfde weg terug’, aldus Smits.
Aangesloten
Het was de eerste keer dat het Nolana Netwerk de aandacht op de fok van Nolana-schapen vestigde via een
open dag. Dat dat toevallig in Dalfsen gebeurde, komt doordat de familie Simons, die is aangesloten bij het
Nolana Netwerk, hier woont. De leden komen uit het hele land en zelfs uit België. In Nederland valt er voor het
Nolana-schaap nog wel wat zendingswerk te bedrijven, maar in Duitsland is de bekendheid van het dier al
behoorlijk groot. En wat de netwerkleden betreft heeft het dier ook in Nederland de toekomst.
Op de terreinen van de familie Simons werd een promotiedag voor het Nolana-schaap gehouden.
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