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Kraaien de hanen nog in 2020?
Onder de slogan ‘Kraaien de hanen nog in 2020’ heeft de NHDB op
8 maart 2008 een symposium over de toekomst van hobbymatige
pluimveehouderij in Nederland in Utrecht gehouden. Dit ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van deze bond.
De opening van het symposium werd verricht door de enige vrouwelijke spreker van
deze dag, mevrouw J. M. G. Schreijer-Pierik,
voorzitter van de vaste kamercommissie
voor landbouw. Uit haar verhaal kwam een
duidelijke betrokkenheid naar voren bij het
gebeuren van de hobbymatig gehouden
pluimveehouderij.
Daarna gaf Franc Beekmans, voorzitter van
de NHDB (Nederlandse bond van hoender-, dwerghoender-, sier- en watervogelhouders), een toelichting op de huidige
stand van zaken met onder andere een
overzicht van het aantal leden van de bond.
Daarnaast ging hij in op de AI-uitbraak in
2003 en de gewijzigde positie van de bond
ten opzichte van de overheid.

Belangen hobbyfokkers behartigen
Drs. Jeroen van Rooijen, pluimveegedragsbioloog uit Wageningen en Herman Garretsen, directeur Garvo, veevoederbedrijf uit
Drempt, besteedden aandacht aan het
onderwerp ‘welzijn van pluimvee, betekent
dat welzijn van mensen in de toekomst?’
Naar de mening van Van Rooijen is het van
belang dat de NHDB de belangen van de
hobbyfokkers, dat wil zeggen mensen die
dieren voor de aardigheid houden en niet
voor tentoonstellingsdoeleinden, nadrukkelijker gaat behartigen. Dat zorgt er volgens hem voor dat er een kweekvijver voor
toekomstige fokkers is en bovendien een
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afzetgebied voor fokkers van raskippen. Om
deze mensen te bereiken lijkt een agressievere presentatie in de media gewenst.
Herman Garritsen stelde dat zijn bedrijf als
doel heeft een bijdrage te leveren aan een
wereld waarin mensen en dieren alle ruimte
hebben om van het leven te genieten. Dat is
samenleven, en dat inspireert mens en dier.

Pluimveeziekten bedreiging?
Drs. Joep Bolwerk, medewerker Intervet, en
prof. dr. Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren aan de
universiteit van Utrecht, behandelden het
punt ‘zijn besmettelijke pluimveeziekten
een bedreiging voor de toekomst?’
Bolwerk verwacht dat de hanen in 2020 nog
zullen kraaien omdat de mensen dat willen
en hun verantwoordelijkheid nemen door
hygiënische maatregelen te treffen en de
dieren in noodgevallen op te hokken en te
enten.
Stegeman verwacht dat er in 2020 nog volop
vogelgriep op de wereld aanwezig is. Het
bedrijfspluimvee wordt goed afgescheiden
van de omgeving gehouden of is goed gevaccineerd. Voor de tentoonstellingbezoekende
hobbypluimveehouders is een goedkope en
eenvoudige entstof beschikbaar.
Vrije uitloop
Prof. dr. Frans van Knapen, hoogleraar
levensmiddelenhygiëne en veterinaire

volksgezondheid aan de universiteit van
Utrecht, en prof. mr. Gerard Snijders, hoogleraar agrarisch recht aan de Radbout Universiteit Nijmegen, besteedden aandacht
aan de invloed van pluimvee op mensen.
Naar de mening van Van Knapen passen
dieren met een vrije uitloop alleen maar in
de traditionele dierhouderij. De toekomst
voor de pluimveehouderij zal bestaan uit
kleinschalige traditionele bedrijven en geïndustrialiseerde bedrijven. De vraag of kippen buiten mogen lopen beantwoordde hij
aan het eind van zijn verhaal met ja, in uw
tuin en met neen, als u kwaliteitsproducten
maakt.
Snijders ging vooral in op de vragen of de
overheid de vrijheid om pluimvee te houden kan beperken en of de buren zich kunnen verzetten tegen het houden van pluimvee. Zijn conclusies waren dat de overheid

eisen kan stellen aan het houden van hanen
onder andere in verband met geluidsoverlast in de buurt, maar ook daar zijn grenzen
aan aangezien de burger een zekere vrijheid
heeft om te bepalen wat hij in en rond zijn
woning doet.

Behoud voor de toekomst
Ir. Sipke Joost Hiemstra, Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen Universiteit en Ad Taks, bestuurslid
NHDB, brachten het behoud van pluimvee
voor de toekomst ter sprake.
Hiemstra bracht hierbij het invriezen van
spermacellen, maar ook de mogelijkheid
ander genetisch materiaal in te vriezen in
beeld. Voorts gaf hij aan dat kippenhouders,
zoals blijkt uit de SZH-enquête, veel meer
dan vertegenwoordigers van andere diergroepen zelf de verantwoordelijkheid nemen
voor het samenstellen van de fokgroepen.
Afsluitend toonde Ad Taks aan de hand van
de terugkeer van het Chaamse hoen in de
hobbyfokkerij aan dat er voor de sportfokkerij mogelijkheden zijn om rassen te promoten.
Het geheel overziende was het een zeer
geslaagde dag waarbij de diverse aspecten
van de hobbypluimveehouderij nu en in de
toekomst aan de orde kwamen.

Gezocht:
Informatie of afbeeldingen van
heivee, heidekoeien, duinvee
(15e tot begin 20e eeuw).
Contactpersoon:
Noor van Schayk, stagiair Stichting
Het Geldersch landschap, stichting
Geldersche kasteelen.
n.vanschayk@mooigelderland.nl

Dierboekhoek
Voor iedereen die (van)
schapen houdt
Hoe kan het toch dat er elke vijf jaar weer
een nieuw praktijkboek voor een landbouwhuisdier op de markt wordt gebracht?
Zoveel verandert er toch niet in de dierenhouderij? Als het boek echt handig is, zou
het toch telkens weer uit de boekenkast
gepakt kunnen worden? Of op het nachtkastje staan? Maar met gebruiksklare gidsjes zit het anders in elkaar. Een praktijkboek
moet je in de stal hebben liggen en dan
heb je elke vijf jaar een nieuw boek nodig omdat het oude besmeurd dan wel
gescheurd is. Zo verschenen er deze eeuw
diverse handboeken voor de schapenhouderij (onder meer Bart Edel met ‘Schapen
houden voor liefhebbers’ en Jacques Engelen met ‘Schapen houden in Nederland’).
En nu is er dan het deeltje Schapen uit de
Praktijkreeks Hobbydieren van Uitgeverij
Roodbont uit Zutphen (die van Krachtige
Kruisingen, het Trekpaard en andere
mooie dierenboeken). Geschreven door

Schapen en geiten in
Nederland
Het Centrum voor Genetische Bronnen in
Nederland heeft het iniatief genomen om
drie schapen- en geitendeskundigen bij
elkaar te brengen om de huidige in Nederland aanwezige schapen- en geitenrassen
beschrijven. Deze deskundigen, Edgar de
Poel, Albert Visscher en Kor Oldenbroek,
zijn er in deze brochure in geslaagd om op
een bondige wijze te vertellen over de historie en de plaats van deze dieren in de
huidige tijd.
Eindredacteur Reimer Strikwerda heeft de

hoenderauteur Hans L.
Schippers, die naast
hoenders (en geiten)
dus ook gek van schapen is. Een aanrader
voor iedere schapenliefhebber, met veel
goede foto’s en tekeningen. Alle nutrassen
worden beschreven, alsmede alle zeldzame
Nederlandse en nu ook Belgische schapenrassen (kende u de Houtlander al?). Met
uitklapbare kaart van de twintig meest
voorkomende rassen in Nederland. En wist
u dat er in het Zeeuws-Vlaamse Hoofdplaat
een echt schapenpark is, Goede Hope
(www.schapenpark.nl), met wel 34 voornamelijk buitenlandse rassen?
Wedden dat dit boek al over drie jaar vies,
versleten en uitgelezen is? Daar helpt geen
afwasbare kaft tegen. René Zanderink
Hans L. Schippers. ‘Schapen’, uit de Praktijkreeks Hobbydieren van Uitgeverij Roodbont uit Zutphen.

afzonderlijke bijdragen
op een zeer leesbare manier aan elkaar
gesmeed.
Deze brochure levert
zeker een goede bijdrage aan het motto
ervan: ‘Veelzijdig nut
vormt garantie voor
een blijvende status’.
Henk Jansen

Schapen en ge
iten
in Nederland
Centrum voor

Genetische Bronn

en Nederland

(CGN)

De brochure is te bestellen bij CGN,
Postbus 16, 6700 AA Wageningen.
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