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Erfelijke factor boer
bij Ferrell Molenmaker
Ferrell Molenmaker is zeventien jaar en hobbyboer. Bovendien houdt hij
diverse zeldzame huisdierrassen. Zulke jonge mensen moeten we koesteren als stichting.
Ferrell Molenmaker woont bij zijn ouders
in Nauerna, een buurtschap behorende bij
Assendelft, en gelegen langs het Noordzeekanaal. Grootvader had daar een boerderij,
maar geen van zijn kinderen wilde het
bedrijf voortzetten. Maar de factor dierenliefde heeft gewoon een generatie overgeslagen. Komt wel meer voor in de erfelijkheid.

Eerst de schapen
Als kleine jongen al had Ferrell een bijzondere liefde voor dieren. Vanaf zijn twaalfde
begon dit meer vorm te krijgen. Met hulp
van moeder Elly kwamen er een paar geiten. Na de laatste mkz-uitbraak in ons land
werden die vervangen door schapen. Dat
bleek een stap waarvan het vervolg en
vooral het eind niet vielen te voorzien.
Eerst kwam er een melkschaap. Daarna
werden een paar Schoonebeekers aangeschaft. En vervolgens deed via aankoop van
een kinderboerderij het Drentse heideschaap zijn intrede aan de Kanaaldijk.
Het was Ferrell allemaal niet genoeg, want
inmiddels is de verzameling uitgebreid met
Kerry Hill en Scottish Blackface.
Maar nu is het voorlopig pas op de plaats.
Het aantal rassen zal niet worden uitgebreid. Eerder zal dit kleiner worden. Want
hoe moet dat met de fokkerij? Je kunt niet
van ieder ras ook nog een ram hebben en
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die zijn eigen ooien laten dekken. Dat is
ook niet de bedoeling. Er wordt in beperkte
mate gefokt. Niet alle ooien worden bij de
ram gelaten. Het ene jaar is het ene ras aan
de beurt om kroost te verwekken, het volgend jaar een ander. Maar dan wel rasfokkerij.
Ferrell heeft een voorkeur voor de Schoonebeeker. Vanwege het formaat en de fiere
houding. En misschien ook wel door de
eerste ram, Oscar genaamd. Die heeft verscheidene jaren tussen het koppel gelopen
en hij was echt de baas van het stel. Altijd
attent en tevens aanspreekbaar voor de
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eigenaars. Er is dus een goede kans dat het
aantal Schoonebeekers de komende jaren
op boerderij Nauerna zal toenemen.

Daarna de koeien
Schapen vormen het merendeel van de
veestapel. Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Of moeten we in dit geval
zeggen: waar het vandaan komt. In de oude
koeienstal, waar voorheen de koeien van
opa stonden, staan drie jonge koeien: twee
Blaarkoppen en een Witrik. De zwarte
Blaarkop kwam als kalf in 2006, daarna
volgde een Witrik en in 2007 nog een rode

Blaarkop. Een witrikkalfje staat in een hok
in de hooiberg. Als de eerste vaars gaat kalven, zal de uitbreiding verder uit eigen
aanfok komen. Voorlopig is er nog ruimte
voor uitbreiding. Er is land en dijk voldoende voor begrazing. En geleidelijk wordt
Ferrell minder afhankelijk van zijn ouders.
Zijn inkomen als hovenier besteedt hij grotendeels aan zijn dieren. Vorig jaar heeft hij
ook een trekker gekocht om mee op het
land te werken.

Adoptie
Maar er is ook aan andere vorm van inkomsten. Een langskomende wandelaarster zag
de schapen en wilde er een adopteren.
Daar bleek meer belangstelling voor te
bestaan. Voor een eenvoudig bedrag kunnen mensen nu een dier adopteren. Alle
rechten en plichten staan keurig in een
certificaat beschreven. Een plezierige vorm
van public relations.
Er wordt meer gedaan. Dit jaar komt er een
open dag en kan er schapenkaas geproefd
worden.
Zo zijn er meer activiteiten te bedenken. Er
was al eerder het initiatief voor een levende
kerststal. En de ligging van Nauerna,
gemakkelijk te bereiken vanuit zowel Zaanstad als Beverwijk, geeft voldoende mogelijkheden om een ruim publiek te trekken.
Ferrell zegt niet zoveel tijdens het bezoek.
Dat wordt ruimschoots gecompenseerd
door moeder, die honderduit vertelt over
hoe het allemaal gekomen is. Ferrell en zijn
vader zitten er rustig bij, terwijl moeder aan
het woord is. Maar eenmaal bij de dieren is
het Ferrell die de zaak in handen neemt.
Ferrell Molenmaker mag dan wel niet zo’n
prater zijn, we zullen de komende jaren
nog beslist van hem horen.
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Het eerste half jaar zit erop. Het projectbureau begint organisatorisch en praktisch op stoom te raken. De meeste procedures zijn uitgedacht en inmiddels ook uitgeprobeerd.
De onderlinge taakverdeling en afspraken zijn duidelijk en iedereen
weet wat er van hem of haar wordt verwacht en wat van anderen verwacht mag worden.
Naast het vaststellen organisatorische
randvoorwaarden zijn de gesprekken met
de verschillende stamboeken/fokverenigingen/speciaalclubs ook gewoon door
blijven gaan. Inmiddels zijn we bij 19
organisatie op bezoek geweest, ongeveer
de helft van het totaal aantal organisaties
dat met de SZH samenwerkt. Tot nu toe
heeft vooral het accent gelegen op de
grote landbouwhuisdierrassen. In 2009 zal
er meer contact zijn met de kippen, ganzen en eendenrassen.
Momenteel zijn er twee projectvoorstellen
goedgekeurd en in uitvoering. Het eerste
project is ingediend door de Landelijke
Fokkersclub Nederlandse Landgeiten
(LFNL). Zij hebben een nieuw stamboekadministratiesysteem aangeschaft. Met dit
systeem kan elke afzonderlijke fokker
online zijn lammeren aanmelden en opgeven voor de keuringen e.d. Iets wat nog
geen ander stamboekadministratiesysteem kan. Ook is het systeem helemaal
‘op maat’ gemaakt voor de LFNL. De extra
kosten hiervoor zijn door het projectbureau betaald, op voorwaarde dat ook
andere stamboeken deze applicaties voor
de standaardprijs kunnen aanschaffen.
De SZH zelf heeft ook een project ingediend. Met behulp van een subsidie kan
de SZH nu twee voorlichtingsstands
inrichten en een nieuwe folder maken, die

qua stijl volledig op elkaar zijn afgestemd.
Hiermee kunnen alle zeldzame rassen en
hun stamboeken op een professionele
wijze voor het voetlicht worden gebracht.

Medewerksters aan het werk
Daarnaast zijn er projectvoorstellen in de
maak voor de Zwartbles-fokkersgroep en
de Stichting Witrik.
De Zwartblessen willen een onderzoek
naar de onderlinge communicatie binnen
de fokkersgroep. Ik zal dit project na goedkeuring door het DB met name uitvoeren.
De Witrikken willen een onderzoek naar
de verwantheid van het Amerikaanse
Randall Lineback Cattle en de Nederlandse Witrik. Een project waar de nieuw te
benoemen foktechnisch medewerkster
zich om zal bekommeren. U leest het goed
de nieuwe foktechnische medewerker,
aangezien Jolanda Roelfzema met ingang
van 1 januari een andere baan heeft gevonden. Het DB van de SZH is drukdoende
een vervanger te vinden.
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