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Akkerbouwers investeren in alpaca’s

Alpaca’s zijn kuddedieren en moeten minimaal met drie stuks worden gehouden, vindt Margriet Moed.

Alpacafokkerij
lucratieve business
Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Durkje Hietkamp

De alpaca is het ideale boerderijdier, vindt Margriet Moed. Ze zijn
niet goedkoop in aanschaf, maar wel makkelijk te houden. Om meer
bekendheid voor het bijzondere dier te genereren wordt op 24 april
een speciale alpacashow gehouden op het akkerbouwbedrijf van de
familie in Westerlee.

M

argriet Moed loopt vastberaden langs
de landbouwmachines in de loods op het
akkerbouwbedrijf in Westerlee. Achterin is
een ruim strohok gemaakt. Tientallen wollige kopjes kijken met sprekende ogen
nieuwsgierig naar wat er gebeurt. Moed
heeft een warme fles melk in haar handen
voor de kleine alpaca. “Het is het eerste
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>>> Alpacafokkerij lucratieve

business
veulen van dit jaar”, vertelt Moed opgetogen.
Na ruim elf maanden dracht staat het pasgeboren veulentje (cria) sinds enkele uren wankel maar fier op haar poten. Het iele beestje
laat zich de melk goed smaken. “Alpaca’s
hebben over het algemeen voldoende melkproductie. Omdat de cria’s snel biest nodig
hebben, help ik ze een handje met de start.
Deze biestvervanger bevat voldoende suikers
en vetten om de cria op temperatuur te houden en activeert het immuunsysteem.”

Poedel
Op het akkerbouwbedrijf van de familie
Moed worden op zestig hectare vooral granen en koolzaad geteeld. Op het bedrijf zijn
onlangs twee nieuwe loodsen gebouwd voor
stalling van de machines en werktuigen. Ook
zaaigoed en producten die zijn geoogst, worden er opgeslagen. Daarnaast is er ruimte
genoeg voor de 85 alpaca’s. Moed startte
acht jaar geleden met de fokkerij. “Ik wilde
graag wat voor mijzelf beginnen, maar niet
de geijkte wegen bewandelen”, vertelt Moed.
“Op CNN zag ik ze voor het eerst, poedels
leken het.” De documentaire over de fascinerende dieren maakte diepe indruk. “Ik heb
wat gegoogled en raakte volledig verknocht.”
Volgens Moed is de alpaca het ideale boerderijdier. “Het zijn makkelijke dieren met een
karige voedselinname. De dieren kosten ons
al met al slechts 7 cent per dier per dag. Het
rantsoen bestaat voor 95 procent uit hooi
met gehakselde luzerne, aangevuld met mineralenblokken en 100 tot 150 gram krachtvoer per dag, een combi-brok voor
herkauwers”, vertelt Moed. “Gras bevat teveel eiwit. Alpaca’s zijn herkauwers met drie
magen en hebben ruwvoer nodig om de
penswerking te stimuleren. Het zijn sterke
dieren die weinig begrazing nodig hebben en
niet ziektegevoelig zijn.”
De veulens hebben doorgaans geen hulp
nodig bij de geboorte. “In acht jaar hebben
we slechts één keer een keizersnede meege-

maakt.” Bijkomend voordeel is dat de veulens altijd overdag worden geboren, omdat
voor het drogen van de vacht het veulen afhankelijk is van de zon. Alpaca’s kunnen hun
tong namelijk niet ver uitsteken, waardoor ze
hun jong niet drooglikken, zoals bijvoorbeeld
een koe dat doet. Het geboorteseizoen is normaliter dan ook van april tot en met september, maar omdat enkele merries per ongeluk
wat te vroeg zijn gedekt, worden dit jaar enkele
jongen wat eerder geboren, laat Moed weten.
De alpaca’s beschikken op het bedrijf over
een stal, maar kunnen in principe het hele
jaar buiten. De dieren rollen graag in het
zand en liggen veel op de tegels. Bij beweiding op één perceel is ontwormen wel noodzakelijk. De familie hecht veel waarde aan
vrije tijd en daarbij past het houden van alpaca’s prima, volgens Moed. “Met twee keer
per dag voeren en een jaarlijkse scheerbeurt
ben je al een heel eind.”

Vliegtuig
Moed kocht haar eerste drie alpaca’s in België.
Na een bezoek aan Chili waar ze diverse alpacafarms bezocht, breidde ze haar kudde fors
uit. Ze liet een vliegtuig vol alpaca’s, 120 stuks,
naar Nederland overkomen. “Een dierenarts en
keurmeester hebben de dieren gecontroleerd
om tegemoet te komen aan mijn vraag naar
gezonde, goede kwaliteit fokdieren.” De dieren
komen van oorsprong uit het Andesgebergte.
“Dit heeft geleid tot scheefstand van de voorpoten. Een afwijking van 5 procent is toege-

staan, maar veel fokkers proberen deze onvolkomenheden eruit te fokken”, vertelt de ondernemer. Alle 85 dieren die momenteel op
het bedrijf van Moed worden gehouden, zijn
gekeurd door keurmeesters en dierenartsen en
hebben de A-status, oftewel de hoogste stamboekstatus. “Daarmee voorkom je genetische
fouten waarmee je verder fokt.”

Lucratief
In Nederland is de alpacafokkerij nog relatief
nieuw, maar in Amerika reeds uitgegroeid tot
een lucratieve business. De prijzen zijn daar
zo explosief gestegen dat goede fokdieren
bijna onbetaalbaar zijn geworden. In Amerika
kost een merrie gemiddeld 30.000 dollar en
de prijzen voor top dekhengsten variëren van
100.000 tot maar liefst 500.000 dollar, laat
Moed weten. In de Verenigde Staten is een
industrie opgebouwd voor de alpacawol, een
populair en exclusief materiaal dat in de
mode-industrie over de hele wereld wordt
gebruikt. Alpacawol is zacht en voelt aan als
zijde, laat de veehoudster zien. De wol is bijzonder fijn en licht en heeft een groot isolerend vermogen.
Ook in Nederland blijken geregistreerde alpaca’s goed geprijsd. “Een dekking kost hier
rond de 1000 euro en de prijs van een A-status merrie bedraagt 7000 tot 10.000 euro.”

Toekomstmarkt
Moed is een tevreden veehoudster. “Het houden van alpaca’s is een wereldje op zich. Ik

Alpaca show
Op paaszondag 24 april 2011 vindt de
eerste Alpacashow van NoordNederland plaats op het bedrijf van
Margriet en Bert Moed in Westerlee. De
show begint om 9.00 uur bij Alpaca
Europe, Hoofdweg 33, Westerlee. De
entree bedraagt 3 euro.
Op het akkerbouwbedrijf van de familie Moed zijn onlangs twee nieuwe loodsen gebouwd voor stalling en opslag.
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Alpapawol is zacht en voelt aan als zijde. De wol is bijzonder fijn
en licht en heeft een groot isolerend vermogen.

heb waardevolle contacten opgebouwd, flink
geïnvesteerd en inmiddels quitte gespeeld.”
Moed is er van overtuigd dat de alpacamarkt
een goede investering is. Zij verwacht dat in
Europa het aantal fokkers gestaag groeit en
dat ook in Nederland de prijzen verder stijgen. Maar vanwege de lange draagtijd (gemiddeld 11 maanden) en de relatieve
moeilijke en dure importen groeit de alpacapopulatie in Europa relatief langzaam.

Waardevolle wol
Elk jaar worden de alpaca’s in mei geschoren.
Elk dier levert circa 4,5 kilogram wol. “Voor
een kilogram ruwe wol wordt ongeveer 25
euro betaald, maar de prijs varieert sterk”,
zegt Moed. “Onze wol gaat dit jaar naar Denemarken. Daar wordt het verwerkt en tot
garen gesponnen.” Volgens haar ligt er een
markt open voor alpacawol, doordat de
vraag naar natuurlijke producten toeneemt.
Haar missie is een wolverwerkende industrie
op te zetten specifiek voor alpacawol in Europa. “Diverse bekende couturiers werken
met alpacawol waarvan kleding wordt gemaakt ter waarde van duizenden dollars. Om
dat te bereiken moet er wel een constante
aanvoer zijn van uniforme vachten en dat
lukt nog niet in Europa. Daarvoor zijn er
vooralsnog te weinig alpaca’s. Bovendien is
niet alle wol geschikt.” Om de wol te screenen, stuurt Moed elk jaar een wolmonster
naar een instituut in Amerika waar de vezel
wordt onderzocht.
Haar einddoel is om een florerende, chique
kledinglijn op de markt te zetten. Daarvoor is
een langzame aanpak bedongen met alpacahouders in Nederland. “We zitten nu in de
beginfase. Er moeten meer fokkers komen.
Dan kunnen we een goede lijn opbouwen.”

Show
Momenteel is Moed druk bezig met de voorbereidingen van de eerste internationale alpacashow in het noorden van Nederland die
eind april op het akkerbouwbedrijf wordt gehouden. De dag staat in het teken van het
keuren van alpaca’s in diverse klassen van
leeftijd, kleur en geslacht. Aan het eind van
de dag wordt een overkoepelende winnaar,

Het eerste veulen van 2011 is geboren na ruim elf maanden dracht.

de Grand Champion, gekozen. De jurering zal
worden gedaan door de internationale keurmeester Liz Barlow. “Het deelnemersveld is
internationaal. Er komen dieren uit Frankrijk,
België, Spanje, enzovoort. Binnen twee weken
was het volgeboekt, want we mogen maximaal 120 dieren toelaten”, vertelt Moed enthousiast. Om de onafhankelijkheid te
waarborgen, doet ze zelf niet mee. Ook wordt
een dekveiling gehouden. “Vijf bekende
hengsten met goede bloedlijnen worden
ingezet. Een deel van de opbrengst gaat naar
een Keniaans schoolproject.” Om de show

extra cachet te geven, wordt naast de keuring
een uitgebreide fair georganiseerd. Daarnaast
is er de mogelijkheid gratis te leren spinnen.
“Het evenement is voor Noord-Nederland
uniek”, zegt Moed. “In Nederland wordt
slechts één andere vergelijkbare show
georganiseerd, maar dat is in Hapert vlakbij
de Belgische grens.” Haar doel is met de
show meer bekendheid voor de alpaca’s te
genereren. “Bezoekers kunnen tijdens de dag
de wereld van de alpaca beleven en met alle
facetten kennismaken. Immers, het zijn
prachtige dieren, met weinig werk.” ◆
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