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GuY Wauters

steekt ziin kop

niet meer

in het zand

Herk-de-Stad
Struísvog els bezitten volgens

het oude volksgeloof de
eigenschap dat ze ijzer

kunnen verteren,
Of struisvogels ook in staat

zijn om sfraks een
volwaardige tak te worden
binnen de landbouw en de

pluimveehouderij r.s een
andere vraag maar feit is dat

er vandaag voor deze sierlijke,
snelle vogels een meer dan

gewone belangstelling
bestaat.

ln Nederland kwamen recent
al een aantal

akkerbouwboeren uit
Groningen in het nieuws toen

die te kennen gaven over te
stappen op struisvogels.

Die stap leverde paginagrote
reportages op in dag- en

weekbladen.
Ook in ons land ís er sterke
rnteresse voor struisvogels.

Wat weinigen weten is dat in
het vlaamse land een
unieke professionele

struisvogelkwekerij ligt,
ln de omgeving van

Herk-de-Stad exploiteert Guy
Wauters een struísvogelfarm

waarop een zeventigtal
struisvogeís en ook enkele

emoe's voorkomen,
Wauters vertelt ons over zijn

troeteldieren en probeert een
objectief antwoord te geven

op de vraag of de struisvogel
nu inderdaad de kip is met de

gouden eieren.

Afrika
Maar eerst over naar de stad van dit be-
drijf. Guy Wauters is landbouwingenieur.
Als ontwikkelingshelper was hij jaren voor
de wereldvoedselorganisatie (FAO) actief
in zowat .19 

verschillende Afrikaanse lan-
den.
ln Afrika kwam hij ook in contact met een
aantal wildlife projecten; fokkerij en ver-
koop van Afrikaanse dieren waaronder
struisvogels.
"Er is een moment geweest", vertelt Guy,
.dat ik in Afrika samen met een gelijkge-
stemde ziel een struisvogelfarm wilde op-
zetten. Het project is helaas niet kunnen
doorgaan. Jammer want op dat ogenblik
zouden wij de eersten geweest zijn om te
starten."
Maar de idee om met een eigen struisvo-
gelbedrijf te starten liet hem niet los. Te-
ruggekomen in België maakte Guy er werk
van om zijn project in ons land uit de
grond te stampen. Aanvankelijk gebeurde
dat in de omgeving van Leuven maar om-
dat hj daar iets te eng behuisd was zocht
en vond hij in Herk-de-Stad, in het ge-
hucht Donk, een nieuwe locatie op een
uitbollend gemengd bedrijf.
Bij het bedrijf liggen in een mooi glooiend

Iandschap weilanden waar vandaag een
kleine 70 struisvogels rondlopen.
Het is een merkwaardig zicht.
ln en rond het bedrijf is nog heelwat werk
op te knappen. De oude stallen voor de
melkkoeien en de varkens moeten nog
volledig verbouwd worden.
lVlaar Guy wil niets overhaast doen. Hij

verkiest de weg van de geleidelijke groei.
"Dat is ook de reden waarom ik een jaar
geleden niet stond te drummen om in de
publieke belangstelling te komen" zegt
Guy. "Wel heb ik in die tijd heelwat artikels
en reporlages over strulsvogels gelezen
waarbij ik me toch wel grote vragen heb
gesteld. Maar al te vaak werd de struisvo-
gel voorgesteld als de kip met de gouden
eieren mar zo simpel ligt dat niet. Struis-
vogels kweken is een vak apart en het is
niet omdat je hier of daar leest dat een
volwassen kweekvogel 250 tot 380.000
frank kan kosten dat je broodje gebakken
is. Voor mij is deze reportage dan ook een

middel om het een en ander een beetje te
verduidelijken."

Prijzen

De struisvogel is dus niet de kip met de
gouden eieren. Maar die verhalen worden

Eerste professionele
struisvogelfarm
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in ons land is een feit

natuurlijk gevoed door de voor buiten-
staanders toch wel exuberante prijzen
voor deze vogels en hun eieren.
Een volwassen struisvogel - en we hebben
het dan over een exemplaar van 2 tot 3
jaar - kan tot 380.000 frank kosten.
Voor kuikens van drie maand tel je tussen
de 30 en de 60.000 frank neer terwijl een
broedeivarieert van 5 tot 10.000 frank.
Zelfs een onbevrucht ei heeft waarde. Het
is een gezocht object dat kan beschilderd
worden; handelswaarde: plus minus 1000
frank.
Met die noteringen in het achterhooÍd on-
dervond Guy trouwens weinig problemen
om ook de banken te oveftuigen van zijn
opzet.

- Aan die priizen kweek ie natuurliik geen

struisvogels voor de vleesproduktie.
"Dat klopt" zegt Guy. "Vandaag zitten we
in wat we een "breedersmarket" noemen.
Kweken en nog eens kweken.
Wereldwijd is de vraag naar struisvogels
de laatste tijd gevoelig toegenomen.
Struisvogels werden vroeger in hun thuis-

land ook niet in de eerste plaats geil<weekt

voor het vlees maar wel voor de veren, het
leder...
Een problem van veel struisvogelkweken-
de landen in Zuid-Afrika is dat ze sanitair
niet over de nodige vergunningen be-
schikken om bijvoorbeeld vlees uit te voe-
ren. En in een aantal landen wil men ge-
woon geen vogels of broedeieren uitvoe-
ren.

Om de uitbouw van een eigen slachthuis-

wezen te financieren, dat aangepast is aan
de EG-normen, worden er toch af en toe
contingenten vogels verhandeld. Die gaan
dan nog meestal naar de Verenigde Sta-
ten, Daar zouden volgens onze informatie
al enkele duizenden kwekerilen draaien.
We zitten momenteel met het gegeven dat
er bijna uitstluitend vraag is naar fokpro-
dukten. Mede daardoor liggen de prijzen
zo hoog.
Op korte termijn zullen die noteringen aan-
houden,"

- Maar op zeker ogenblik moet automa-
tisch de stap gezet worden naar de vlees-
markt...
" Die stap moet onvermijdelijk volgen en is
gewoon een logisch gevolg van de huidi-
ge evolutie. ln Frankrijk ken ik een struis-
vogelkwekerij met ongeveer 500 dieren.
Die veehouder werkt uitsluitend voor de
vleesmarkt. Ook in Amerika verwacht ie-
dereen dat de stap van het zuivere fokken
naar het vlees over twee, hooguit drie jaar
zal gezel worden.
Hier en daar kan de consument wel struis-

vogelvlees in de driepvriesketen vinden.
Het struisvogelvlees is zeer lekker; je kun
het best vergelijken met een heerlijk stuk-
je rood vlees. Het bezit daarnaast de ge-
zonde eigenschappen van ander pluim-
veevlees; calorie- en cholesterolarm. Kort-
om, het vlees dat de consument zoekt. De
dieren worden geslacht bij een leeftijd van
12 tot 13 maand."

Sterk

Toch blijven we met een aantal vooroor-
delen zitten.
Hoe zit het met het weer ? ls ons klimaat
toch niet een beetje te bar voor deze
warmteminnende vogels ?

"Het enige probleem" zegt Guy, "is mis-
schien het vochtig weer. Maar kwa tempe-
ratuur voorzie ik geen moeilijkheden.
Struisvogels komen ook in woestijngebie-
den voor. Daar moeten ze vaak tempera-
tuurschommelingen van 50" overbruggen
want 's nachts dalen de waarden vaak tot
net boven het vriespunt. De struisvogel
heeft een intense drang om te overleven.
Het is in feite een vogel die weinig ziekte-
gevoelig is.

Guy met enkele exemplaren struisvogeleieren ( Foto Agra )

Wel moeten we er rekening mee houden
dat ze in Europa iets later aan de leg ko-
men; als ze twee jaar zijn leggen ze hun
eerste ei. Wat eten betreft zijn er ook niet
zo direct problemen. De struisvogels eten
ruwvoeder, gras, mal's. Dat wordt aange-
vuld met ongeveer 2 kg kernvoeders."

Zoeken naar samenwerking

Vanaf het tweede levensjaar beginnen de
struisvogels dus eieren te leggen.
ln vergelijking met kippen zijn de legcijfers
niet spectaculair.
Een jonge vogel begint met 30, 40 eieren.
Geleidelijk stijgt de produktie. Op zijn ze-
vende haalt de struisvogelhen haar top-
produktie. Dan kan de produktie, afhanke-
lijk van de omstandigheden, oplopen tot
60 à 80 in in uitzonderlijke gevallen tot 100
stuks.
Guy beschikt zelÍ over een broedinstalla-
tie. Specifiek voor de struisvogeleieren
moest de luchtvochtigheid bijgestuurd
worden.
Over de uitkomstresultaten maakt Guy
zich geen begoochelingen.
Wie het vak van struisvogelbroeder hon-
derd procent beheerst zal van'100 be-
vruchte eieren maximaal tussen de 60 en
80% kuikens krijgen. lt/aar degene die
minder onderlegd is zal nauwelijks de helft
halen.
De kuikens moeten binnen opgefokt wor-
den. De opfok zelf is een nieuwe delikate
periode in het leven van de struisvogel
maar eens dat hij die eerste zes maand
overbrugd heeft haalt zijn drang om te
overleven het op de belagers.
En dan nog iets over mannetjes en wijfjes.
Het sexen is niet alleen bil gewone één-
dagskuikens van onze hennen een pro-
bleem, het stelt zich ook bij struisvogels.
De eerste dagen kan een kenner de sexen
uit mekaar halen.
Bij het ouder worden zie je het verschil
duidelijker. De vrouwtjes zijn dan iets lich-
ter gekleurd dan de mannetjes.

Wat zijn nu de plannen van Wauters voor
de nabije toekomst ?

Hij wenst met andere veehouders een
aantal projecten op te staften. Persoonlijk
vindt hij het nogal delikaat om alle vogels
op een plaats te concentreren.
Voor de rest wil Wauters zich ook verder
inzetten voor de Europese Struisvogelver-
eniging dre onlangs werd opgericht en
waarvan hij de eerste Europese vorzitter
is.

Wauters zelf kunnen geïnteresseerden be-
reiken op volgend nummer: 0'13. 46.16.60.
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