
De grootste struisvogelfarm staat in Donk {U
I'IËRI(-irï1-STAD - Met

zo'n honclerd dicren
struisvugcls, enlocs en ook
enkc'le casuarissen - is Eu-
ratco Lrit Donk-Hcrk-de-
Stad dc helangrijkste pro-
Ícssionele kwckerij van ex-
otischc ltxrpvogcls in de Be-
nehrx.Iircvallige passanterl
irÍ dc I(orpsestraat kijken
nog stccds raar op, als ze
trllots oog in oog staan rnet
dezc tlicrcn, die overigens al
even nie'uwsgierig zijn als
mensen zclf. I(weker Guy
Wauters kan beschouwd
vvordcn als de pionier in
dczc voor onze strckcn nog
nicurarc branchc van cle
pluimveehouderij.

llii rnoct ook letlerlijk pio-
nie rswerk verrichten, want elkc'
voml van know-how over het
Iro11111'11 van zulkc vogcls irt on-
zc streken ontbreckt. Het
ruaakt van de slrr"risvogclhou-
deri.i mcteen ook een uite'rst

trocicnde uitdaging en de toe-
komst zal uitwijzen of het com-
nrerciële lbkken van grotc loop-
vogels een blijvcr wordt in onze
gebieden.
Guy War.rters. afkomstig uit

Sint-Pieters-Leeuw cn van op-
It'itling landbouwingcnicur,
nraakte kennis met de strrrisvo-
gelhouderij, toen hij voclr cle
Wercldvoedselorganizatic in
AÍrika werkzaaru was. Struis-
vogels zijn ook letterliik struisc'
vogels, want ze worden tot
1,40 m hoog en wegen na onge-
vecr d'én iaar al 80 tot 90 kg.
Gcredko<ry ziin ze ook niet tre-
paald, al is de prijs de jongste
i;rren iets naar.benetlen gegaan.
Voor één exenrplaar moct je
echter toch nog gauw zo'n
200.000 fr. neertellsn. Voorlo-
pig worden zc dan ook nog
haast uitsluitend voor de o1'l-

kweek van jonge kuikens ge-
bruikt.
Het stmisvogclvlees tlat hier

en daar al in (ie handel is, worclt
nog stecds voor het grootste

dcel geïmllortcercl. Op termijn
kan daar cchtc'r veranclering in
korncn. Strrtisvogelvk'cs is na-
rnelijk een heel intercssant pro-
dukt. Het is vet- en cholestero-
lann cn het is fijn van suraak.
Dic tloet nog het lneest aan
kalfsvlccs denken. Het zijn cch-
ter wel loopvogels. Dat bete-
kent dat het intcressantste
vlees niet de borstspier is, maar
de Lrillen cn rle rug. Een slacht-
rijpe vogel van 120 kg levert
dan ook ,,slechts" zo'n 40 kg
vlees, wat verhoudingsgewijs
niet zovcel is. I(alkoencn en an-
der pluirrrvee scoren r.vat dit be-
treÍÍ een stuk beter.

Echtscheiding
Guy Wauters holrdt naast Af-

rikaansc sl.ruisvogcls ook Au-
stralische elnoi:s. Die zijn wat
klcincr en ze stellen hc'el andere
tet-lteisen. Zo kan je ze op vol-
wassen lceftijd allecr.r in kop-
peltjes houtlcn. Andcrs gaan zc
vechten, vooral tlc wiil jes. Niets

rncnselijks is overigens t1e

ellloes vreemtl. Hct kan bijvoor-
bccld gebcuren dat cen culoe-
echtpaarjaren achtereen in pc'is
en vree samenleeft, tot het plots
om onverklaarbarc redenen
nict meer klikt. De kweker
moct dan als vrcderechter op-
treden en cle twee gaan
.,scheiden".
De emoes wcrden op het be-

driif ingevoercl r»ldat l.run lcg-
gedrag clat van de struisvogcls
prachtig aanvult. Struisvogcls
Ieggen htrn kanjers v.tn cicren
in tle lente en de zomer. Die
wordcn uitgetlroed in speciaal
ontworpen broedrnachines, die
dank zij dc vakkennis van de
Euratco-mensen meer clan
90 7o sukses garandeert bij het
uitkippen. Onr dic machines cn
ook het personeel in de wintcr
te laten blijven.,draaie-n" zijn cr
dc ernoes. Dic leggen hun groe-
nc eie'ren narnclijk precies in
rlns koude seiz«rcn.

De twoctenigc struisvogels en
tle drit'te n igc cn)ocs t.4n
nicurvsgierige, [lac1r' nict lrc-
paaltl intelligente tlic'ren, zc'gt
verzorger Jean-Maric. Een
hardnekkige nlyte wil bijvoor-
beeld clat zc hun kop in het
zand steken als er gevaar dreigt.
Dat doen ze niel. Wat ze wel
doön is languit gaan liggen en
de nek naar voor strekkcn. In
l'eitc is dat eern instinkt dat allc
dieren en ook de mens hebben:
zij en ook wij maken ons klein
als we in hct nauw getlreven
worclen. Wie tloor een hond
wordt aangevallen. weet bijna
irrstinkticl dat hii moet gaan
ligg,en en zich tlocxl houden.

Geen koulijders
Struisvogels en cmocs kunnen

in ons klinraat perfckt gchou-
den worden. I(oude deert ze
niet. Tegen tc weinig licht en te
rr..rrl rerrprr .riin zp r.rhti,r rninrlcr

tic aangebracht. De dicrcn kun-
nen daaronder schuilen cn heb-
ben toch voldoendc licht. In
stallen gedijern ze helemaal
niet. Aanvankelijk irad kwekcr
Wauters zijn problemen, maar
door intensief onderzoek en
verbetering van de tcchnieken
scoort men nu opkweekpercen-
tages van ruim meer dan 90 7o.

Daarna kan er ook niet veel
rneer mislopen. Struisvogels
halen makkelijk een leettijd
van 50, 60 jaar, en meer nog
wellicht.
In ons land zit de struisvogel-

en emoehouderii in de liÍï. Atlc
vecvoederl'abrikanten brengen
speciaal struisvogelvoer op tle
markt. Wellicht leidt deze spec-
taculaire groei op tcrmijn tot
een grotcr vleesaanlrod op dc
markt, Guy Wauters waar-
schuwt cchter voor ovcrdrevcn
oJrtilnisrnc cn zcgt dat struisv()-
gels zeker geen buitenmaatse
kippen rnet goutlcn cicren zijn
Het licÍ'st van al ziet hii dc
markt stilaan cvolucrc'n i.p.v,
specl"aculair te expkrdercn. Al-
lccn door gelcidclijk tc grocicr:
kan rncn vakkennis olldocn en
dure dcbàcles voorkorue:n.

Struisvogels en emocs hebbcn
ovcrigcns behalve vlecs ook nog
andere intcressante pnrtluktcn:
veren, enloe-olie, eieren (or
hun inhoud én hun schaal) cn
leder. In dc VS bii voorbccld ziir
,.boots" van struisvogc'llt:et
echt het-van-het voor elke
would-be «lf cchte corvlroy.

Wie ovcrige ns op ectt strttisvrr-
gelÍ'arm wcrkt, tnoct txrk ccn
soort van cowboy zi.jn. Otn tc
beginncn werk ic er bcst rricÍ
korte haren. Dc vogcls hctrbcl
cle ziekcliike neiging aan rnclr.
seliike harcn te trckken. Verdct
is hct voortdurend uitkiikcn gc.
blazen. Nict voor de lre kkcn var
de emoes en struisvogels, ntaat
voor hun poten. I)aar kunner
ze onrrelnofliik rrenreno I ranner


