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Reportage

De struisvogel is niet de kip met de gouden eieren
Guy Wauters (voorzltter Europese struisvogelvereniging) : "geleidelijke groei biedt beste
kansen op succes"
HERK-DE-STAD,Sinds de jongste editie aan de VIV in Utrecht in september 1992 ging er geen
week aoorbij of er oerscheen maandelijks in de een of andere publikntie in de
Benelux een artikel oaer "struisaogels" .
Op die bewuste VIV moesten de struisaogels inderdaad hun eerste publiek
optreden maken aoor de Benelux maar door de heersende NCD konden er in de
struisaogelstand uitsluitend t'oto's getoond worden. Een uan die opnamen aerscheen toen in ons blad.
Intussen schat'ten zich hier en doar Nederlandse akkerbouzoboeren, op zoek
naar alternatieaen, struisaogels aan. Ook in ons land doken regelmatig in de
media trotse bezitters op aan struisrsogels. Terzelfdertijd circuleerden een aantsl wilde indianenaerhalen oaer deze oogels waarbij aooral de peperdure prijzen aoor aogels, broeideieren en kuikens de boaentoon aoerden. Met andere
woorden, je kreeg bij het horen rtan de uit de pan swingende bedragen onwillekeurig de indruk dat de struisaogel de kip met de gouden eieren was.
Tijd dus om een beetje orde op zaken
te stellen. Dat was tenminste ook de
mening van Guy Wauters, landbouwingenieur van vorming, die in de

omgeving van Herk-de-Stad

al

Benelux op een 50 tot 60-tal. Maar
doorgaans gaat het om kleinschalige

opzetten; een trio (twee hennen en
een haan) of een kleine kudde van 8
tot 15 exemplaren.
Wauters is met een struisvogelstapel
van een kleine 70 stuks dan ook een
buitenbeentje in de Benelux.

AÍrika
Wauters deed zijn interesse voor de

struisvogels op in AÍrika waar hij
gedurende enkele jaren voor het
FAO - de wereldvoedselorganisatie werkzaam was.

"Struisvogels",

vertelt

Wauters,

"komen in de meeste Afrikaanse lan-

den voor. De uitvoer van levende
exemplaren is niet gigantisch. Het

een

tijdje professioneel bezig is met de
kweek van struisvogels. Hij deed de
afgelopen maanden bewust niet mee
aan de hele mediacampagne rond

struisvogels maar

de

aÍgelopen

maanden besloot hij toch om uit de
anonimiteit te treden.

ln onderstaande bijdrage maken we
niet alleen kennis met de belangrijk-

ste

struisvogelkwekerij

van

de

Benelux maar leren we terzelfdertijd
de voorzitter van de Europese struisvogelorganisatie, die alle geïnteresseerden rond deze materie wil groeperen, kennen.

Struise vogel

De struisvogel heeft zijn naam niet
gestolen. Het is inderdaad een erg
struis dier; de grootste vogel. Met zijn

beweegbare hals kan hij tot 2m20 à
2m40 groot worden. Nieuwsgierig als
hij is komt hij de toevallige gast in de
paddock meteen verwelkomen en dat
doet hij door ritmisch in zijn jas te pikken.

Struisvogels komen in onze contreien, aÍgezien van dierentuinen, niet
voor maar daar is de laatste tijd duidelijk verandering in gekomen.

Guy Wauters, voorzitter van
Eu

ropese

de
struisvogelorganisatie,

schat het aantal bezitters

in

de

Struisvogels in Vlaanderen vormen vandaag nog een eÍg ongewoon zicht. OÍ dit
lang gaat blijven is natuurlijk een beetje in het kofÍiedik kijken maar volgens Guy
Wauters moet geleidelijke groei gezonde kansen garanderen voor deze nieuwe tak
van de pluimveehouderij.
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exporteren van struisvogelvlees is
voor een aantal struisvogellanden
onmogelijk omdat de EG aan de
slachthuizen strenge normen oplegt.
Om aan die normen te voldoen moe-

ten zwaÍe investeringen gebeuren.
Om die reden is er toch sporadisch
export van struisvogels. Zo worden
er fondsen ingezameld om de slachthuissector aan te passen."

Wauters speelde een tijdje met de
idee om in Afrika met een collega

een struisvogelbedrijf op te starten
maar dat plan ging niet door.

"Achteraf bekeken een beetje jammer", laat Wauters zich ontvallen.
"Toen hadden we inderdaad een
goudmijn kunnen aanboren. lk bleeÍ
er echter in geloven. Eens terug in

België begon

ik in de buurt van

-

En die bedragen zijn inderdaad
zwaar. Wij vangen berichten op

over prijzen voor

volwassen

struisvogels van tussen de
220.000 en 380.000 Írank... 5 tot
10.000 Írank voor een broedei en
meer dan 30.000 Írank voor een
kuiken... Ziin dit reële prijzen ?

ln een dergelijke markt ga je

je
natuurlijk ook niet toeleggen op de
vleesproduktie. ln Amerika zijn bij-

voorbeeld ongeveer 5000 struisvogelbedrijven. ln Europa begint de

interesse

-

voor het vlees. Het is lekker, gezond
vlees dat je best kan vergelijken met
het roze kalfsvlees. Maar vermits we
vandaag in een breedersmarket zit-

leggen!

naar
struisvogels zeer groot is krijg je prijzen die inderdaad de pan uitswingen.

komen.

goede Íokprodukten hoog blijven."

"De struisvogelmarkt zit vandaag in
een speciale situatie. ln feite kweek
je in de eerste plaats struisvogels

ten en de vraag wereldwijd

nu op gang te

Zolang de vraag het aanbod blijft
overstijgen zullen de prijzen voor

Maar vroeg

oÍ laat komt er

het

breekpunt en zal de struisvogeh
branche zich overwegend op de
produktie van vlees moeten toe"Dat moment zal zeker komen maar
zoals de situatie er vandaag uitziet

Leuven met mijn droom maar al vrlj

snel werd mijn accommodatie te
klein. ln de buurt van het gehucht
Donk, in Herk-de-Stad, vonden mijn
vrouw en ik een uitbollend gemengd
bedrijf met voldoende weilanden om
mijn struisvogelÍarm vorm te geven.
Daarvoor was medewerking van het
agrarisch bankwezen nodig. Vermoe-

delijk ben ik de eerste landbouwer
die op de bank geld heeÍt kunnen
lenen om een struisvogelproject op te

zetten. lntussen zijn we hier al een
jaar bezig."

Exuberante prijzen

WauteÍs heeft de aÍgelopen maanden heelwat verhalen over struisvogels gelezen. Hij omschrijÍt ze als
"wilde" geruchten.

"Het is eigenlijk na het lezen van de
zoveelste kwakkel dat ik me toch een
beetje verplicht voel, ook al vanuit de

organisatie, om

te reageren.

Het

kweken van struisvogels voorstellen
als de kip met de gouden eieren is

inderdaad wat overdreven. ln de
eerste plaats heb ik geconstateerd
dat er nogal gesjoemeld wordt met
het fokmateriaal. Mensen die niets

over struisvogels afweten

kopen

vaak een kat in een zak. Liefhebbers

die dachten een trio te

kopen

bestaanïe uit een hdan en twee hennen bleken uiteindelijk drie mannelijke dieren te hebben gekocht. Op
die manier gaan de mensen, die met
struisvogels willen beginnen, met een
kater blijven zltten en zullen ze alleen
maar pijnlijk terugdenken aan de
zware bedragen die ze betaald hebben.

Guy Wauters tussen zijn struisvogels die in goed omheinde percelen per kleine
groepies rondlopen.

