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Een bord aan de doorgaande weg dat schommelt in de 
wind wijst de weg naar de ‘Alpaca Ranch’. Een bord 
erachter, lager bij de grond, attendeert de passant op 

de boomkwekerij. Verder is er vanaf de weg bij de Veen-
koloniale boerderij uit 1835 waarover alweer de vierde 
generatie Joling de scepter zwaait, niets te zien dat duidt op 
agrarische activiteit. 

Het boerenwerk speelt zich af achter de boerderij. Daar 
ligt de boomkwekerij, een deel van het akkerland én lopen 
de alpaca’s. ,,Schatten van beesten. Ze zijn rustig en intelli-
gent. Ik zie genoeg mensen die er een troeteldier van willen 
maken’’, zegt Margreet Joling.

Wanneer je de ranke dieren met hun sprekende kop 
en dominerende ogen ziet, kun je je daarbij wel iets voor-
stellen. Voeg daarbij hun zachte vacht, die in tegenstelling 
tot die van schapen niet vet aanvoelt en je hebt een dier 
met een hoge aaibaarheidsfactor. ,,Ze zijn erg gewild bij 
kinderboerderijen, maar ook steeds meer zorginstellingen 
ontdekken de alpaca.’’

BIJ TOEVAL

Min of meer bij toeval kwam de alpaca - de klemtoon 
ligt op de tweede lettergreep - op de weg van Margreet en 
Gert. Een vos had rigoreus huisgehouden in hun ‘wei’ met 
onder andere geiten, eenden en pauwen. Op zoek naar 
nieuwe dieren kwamen ook alpaca’s voorbij en de Jolings 
waren verkocht. ,,Alpaca’s intrigeren zowel Gert als mij. We 
besloten het geld dat we hadden gereserveerd om de ach-
terkamer op te knappen te steken in goed fokmateriaal. Wij 
beleven nu lol aan het verbeteren van de kwaliteit van onze 
eigen kudde.’’

Wereldwijd groeit de belangstelling met name voor 
de wol van deze kleine kameelachtige, terwijl het aanbod 
van goed fokmateriaal in Nederland schaars is. ,,Wij zien 
in Alpaca’s goede mogelijkheden voor verbreding van het 
bedrijf. Al duurt het zeker een aantal jaren voor we onze 
investeringen eruit hebben’’, merkt Margreet lachend op.

,,Het is een nichemarkt, waarin je nu nog kunt starten 
met kwaliteitsdieren. Het prijsverschil tussen hobby- en fok-
dieren wordt wereldwijd steeds groter’’, vult Gert aan. Voor 
een merrie moet gedacht worden aan vijf- tot zesduizend 
euro; een goede hengst kost al gauw tienduizend euro. 

Van oorsprong komen alpaca’s uit Peru. De kwali-
teit van de wol van de alpaca is vergelijkbaar met die van 
Cashmere, de wol geeft niet dezelfde allergische reactie als 
schapenwol en de structuur van de wol zorgt ervoor dat kle-
ding ervan waterafstotend en thermoregulerend is. Nadat 
deze bijzondere kenmerken van de wol door het ‘Westen’ 
waren ontdekt, startte zo’n dertig jaar geleden de fokkerij 
met alpaca’s in Noord Amerika, Australië, Nieuw Zeeland en 
Europa. Wereldwijd zijn er momenteel drie miljoen dieren; 
in Nederland zo’n 1500. ,,Wanneer je met alpaca’s aan de 
slag wilt, moet je veel reizen.’’ Margreet en Gert doelen op 

het vergaren van kennis, het volgen van cursussen en het 
kopen van kwaliteitsdieren. Voor ze hun eerste alpaca had-
den gekocht, hadden ze heel wat kilometers afgelegd. 

In hun kudde lopen dieren uit Duitsland, Engeland en 
België. Duitsland kent een stamboek voor alpaca’s (Alpaca 
Zucht Verband Deutschland, afgekort AZVD) waarbij de 
Joling’s zijn aangesloten. Die zorgen voor de registratie. 
Aanvullend dna-onderzoek biedt informatie over de afstam-
ming.

GEMAKKELIJK DIER

In de stal klinkt zacht, het sonore hummen van de die-
ren. Meer lawaai dan dat maken ze niet. ,,Tenzij ze heel 
erg schrikken. Dan laten ze een soort waarschuwingskreet 
horen.’’ Alpaca’s zijn groepsdieren en weinig veeleisend. 
Ze kunnen toe met een schraal rantsoen van gras en hooi 
- ,,eigenlijk is het gras te eiwitrijk voor ze; dat zie je terug 
in de kwaliteit van de wol’’ - en zijn amper gevoelig voor 
ziekten. 

,,Alpaca’s worden regelmatig ontwormd. Ze krijgen 
jaarlijks een basisbehandeling tegen clostridium en coc-
cidiose en wij laten ze preventief enten tegen blauwtong.’’ 
Maandag was de dierenarts er voor de tweede enting. ,,Ze 
zeggen dat alpaca’s ongevoelig zijn voor blauwtong, maar 
daarover is nog steeds geen honderd procent zekerheid.’’

,,Ze zijn gevoelig en intelligent. Je kunt alpaca’s wanneer 
je dat rustig aanpakt gemakkelijk iets aanleren.’’ Margreet 
doelt op het halstermak maken. Van belang wanneer han-
delingen moeten worden uitgevoerd als inenten en nagels 
knippen omdat die op de zachte ondergrond niet genoeg 
slijten. Een alpaca draagt rond de 11,5 maand en werpt tus-
sen acht uur ‘s morgens en drie uur ‘s middags.

,,Een alpaca-merrie kan haar jong niet zelf drooglikken, 
drogen moet de zon doen.’’ Na drie weken is een merrie 
klaar voor de volgende dracht; terwijl alpaca’s op ongeveer 
twee jaar geslachtsrijp zijn. ,,De alpaca is een vluchtdier. 
Dat betekent dat het niet gauw laat zien dat het wat man-
keert; daarmee toont het zich de mindere. Je moet je dieren 
dus goed leren kennen.’’ 

In de relatief korte tijd dat de Joling’s nu alpaca’s hou-
den, hebben ze veel kennis en ervaring opgedaan die ze 
graag delen met anderen. ,,Goede informatie over het hou-
den van alpaca’s is schaars en de informatie die er is, is 
doorgaans in het Engels.’’

,,In eerste instantie waren wij het niet van plan, maar wij 
vinden het belangrijk dat potentiële alpaca-houders weten 
waaraan ze beginnen. Daarom geven wij in het Nederlands 
en Duits een nieuwsbrief uit (die gaat naar meer dan 1500 
adressen) en organiseren ieder jaar een aantal cursussen, 

die worden verzorgd door deskundigen uit binnen- en bui-
tenland.’’ Dit jaar zijn dat er vijf die onder andere gaan over 
fokkerij en over zorg voor het veulen.

 
NATIONALE ALPACA-SHOW

Dit jaar werd op 16 maart voor het eerst in Nederland 
een alpaca-show gehouden en de voorbereidingen voor 
de volgende zijn in volle gang. Die wordt gehouden op 22 
maart 2009 wederom in het Brabantse Hapert. Eens per 
maand vergadert de voorbereidingscommissie die bestaat 
uit twee Belgische en twee Nederlandse fokkers.

Eén van hen is Margreet Joling en zij is laaiend enthou-
siast over de eerst editie. ,,Dat vraagt om een herhaling. We 
hadden in de ring 110 dieren en 1100 betalende bezoe-
kers.’’ De Joling’s waren zelf ook met dieren in Hapert en 
sleepten daar twee tweede plaatsen en een derde plaats in 
de wacht.

Daarnaast presenteerden ze er hun dekhengst Rudini. 
Een prachtige mokka-bruine alpaca met veel uitstraling. 
Een dekking kost 700 euro. Een fors bedrag en Margreet en 
Gert ervaren dat voor veel mensen het Noorden ver weg is, 
maar de eerste dekaanvragen zijn binnen.

Daarnaast gaat de opschaling van het bedrijf door: de 
oppervlakte wordt vergroot en volgend jaar zijn er weer 
meer dieren. Margreet: ,,Als je het hebt over wat ik nog wel 
graag eens zou willen, dan is dat een Suri: een alpaca met 
dreadlocks. Maar die kom je niet vaak tegen.’’

➢www.alpaca-ranch.nl

I l o n a L e s s c h e r

Margreet en Gert Joling in Meeden investeren in alpaca’s als tweede tak

‘Alpaca’s, schatten van beesten’

Margreet en Gert Joling op de foto met hun zoon Rik, zetten met hun Alpaca’s in op goede merries en bloedlijnen. ,,Het streven is een 
gedegen fokkerij.’’ F o t o ’s :  K o o s  v a n  d e r  S p e k

Op 3 mei hield de Alpaca-
Ranch een cursus Alpaca-
scheren. De cursussen en 
workshops voorzien in een 
behoefte. Eentje zat zelfs 
binnen zeven minuten vol.’’

Drie jaar geleden kochten Margreet en Gert Joling twee drachtige 

merries en een hengstveulen. Geen Paarden maar alpaca’s. Inmid-

dels lopen er in het Groninger Meeden twintig grote en kleine alpaca’s. 

Margreet en Gert willen groeien naar een koppel van twintig kwalitatief 

hoogwaardige fokmerries.

Bedrijfsgegevens
Gert en Hans Joling runnen in maatschap een 80 hectare 
groot bedrijf met akkerbouw en boomkwekerij: Hans is de 
boomkweker, Gert de akkerbouwer. Van de 80 hectare is 4 
hectare in gebruik voor de boomkwekerij, op 9 hectare staan 
pootaardappelen, 15 hectare fabrieksaardappelen, 15 hec-
tare zomergerst en 37 hectare wintertarwe.
De pootaardappelen zijn inmiddels geklapt omdat ze aan de 
maat waren. De knolzetting is de helft van wat gangbaar is. 
Het bekende verhaal: tijdens de knolzetting was het te droog. 
De hagel van enkele weken geleden vaagde één perceel 
wintertarwe helemaal weg en zorgde bij de fabrieksaardap-
pelen voor 65 procent bladafslag. ,,Getaxeerd op 32 procent 
schade.’’
Op de vraag wat hij van het groeiseizoen verwacht, ant-
woordt Gert Joling: ,,’t Zal wel minder zijn dan vorig jaar.’’ En 
ogenschijnlijk zit hij daarmee niet. ,,Het weer bepaalt. Als je 
daar niet tegen kunt, dan moet je geen boer worden.’’



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


