
De instandhouding van onze hobby. 
 
Kijk wij kleindierenliefhebber geven onze ogen en oren goed de kost. 
Dat komt ….. wij zijn met de natuur verbonden. 
De dagen lengen en het fokseizoen dient zich aan voor de kippen, konijnen, duiven, cavia’s en andere 
kleindieren. Wij leven met dat natuurlijke ritme mee bij het uitoefenen van onze hobby. 
Dus houden we de media goed in de peiling om te zien of er nog interessant nieuws is. 
En ja hoor dat is er. 
De NOS kwam met het volgende nieuws. 
https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html 
Kleine bossen zijn veel beter voor het milieu dan grote bossen. 
Letterlijk stond er in de berichtgeving van de NOS: 
“Tien kleine bossen zijn beter dan één groot bos.” 
En gaat verder: 
“Er moeten veel meer kleine bosjes komen in de EU. De Europese Commissie moet daarop inzetten 
door bijvoorbeeld boeren subsidies te geven voor het aanleggen van zulke bosjes op hun land.” 
Kijk daar liggen onze kansen als kleindierenfokkers! 
In kleine bossen heb je natuurlijk geen grote dierlijke bewoners. 
In dat verhaal past dus onze hobby met de kleindieren voortreffelijk. 
Een bos bevolkt met kippen, konijnen, cavia’s en ga zo maar door. 
Dus ik naar het dichtstbijzijnde tuincentrum om 1000 bonsaiboompjes te bestellen. 
U kent ze wel. 

 
 
Maar ja te laat, want Frans Timmermans was mij voor. Alles was uitverkocht. 
Zie hierna het plan van Frans Timmermans: 
Europa moet in 2050 een volledig klimaatneutraal werelddeel worden.  
Dat is het doel van de ambitieuze ‘Green Deal’ van Frans Timmermans.  
Eén van zijn plannen: het planten van 2 miljard bomen.  
 

 
Bron: AFP Frans Timmermans 

 
Na het horen van de ontdekking dat meerdere kleine bossen beter zijn dan één groot bos is hij 
natuurlijk gelijk op zijn elektrische fiets gestapt richting tuincentra! 
Maar nu even serieus. 
Australië wordt geteisterd door bosbranden. Een enorme ramp.  
Beweerd wordt dat het komt door klimaatverandering.  
Maar er klinkt ook een ander verhaal en dat andere verhaal ga ik hier nader onder de aandacht 
brengen, omdat het ondersneeuwt in de publicaties over klimaatverandering. 

https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html


In Australië groeien veel eucalyptus bomen. 

 
 

Eucalyptusboom https://nl.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus_camaldulensis 
 
Eucalyptus bladeren vergaan niet. 
De afgevallen bladeren vormen een enorme brandbare massa in tijden van droogte en daarmee een 
groot risico voor bosbranden. Het beleid bij het beheren van de bossen in Australië was dat 
gedeelten bos gecontroleerd in brand werden gezet. Daardoor ontstonden dan gedeelten bos waar 
niet een tapijt van de zeer brandbare eucalyptus bladeren aanwezig waren. Ook ontstonden door de 
gekapte bomen gebieden met veel minder brandbare vegetatie, waardoor bij een mogelijke brand de 
uitbreiding er van werd tegengegaan. 
Zo konden grote bosbranden worden voorkomen. 
Het vuur kon zich niet zo goed meer verspreiden. Het destijds heersende natuurbeleid in Australië is 
onder druk van milieulobby’s echter veranderd. Door het tussentijds in brand steken van gedeelten 
bos zou veel vegetatie verloren gaan. En ook zouden veel dieren omkomen. 
Dus werd deze methode van beheersing gestopt. 
Hierover staan meerdere uiteenzettingen op het internet. Eén daarvan, waarin de situatie heel 
duidelijk wordt omschreven neem ik hierna op in mijn uitleg. 
 “In de wintermaanden was het voorheen gebruikelijk om preventief op strategische plaatsen 
eucalyptusbos weg te branden. Deze gebieden fungeerden dan als natuurlijke barrière tegen de 
verspreiding van ongewenste natuurbranden. De Groenen in Australië vonden dat niet langer 
acceptabel en middels milieuwetten werd deze wijze van bosbeheer verboden. Hierdoor zijn de 
eucalyptusbossen verworden tot natuurlijke mijnenvelden: er hoeft maar iets te gebeuren en je krijgt 
wat je nu dagelijks in het nieuws ziet. Eucalyptusbomen kunnen bij een brand door de olie 
“ontploffen” en honderden meters verder gekatapulteerd worden. Branden verspreiden zich zo met 
wel 60 kilometer per uur…” 
Internetbron: https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/01/australie-brandt-met-dank-aan-de-groenen/ 
 
Hele gebieden zoals Victoria en New South Wales zijn geteisterd door vrijwel niet te bestrijden 
bosbranden, zo heeft u de afgelopen weken kunnen lezen in de media. Bewoners in steden als 
Sidney kampen met ernstige luchtvervuiling. Luchtvervuiling die zich nu ook al uitstrekt naar Nieuw 
Zeeland. 
Is klimaatverandering wel de werkelijke oorzaak van de enorme bosbranden? 
Daar valt dus veel op af te dingen. Klimaatverandering speelt waarschijnlijk een veel kleinere rol dan 
men ons wil doen geloven vanuit de milieulobby. En dat roept de vraag op hoe al dat nieuwe bos van 
Frans Timmermans zal worden beheerd. Die 2 miljard bomen die er gaan komen in Europa uit het 
“Green Deal” plan. En dan specifiek gelet op ons land. Wordt cultuurgrond ingeruild voor bosbouw? 
Moet bijvoorbeeld naast andere argumenten die worden opgevoerd in het kader van CO2- 
beperking, de veestapel worden ingekrompen om aan de komende vraag naar grond te voldoen? 
Grond voor stedelijke- of dorpsbebouwing en grond voor bosbouw en natuur? 
Welke vegetatie gaat er groeien in de nieuwe bossen en welke dieren zullen de bossen gaan 
bewonen?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus_camaldulensis
https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/01/australie-brandt-met-dank-aan-de-groenen/


Herten, reeën, zwijnen en ook kleinere dieren en komen er roofdieren zoals wolven en op termijn 
beren? Of moeten wij als mens door het ontbreken van predatoren zelf ingrijpen om te grote 
populaties en mogelijke overlast in naastgelegen bebouwde gebieden tegen te gaan?  
 
U zult samen met mij kunnen denken aan wat er nu gebeurt in de Oostvaardersplassen. Daar is het 
natuurbeleid volledig uit de hand gelopen. Hier zijn dieren uitgezet binnen een afgeschermd gebied, 
die zichzelf als kuddes op natuurlijke wijze in stand moesten houden. Maar er is geen natuurlijke 
vijand en de dieren kunnen niet op zoek naar nieuwe gebieden om voedsel te vinden. Zo is voorbij 
gegaan aan op zijn minst twee belangrijke voorwaarden: uitbreidingsruimte om voedsel te kunnen 
vinden en natuurlijke selectie (door roofdieren die de zwakkere dieren bejagen). Door het ontbreken 
van natuurlijke vijanden neemt de populatie zodanig toe dat er met name in de winter te weinig 
voedsel voorhanden is. En waardoor dieren verhongeren omdat ze niet op zoek kunnen naar nieuwe 
voedselgebieden. Edelherten worden door Staatsbosbeheer vervolgens massaal afgeschoten. In het 
voorjaar 2019 zijn ongeveer 1700 edelherten afgeschoten en het einde is nog niet in zicht. Beter was 
het geweest - zoveel als nodig en mogelijk - de mannelijke dieren te vangen en door een medische 
ingreep onvruchtbaar te maken. Het effect van deze aanpak zal meteen hetzelfde jaar merkbaar zijn.  
Deze aanpak kan gelden voor zowel jonge bokken als  voor de oudere bokken. Daarbij worden de 
sterkste bokken ongemoeid gelaten om het evenwicht in de kudde niet te verstoren. Zo wordt dan 
de uitbreiding in de populaties in toom gehouden door natuurlijk verloop: oudere en zieke dieren 
sterven een natuurlijke dood en er is veel minder aanwas doordat er veel minder jonge dieren 
worden geboren. Er hoeven dan veel minder dieren te worden afgemaakt, de behandelde bokken 
kunnen weer worden los gelaten maar kunnen zich uiteraard niet meer voortplanten. 
 
Op NOS zag ik een publicatie met de volgende tekst. 
“Actievoerders dumpen hooi voor Konikpaarden bij Oostvaardersplassen” 

 

https://nos.nl/artikel/2317439-actievoerders-dumpen-hooi-voor-konikpaarden-bij-
oostvaardersplassen.html 
 
Staatsbosbeheer stelt dat er nog voldoende gras voor de dieren is omdat er sprake is van een zeer 
zachte winter. Bij de door mij voorgestelde aanpak gaan dit soort problemen wellicht ook tot het 
verleden behoren. 
 
De laatste tijd is er ook af en toe kritiek op onze hobby vanuit de gedachte van dierenwelzijn door 
mensen die zelf meestal geen dieren houden zoals wij dat doen. Maar van mening zijn dat het anders 
moet met onze hobby. Bij de organisatie van de Noordshow is voor zover ik het heb begrepen 
uitgebreid overleg geweest met en over deze dierenbelangengroepen. Dit heeft geleid tot een 
andere aanpak op de keuring aangaande het vasthouden van dieren en de duur van het verblijven in 
de kooien. 
Een andere ontwikkeling is de gedachte dat er op zijn minst twee konijnen in één hok moeten 
verblijven. Het konijn is een sociaal dier en voelt zich ongelukkig als het alleen wordt gehuisvest. 
Ook denkt men dat het oppakken van een konijn bij het diertje het gevoel geeft dat het wordt 
gegrepen door een roofdier en dan angstig wordt en in paniek raakt.  
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Dus ook als het konijn eraan is gewend geraakt of wordt opgepakt om te knuffelen. 
Ik heb geen ervaring met het houden van konijnen.  
Maar het valt mij op dat de Dierenbescherming, die zich achter deze insteek schaart,  een soort van 
protocol heeft samengesteld. Een handleiding waarbij wordt uitgelegd dat het koppelen van konijnen 
niet zomaar kan. Met koppelen wordt bedoeld meerdere dieren in één hok plaatsen en dan te 
beginnen op “neutraal terrein”. Daaruit blijkt dat het meestal helemaal fout gaat omdat de dieren 
gaan vechten als ze worden samengevoegd. 
Zie https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/knaagspoor/koppelen-van-konijnen.  
Konijnen hebben een eigen territorium, in dit geval hun eigen hok, dat zij verdedigen tegen andere 
soortgenoten. Het is maar de vraag of het plan van de Dierenbescherming voor fokkers van konijnen 
uitvoerbaar is. En of het wel is zoals wordt beweerd. Ik ben benieuwd of er iemand van de 
konijnenfokkers er ervaring mee heeft om meerdere dieren in één hok te huisvesten.  
Of heeft geprobeerd meerdere dieren te koppelen.  
Of dat sprake is van angstige dieren die ongelukkig zijn. 
Een ongelukkig dier zal er niet al te best uitzien want dat zie je terug in de conditie van het dier, de 
vacht, de eetlust en de vitaliteit die zich uit in de nakomelingen. Er zal veel meer sterfte zijn bij de 
jonggeboren dieren en de bevruchting zal zeer moeizaam zijn. 
Zo ja, dan hoor ik dat graag van u op mijn emailadres  j.westerhof81@upcmail.nl  
Dan kunnen we daar nog eens aandacht aan besteden op onze website. 
 
Het komt er op neer dat hoewel de bedoeling, namelijk het beste voor de flora en fauna, een prima 
uitgangspunt is, de realiteitszin nogal eens lijkt te ontbreken.  
Vaak wordt gedacht vanuit een zekere emotie en dicht men dieren menselijke gedachten en 
gevoelens toe. Ook overziet men vaak de gevolgen niet van de bedachte maatregelen, die dan ook 
nog eens in het nadeel uitpakken van de flora en fauna. Mooie theorieën die door de praktijk worden 
tegengesproken zoals bij het bosbeheer in Australië en in ons land bij de Oostvaardersplassen. 
Vandaar dat ik deze zaken in deze uiteenzetting heb meegenomen.  
 
Wij als kleindierenfokkers verzorgen en huisvesten onze kleindieren met liefde en aandacht en 
streven naar optimaal dierenwelzijn. Wij weten waar we mee bezig zijn en wat onze dieren nodig 
hebben. Een mooi en gezond en tevreden dier geeft ook ons voldoening. Is er een dier ziek dan 
wordt alles in het werk gesteld om daar verbetering in te brengen. De dierenarts wordt ingeschakeld 
waar nodig en er wordt medicatie gegeven. Er is enorm veel kennis van het gedrag van de dieren, 
welke voedingsmiddelen gebruikt moeten worden en wat te doen bij bepaalde aandoeningen.  
We informeren elkaar op fokdagen en wisselen ervaringen, diervriendelijke tips en trucs en kennis 
uit.  
Veel kleindierenrassen zouden niet meer bestaan als er geen kleindierenfokkers waren geweest die 
het uitstervende ras in stand wilden houden. Laten we hopen dat voor de toekomst onze in deze - op 
jaren lange ervaring gestoelde - hobby blijft bestaan. Dat er voldoende fokkers zijn en zullen blijven, 
want we zien dat de meeste leden al wat ouder zijn en er is behoefte aan nieuwe fokkers om het 
verloop op te vangen. En ook dat we de shows in stand kunnen houden om de dieren te laten zien en 
elkaar te stimuleren. Voor dit alles is kennisoverdracht nodig en is het zaak jonge en beginnende 
fokkers enthousiast te maken voor de hobby. Het behoud van de hobby is immers ook het behoud 
van de dieren. Ik wens u een succesvol fokseizoen 2020 toe! 
 
Jan Westerhof  
140120 
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