
Aberdeen-angusfokkers in Nederland bundelen krachten

Angusstamboek in de maak

Naar schatting z!n er zo’n 40 vee-
houders in Nederland die aberdeen- 

angusdieren houden. Met in totaal zo’n 
600 dieren werd het t!d voor een stam-
boek, zo redeneert dierenarts Focko Zwa-
nenburg, die in het Friese Beetsterzwaag 
rond de 25 dieren houdt. ‘In het najaar 
van 2012 komt het tot een officiële op-
richting’, schat de beoogd voorzitter in. 
‘We willen zo de fokkers van dit ras b! 
elkaar brengen.’ 

Uitwisselen fokker!
Het doel van het stamboek is in eerste in-
stantie registratie en fokker! met elkaar 
uitwisselen. Hiervoor heeft het bestuur in 
oprichting al contacten b! CRV om de re-
gistratie te verzorgen. ‘Via het stamboek 
kunnen we ook elkaars dekstieren beter 
benutten.’
Ook de samenwerking  met andere (Euro-
pese) stamboeken is ter sprake gekomen. 
‘We willen genetica van elkaar kunnen 
gebruiken en dat betekent dat we aan Eu-
ropese regels moeten voldoen en er erken-
ning van het Productschap Vee en Vlees 
(PVE) noodzakel!k is. Zo kunnen we ook 
handel met het buitenland ondernemen.’
De opzet van het stamboek willen de ko-

mende bestuursleden professioneel aan-
pakken. Naast dierenarts Zwanenburg 
nemen ook zitting in het bestuur: secreta-
ris Rutger Woolderink  uit het Over!sselse 
Rectum, die zo’n 40 aberdeen-angusdie-
ren houdt, naast z!n baan als exportma-
nager b! Nedap Agri, penningmeester Ri-
chard van Heuvelen van veebedr!f De 
Hoogendam uit N!kerk, Otto van Ver-
schuer van De Heerl!kheid Leur, die zich 
vooral op de stamboekzaken zal richten 
en Marc Smits van Oyen, die met z!n an-
guskoeien een groot natuurgebied aan de 
rand van De Biesbosch beheert. ‘Allerlei 
richtingen, van diergezondheid en na-
tuurbeheer tot aan marketing, z!n in ons  
bestuur vertegenwoordigd’, zegt Zwanen-
burg. ‘Een prachtig team van professio-
nals.’

Eigen anguslabel
Rutger Woolderink noemt ook de promo-
tie van het ras als een van de speerpunten 
van het stamboek. ‘We willen het malse 
en f!n gemarmerde vlees van de in Neder-
land geboren en getogen angus onder de 
aandacht brengen en we gaan een speci-
aal kwaliteitslabel ontwikkelen om ook 
b! de afzet de krachten te bundelen.’

Focko Zwanenburg: ‘We willen angusfokkers 
b! elkaar brengen’

Daarvoor leent de aberdeen angus zich b! 
uitstek, gezien de hele eigen w!ze van 
houder!. 
Het merendeel van de angusfokkers in 
Nederland – vooral hobbyisten en bedr!-
ven die dit vleesveeras als tweede tak hou-
den – heeft de dieren in combinatie met 
natuurbeheer. Daarvoor is de angus b!-
zonder geschikt, geeft Woolderink aan. 
‘De angus is sober en rustig, ze is zelfred-
zaam, hoornloos en kalft vanzelf. Daarb! 
kan ze jaarrond buiten lopen en dat maakt 
dat de angus heel geschikt is om natuur-
terreinen te onderhouden. Rust en ruimte 
z!n de uitgangspunten in het beheer en 
dat willen we in de vermarkting ook uit-
stralen.’
Van origine komt de angus – die zowel 
zwart als effen roodbruin van kleur kan 
z!n –  uit Schotland. De dieren in Neder-
land z!n vooral afkomstig van fokker!en 
uit Denemarken en Duitsland. Daar z!n, 
naast onder andere Engeland, Schotland 
en de Verenigde Staten, al actieve stam-
boeken. Binnenkort in Nederland dus 
ook. l

In het komende najaar kr!gt Nederland er een stamboek b!: het 

Nederlands Aberdeen Angus Stamboek. ‘We willen fokkers van 

dit ras b! elkaar brengen’, vertelt een van de initiatiefnemers en 

beoogd voorzitter Focko Zwanenburg. ‘Naast registratie en  

fokker! gaan we ook een label voor angusvlees ontwikkelen.’ 
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Voor meer informatie over het stamboek en 
aanmeldingen: www.angus-stamboek.nl
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