VVD op bezoek
bij Oldeleide
Politici onder de indruk
Op vrijdag 30 januari jl. kwam een brede delegatie van de VVD op bezoek
op het bedrijf ‘Oldeleide’ van de familie Hutten te Witharen om nader
kennis te maken met de nertsenhouderij.
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De VVD was vertegenwoordigd vanuit allerlei geledingen. Naast de lokale politiek, was
ook een afgevaardigde van de VVD-fractie
uit de provincie Overijssel en de landbouwwoordvoerster van de VVD in de Tweede
kamer Helma Lodders aanwezig.
De familie Hutten heeft het altijd goed voor
elkaar, met een grote ontvangstruimte waarin volop bont te zien is. Zij hebben er in het
verleden een sport van gemaakt om zoveel
mogelijk verschillende soorten bont/vachten te verzamelen. De VVD zelf zorgde voor
wat lekkers bij de koffie; petit fourtjes met
VVD-logo!
Robbin Hutten deed het woord, na een
voorstellingsrondje vertelde hij over de historie van het bedrijf. Dat Henk en Hans in
1956 in Nieuw-Heeten begonnen zijn en in
1999 dit bedrijf in Witharen gekocht hebben. Wat nu overgenomen is door de zonen
Robbin (zoon van Henk) en Lyon (zoon van
Hans).
Na de algemene inleiding werd de groep
opgesplitst voor de rondleiding over het
bedrijf. Alles werd besproken van de jaarcy-

clus, de kleurslagen, het werken op het
bedrijf, het doden van dieren tot het pelzen.
De bezoekers waren duidelijk geïnteresseerd
en hadden volop vragen. Natuurlijk werd
ook de bedrijfsvernieuwing besproken. Het
gehele bedrijf bestaat uit sheds, deels vernieuwd, deels nog oud. Maar ook hoe die
bedrijfsvernieuwing gezien wordt in het
kader van de Wet, die nu buiten werking
gesteld is.
Na de rondleiding werd een lunch aangeboden. Tijdens de lunch werd de markt voor
pelzen nader belicht door Gijsbert Wurms
van Kopenhagen Fur. Hij gaf aan hoe de afzet
verloopt en hoe internationaal de sector
werkt. Ook Henk Kamevaar van Flevo was
aanwezig om een toelichting te geven op
voer gerelateerde zaken.
Ondergetekende gaf namens de NFE een
toelichting op hoe de sector organisatorisch
in elkaar zit, de saamhorigheid binnen de
sector en de gedrevenheid van de sector om
ervoor te zorgen dat alle bedrijven aan de
Verordening/Wet Dieren voldoen. Verder
werd ingegaan op het ontstaan van de wet
‘Verbod Pelsdierhouderij’, de consequenties
hiervan voor de bedrijven en de uitspraak
van de rechtbank m.b.t. het buiten werking
stellen van de wet.
Helma Lodders benadrukte dat het voor alle
agrarische sectoren van belang is dat zij er
voor zorgen dat ze de zaken goed op orde
hebben en dit zelf ook uitdragen naar buiten
toe. De pelsdierenhouderij kreeg van haar
complimenten daarvoor. Hierop volgde een
interessante discussie over hoe positieve PR
te bereiken. Zelf heeft ze dat in ieder geval
ook gedaan, zie de tweet die ze dezelfde dag
nog op Twitter plaatste.
Al met al een geslaagd bezoek dat ook nog
een vervolg krijgt. VVD-Europarlementariër
Jan Huitema zou ook aanwezig zijn bij dit
bedrijfsbezoek, maar helaas was hij op het
allerlaatst verhinderd. Dit weerhield hem er
niet van om iedereen die bij het bedrijfsbezoek aanwezig was uit te nodigen voor een
afspraak in Brussel. Wordt vervolgd dus…

de pelsdierenhouder

