Nertsenfokkers uit Gennep moeten stoppen
maar beraden zich nog nauwelijks op hun
toekomst
Acht nertsenfokkerijen in de gemeente Gennep moeten zich beraden op hun toekomst. Op 1
januari 2024 houdt hun bedrijfstak op te bestaan na een besluit van de Nederlandse regering.
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Een fokkerij in Ottersum maakt de overstap naar een geitenhouderij. Het bedrijf anticipeerde
vijf jaar geleden bij de bouw van een nieuwe stal al op die ontwikkeling.
Maar de andere zeven bedrijven hebben de richting van hun bedrijf nog niet bepaald. Het
verbod op pelsdierhouderij is begin 2013 al ingegaan. Dat gebeurde na een initiatiefvoorstel
in de Tweede Kamer van SP en PvdA dat door PVV, GroenLinks, D66 en Partij voor de
Dieren werd gesteund.
Dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren maakte zich jarenlang sterk voor zo'n
verbod op het houden en doden van pelsdieren voor het bont. Bont voor Dieren kreeg veel
steun voor haar strijd. Een grote meerderheid van Nederland vond het doden van dieren alleen

om het bont ook niet ethisch. Bestaande bedrijven krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om over te
schakelen
Het is moeilijk om na te denken over de toekomst als je zo boos bent over wat je is
aangedaan
Wim Verhagen
Vanaf 2024 mogen nertsen niet meer gefokt worden.
Ondanks het feit dat al sinds 2013 duidelijk is dat de
pelsdierhouderij verboden wordt, snapt Wim Verhagen
als directeur van de brancheorganisatie van
pelsdierhouders dat veel bedrijven nog geen idee
hebben hoe ze verder moeten ná 2024.
Verhagen: ,,Het is moeilijk om na te denken over de
toekomst als je zo boos bent over wat je is aangedaan.
Die boosheid is begrijpelijk, want de pelsdierhouders
zijn zonder meer onfatsoenlijk behandeld door de
Nederlandse regering. Hun bedrijf is hun alles. Ze
hebben zich er soms wel veertig jaar voor ingezet. En
nu ineens is dat bedrijf helemaal niets meer waard.’’
,,Het was hun voorziening voor de oude dag. Deze agrariërs bevinden zich in een enorme
spagaat. Ze willen eigenlijk doorgaan met wat ze doen. Ze zijn expert in de pelsdierbranche,
maar moeten een ander vak kiezen. Dat is echt moeilijk."
De brancheorganisatie NFE (Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders) geeft haar
leden desgevraagd advies bij de keus van een voortzetting van het bedrijf. Dat is geen
overbodige luxe, zo blijkt. Eén nertsenhouder heeft plannen om de agrarische sector vaarwel
te zeggen en in Ottersum op de bedrijfslocatie een andersoortige onderneming te starten.
Een buurbedrijf heeft nog geen idee welke kant het op moet. ,,Als ik erover moet nadenken,
word ik alleen maar boos. Het is zo oneerlijk wat ons overkomt. We hebben nog pas een paar
jaar geleden een nieuwe stal gezet. Daar was steun voor, ook van de gemeente. We konden
niet vermoeden dat we gedwongen helemaal zouden moeten stoppen", zegt de vrouw des
huizes.
Een collega-ondernemer zegt nog even pas op de plaats te maken: ,,We hebben nog vijf jaar
om een plan te ontwikkelen. Maar we zijn niet zo jong als onze collega in Ottersum die een
heel nieuw geitenbedrijf begint. Dat zou voor ons echt te veel zijn."
Vrouw van een nertsenfokker : “Als ik erover moet nadenken, word ik alleen maar boos. Het
is zo oneerlijk wat ons overkomt”

Een nerts
Een korte rondgang langs de huidige nertsenhouderijen in de gemeente Gennep leert, dat niet
snel sprake zal zijn van een snelle groei van het aantal geitenhouderijen. Nertsenhouder
Jeroen ten Haaf: ,,Ik heb van mijn branchegenoten er niets over gehoord." Twan Reintjes van
de Gennepse CDA-fractie: ,,We hebben wel contact met de agrariërs maar we hebben geen
signalen dat er meer ondernemers op geitenhouderij willen overstappen."

Termijn te kort
Volgens Verhagen van de NFE is het een vreemde constructie dat nertsenhouders moeten
stoppen met hun bedrijf en er geen vergoeding van de staat tegenover staat. De termijn die de
overheid gesteld heeft om bedrijven te laten stoppen - tien jaar - is volgens de federatie veel te
kort om gedane investeringen terug te kunnen verdienen.
In Nederland zijn in totaal zo'n 165 nertsenbedrijven die gedwongen moeten stoppen. In
Noord-Limburg en Land van Cuijk zijn in totaal 50 bedrijven die getroffen worden door de
maatregel.
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