Loslopende honden jagen alpaca’s
stuipen op het lijf: ‘Bij stress is kans op
miskraam aanzienlijk’
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De borden moeten rust brengen bij de 28 alpaca’s in Sweikhuizen.
Afbeelding: Annemiek Mommers
Eigenaar Twan van Heeswijck van Alpaca Mountain in Sweikhuizen heeft borden langs zijn
erf opgehangen om hondenbezitters te attenderen op het feit dat loslopende honden zijn
alpaca’s de stuipen op het lijf jagen.
Groene bordjes met daarop in witte letters de tekst ‘Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw hond
aan te lijnen? Wij hebben heel vervelende ervaringen met loslopende honden’ moeten
hondenbezitters ervan bewustmaken dat er op de landerijen rond zijn terrein geen honden mogen
lopen. „Het is een schitterend wandelgebied, maar ik denk dat veel wandelaars niet weten dat
honden hier niet los over de akkers mogen lopen”, vertelt Twan van Heeswijck van Alpaca
Mountain. „Daarnaast realiseren veel eigenaren zich ook niet wat stress doet met mijn alpaca’s.”
Doodgebeten
Hij heeft de borden er niet voor niks gehangen. Vorig jaar ging het op 13 augustus namelijk
helemaal mis. „Ik zag een man achter twee honden aanrennen door de alpacaweide. Ze waren

de wei in gekomen en hij probeerde ze te vangen, maar ze waren helemaal door het dolle heen.”
Toen Van Heeswijck zelf in de wei aankwam, zag hij een veulen bebloed op de grond liggen.
„Deze jonge alpaca was exact een maand oud.” Een bezoek aan de dierenarts mocht niet meer
baten, de verwondingen werden het beestje fataal. „De man was zich kapot geschrokken”, vertelt
Van Heeswijck. „Dezelfde avond is hij nog langsgekomen en heb ik hem uitgelegd wat wij hier
eigenlijk doen.”
Fokken
Samen met zijn vrouw Marléne Satta runt Van Heeswijck sinds 2012 Alpaca Mountain. Naast het
bestieren van een ijswinkel, fokt het stel alpaca’s. In totaal staan er nu 28 in de wei. „Mensen
kunnen onder begeleiding met de dieren wandelen. Verder geven we rondleidingen en kan er
boerengolf worden gespeeld. De fokkerij is echter onze hoofdverdienste.” De Zuid-Amerikaanse
berglama’s trekken nogal de aandacht van passanten. Maar als ze ergens niet tegen kunnen,
dan zijn het onverwachte bewegingen. „Een alpaca is gemiddeld elf maanden drachtig. Bij stress
is de kans op een miskraam aanzienlijk.”
Borden
De alpacaweide is volledig omheind. Op dit moment staat het naastgelegen weiland vol met
koren. „Dan is de kans veel kleiner dat honden hierheen rennen. Het zit bij veel viervoeters in hun
natuur hierheen te rennen als ze de alpaca’s zien, maar het wekt mijn dieren de stuipen op het
lijf.” En dus heeft hij borden opgehangen. De gemeente Beekdaelen plaatst namelijk enkel
borden bij losloopgebieden binnen de bebouwde kom. De weg langs Alpaca Mountain, de
Kempkensweg, ligt net buiten de bebouwde kom. Op de aangrenzende akkers, die privéeigendom van een boer zijn, mag niemand zonder toestemming lopen. Deze zijn niet volledig
omheind, waardoor honden eroverheen kunnen lopen.
Vertrouwen
Maar Van Heeswijck heeft niet het vertrouwen dat iedere hondeneigenaar zich daar bewust van
zijn. Vandaar de borden. „Het is niet alleen voor onze alpaca’s”, voegt hij eraan toe. „Hier lopen
herten en reeën in het wild, evenals dassen. Ook zij lopen gevaar.”

