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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Sam Geysens maakte van zijn hobby zijn beroep

Een senior alpacamanager en 
alpacapper tot uw dienst

Sam Geysens van Groene Kring Hageland heeft een alpaca
farm in Bierbeek en is een gekende naam in het alpaca
wereldje. Op jonge leeftijd ging hij al regelmatig helpen op 
alpacabedrijven. Ondertussen heeft hij zijn eigen fokkerij, 
Salictum alpacafarm, en wordt hij in binnen en buitenland 
gevraagd omwille van zijn kennis en expertise. 

 ✒ LENE CILLEN
CONSULENT GROENE KRING

Sam, hoelang zijn alpaca’s al een 
passie van jou? 

Sam: “Dat is lang geleden begonnen 
als een hobby en ondertussen ben ik er 
al 14 jaar mee bezig. Mijn grootouders 
en nonkel hebben altijd koeien gehad, 
maar het rundvee is sterk afgenomen en 

ik bewerk nu de gronden van het bedrijf. 
Ik heb zelf 22 alpaca’s en heb plannen 
om dit uit te breiden naar 40 tegen het 
einde van het jaar. Daarnaast bied ik ook 
al enkele jaren allerhande services en 
advies aan.”

Zijn het gemakkelijke dieren om 
te houden?
Sam: “Naar huisvesting en verzorging 
toe zijn het relatief makkelijke dieren, 
ze zijn ook sociaal en hebben een zacht 
karakter. Ze grazen het jaar rond en 
kunnen buitenlopen, zolang ze beschut-
ting hebben tegen regen en zon. Het 
lastige eraan is dat alpaca’s prooidieren 
zijn en ze van nature proberen te ver-

bergen dat ze ziek zijn. Als je het ont-
dekt, dan is het vaak al kantje boordje. 
Huidaandoeningen komen vaak voor en 
soms ook maagzweren. Op alle andere 
vlakken verschillen ze wel met de typi-
sche landbouwdieren. Het zijn kameel-
achtigen en pseudoherkauwers, want 
ze hebben één maag met drie comparti-
menten. Het zijn ook geen hoefdieren, 
maar hebben een eeltkussen en nagels. 
En het is waarschijnlijk, naast lama’s, 
ook het enige dier dat spuwt.”

Jij hebt een alpacafokkerij, hoe 
loopt dat precies?
Sam: “Alpaca’s hebben niet echt een 
cyclus. Het gedrag van de hengst en 
het geluid dat ze maken, is noodzakelijk 
voor de eisprong. In principe zouden we 
elk moment van het jaar kunnen dekken, 
maar we raden af om hengsten en mer-
ries samen te huisvesten omwille van 
onrust in de kudde. We proberen het wel 
te groeperen, zodat alle dieren in mei en 
juni werpen. Hengsten zijn op 2 à 3 jaar 
geslachtsrijp, vanaf 1,5 à 2 jaar kunnen 
de merries gedekt worden. Ze dragen 
gemiddeld 11,5 maanden, maar je kan 
er je klok niet op gelijk zetten.”

Kan je de wol ook makkelijk 
vermarkten?
Sam: “Nee, op dit moment nog niet. Een 
alpaca wordt niet gezien als een (wol-)
producerend dier, hoewel de kwaliteit 
van de wol zeer goed is. Er is voorlopig 
te weinig wol van dezelfde kleur en 
kwaliteit om de industrie mee op de 
kar te doen springen. Lokaal starten nu 
wel enkele labels op die werken met 
lokale wol, maar dat zijn beperkte kilo’s. 
Ik hoop de wol algemeen te kunnen 
gebruiken, maar dat zit nog in de onder-
zoeksfase. Best zou zijn dat een bedrijf 
zelf de ruwe wol gaat aankopen en 
 verwerken, maar dat is nog niet echt 
aan de orde. Je kweekt uiteindelijk wel 
voor de wol, dus je moet er staan met 

je kwaliteit. Ooit zal er een markt voor 
komen.”

Heb je een idee hoeveel bedrijven 
er in België zijn met alpaca’s?
Sam: “Alpaca’s worden op dit moment 
niet gezien als landbouwhuisdieren, dus 
er is wettelijk niets geregeld met die 
dieren. Ik ben wel landbouwer, maar ik 
heb zogezegd dus geen dieren om aan 
te geven. We hebben in de Benelux zo’n 
329 leden, maar dat gaan ze lang niet 
allemaal zijn. Ik zou toch denken dat er 
minstens een 400 à 500 alpacahouders 
in België zijn. Vanaf deze maand wordt 
de registratie in Sanitel verplicht, dus 
we zullen er een duidelijker beeld op 
krijgen. Dat wil natuurlijk nog niet zeg-
gen dat alpaca’s dan ook ineens gezien 
worden als landbouwhuisdier. Er is nog 
werk aan de winkel.”

Je zit ook in verschillende vereni-
gingen en projectjes.
Sam: “Ja, ik ben ondervoorzitter van de 
Alpaca Association Benelux en voor-
zitter van de gezondheid- en welzijns-
commissie. West-Europa en de Benelux 
zijn toch wel wat het alpacacentrum van 
het Eurazische vasteland. Ik kom op veel 
plaatsen door het scheren, dus mijn 
naam wordt al snel eens doorgegeven. 
Normaal was het plan om begin dit jaar 
op Agriflanders een alpacakeuring te 
organiseren. Het zou leuk zijn als ik dit 
toch eens op een grote beurs kan doen.”

Heb je nog een leuk weetje dat je 
wil delen over alpaca’s?
Sam: “Alpaca’s en lama’s hebben 
kleinere antilichamen dan andere dieren, 
waardoor ze vaak gebruikt worden in 
onderzoek naar medicijnen. Ze bekijken 
dan of ze in staat zijn om via antilichamen 
medicijnen te produceren. De proeven 
worden enkel gedaan op ruinen omdat 
die hun hormonenhuishouding stand-
vastig is.” ◗

Bedrijfsprofiel
Sam doet alles wat met alpaca’s te 
maken heeft. In het voorjaar gaat hij ook 
 dieren scheren in binnen- en buitenland, 
maar daarnaast doet hij ook de verzor-
ging, verkoopt hij voeder en producten 
en geeft hij advies aan andere bedrijven. 
Hij werkt ook samen met een zorgboer-
derij, die de toeristische tak voor haar 
rekening neemt. Op het eigen fokbedrijf 
Salictum alpacafarm zijn er 22 fokdieren. 
Daarnaast doet Sam een beetje akker-
bouw. In de winter gaat hij helpen op 
twee geitenbedrijven.

ID-kit Sam
 • Groene Kringgewest: Hageland
 • Leeftijd: 29 jaar
 • Studies: bachelor agro- en biotech-

nologie en master biowetenschappen 
in Geel

 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Hobby’s: carnaval, organisatie dorps-

kermis en toneel

Toekomstplannen
“Tegen het einde van het jaar wil ik zo’n 
40 dieren hebben en ik zou graag nog 
uitbreiden naar 100 dieren. Als ze niet 
zo duur waren, had ik er al lang wat meer. 
Daarnaast probeer ik actief de wolver-
werking op de rails te krijgen, zodat de 
wol van de alpaca’s nuttig gebruikt kan 
worden. Tot slot zou het echt leuk zijn 
als ik alpacashows kon organiseren op 
de grotere landbouwbeurzen.”

BIERBEEK

“Alpaca’s zijn prooidieren en proberen van 
nature te verbergen dat ze ziek zijn.”
SAM GEYSENS
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