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Nieuwe inzet van kippen
Nu men zowel in de bio-industrie als in de biologisch-dynamische
landbouw op zoek is naar nieuwe kansen, komt men steeds vaker
uit bij de oude nutrassen. Bij het Louis Bolk Instituut wordt steeds
vaker het geluid vernomen dat men in de jaren tachtig eigenlijk de
verkeerde kippen (lees: te ver doorgefokte hybride plofkippen) heeft
genomen, die weliswaar driehonderd of meer eieren per jaar legden
en op biologische wijze werden gehouden, maar anno 2011 steeds
vaker ziekten of andere gebreken vertonen.
Waren we met fokken maar begonnen met
oud-Hollandse rassen als Barnevelder en
Welsumer, die tweehonderd eieren per
jaar legden in plaats van driehonderd en
hadden we die maar langzaam op de
goede manier opgevoerd, dan hadden we
nu geen ‘doorgefokte hybride plofkippen’.
Er zijn inmiddels drie alternatieven voor
deze kippen op de markt: de straatkip, de
zorgboerderijkip en de weidekip.

Straatkip
Ongeveer vijftig gezinnen in het Belgische
Moeskroen, bij de Franse grens, krijgen van
de gemeente elk twee kippen die moeten
helpen bij het wegwerken van keukenafval.
Het mes snijdt aan twee kanten: armlastige
gezinnen krijgen gratis kippen (en dus vlees
en eieren), de kippen pikken veel overtollige
voedselresten weg en het straatbeeld krijgt
weer een vertrouwd vooroorlogs beeld.
De gezinnen mogen de kippen pas na twee
jaar van straatruimen slachten. Barneveld
en Olst-Welsum, grijp uw kans!

ders op een veld van vijftig bij vijftig meter.
Hier lopen nu zo’n honderd Barnevelders
die door de bewoners van de zorgboerderij
onderhouden worden en die eieren aan de
buurt leveren, doordat er aan de deur
gekocht kan worden. De kippen overnachten zelfs in coniferen en eten het afval van
de tuinderij. Er zijn in Nederland reeds 460
zorgboerderijen, dus grijp uw kans.

Weidekip
Welke benamingen men ook bedenkt voor
kippen die meer vrije bewegingsruimte dan
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dertig bij dertig centimeter hebben, zoals
vrijeuitloopkip, scharrelkip, en wat niet al,
Kees Scheepens, dierenarts en varkenshouder (Berkshire) in Best bij Eindhoven, heeft
onlangs bij broeder Guerric in Zundert Brabanter hoenders aangeschaft, die hij in een
schaftkeet (u kent ze wel van de bouw)
houdt, die hij achter zijn grazende Aberdeen-Angus-runderen in het Groene Woud
aanrijdt. Door het grazen en vooral het
betreden en trillen van de grond komen er
wormen en ander ongedierte uit de bodem
los, die door de erachteraan lopende of rijdende kippen worden opgepeuzeld.
Er zijn in Nederland honderden afgedankte
bouwketen (als ze nog maar kunnen rijden) en ze leveren vaak een mooier landschappelijk beeld op dan de afgedankte
zeecontainers waar paarden en pony’s in
schuilen. =

Ieder jaar krijgt een speciaal ras extra aandacht. Dat noemen we het ras van het jaar. Maar dit jaar zetten
we zelfs twee rassen in het zonnetje: de krombekeend en de witborsteend. Je kunt ze gaan bewonderen
op de familiedag in mei. Dan is er een begunstigersdag voor jong en oud bij een fokcentrum waar deze
eenden in een sloot zwemmen. Je hoort hen gezellig kwaken. Op deze pagina kun je uitvinden hoe je ze
kunt herkennen.

Witborsteenden en krombekeenden
Deze eenden kunnen er bijna hetzelfde uitzien als een wilde eend. Maar er is een belangrijk verschil.
Wat zou dat zijn? Je kunt zien dat ze anders zijn, maar ook aan hun naam horen.
Kun jij ontdekken wat een witborsteend en wat een krombekeend is? Volg de twee weggetjes in de
doolhof om bij de juiste foto te komen.
Onderweg kom je letters tegen. Als je deze volgt, kun je ook ontdekken wat er in de volgende zinnen
ontbreekt:
1. De witborsteend heeft een aantal

aan de voorkant

2. De krombekeend heeft een
Edgar van de Poel

Schaftkeet met weidekippen
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De krombekeend is een heel
oud ras. Je kunt krombekeenden al zien op schilderijen van Jan Steen. Dus
ze waren vier eeuwen geleden al in Nederland en misschien al eerder….
De witborsteend werd vroeger ook wel Waterlandse
eend genoemd. Dat komt
omdat die eenden vooral in
de polders van Noord-Holland gehouden werden en
daar waren heel veel sloten.
Ze hadden ook nog een
andere naam: spreeuwkopeend. Dat kwam omdat de
kop van de vrouwtjeseend
lijkt op de kop van een
spreeuw, bruin met zwarte
streepjes.

Zorgboerderijkip
Op de Edese zorgboerderij annex biologische tuinderij Makandra op het Landgoed
Kernhem houdt men sinds kort Barnevel22

…en het is zeldzaam!
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