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SPUL EIEREN

Voor milieu, boeren, kip en consument
In deze rubriek wordt elke
week een product met een
duurzaamheidsclaim
bekeken. Vandaag:
Rondeeleieren.
charreleieren, vrije uitloopeieren, biologische en Demetereieren, Beter Leen-eieren, graseieren… Je zou bijna door de eieren
de kip niet meer zien, maar toch
voegt het gloednieuwe rondeelei,
krap twee weken verkrijgbaar bij Albert Heijn, iets wezenlijk nieuws
toe. Het rondeelei wil namelijk iedereen tevreden stellen: het milieu,
de boeren, de dieren en de consu-

S

ment. Tot nu toe was de keuze vooral tussen diervriendelijk en duurder (biologisch, Demeter, vrije uitloop) of dieronvriendelijk en goedkoop (gangbaar, scharrel).
De milieubelasting van de gangbare kippenhouderij, inclusief
scharrelhennen en -eieren, is bovendien hoog doordat er veel energie
bij nodig is en de mest enorm veel
ammoniak en stikstof uitstoot.
Maar ook biologische en Demetereierbedrijven stellen geen eisen aan
mestproductie en energiegebruik,
zegt Milieu Centraal.
Een rondeel is een grote, ronde
kippenstal (er is er pas een, in Barneveld) voor dertigduizend kippen
– weinig in vergelijking met de

gangbare houderij, veel als je kijkt
naar biologisch. De stal is rond en
bestaat uit 5 ‘taartpunten’ (voor elk
zesduizend kippen), met nachthokken, binnenverblijven en een ‘buitenband’ met aarde en begroeiing.
Rondeelkippen hebben, zeggen ge-

dragswetenschappers uit Wageningen, vrijwel net zo’n goed leventje
als biologische kippen.
De eieren zijn duur genoeg om de
boer een goede prijs te geven, maar
flink goedkoper dan biologische eieren. Bovendien is het rondeelei beter voor het milieu. Door de constructie en een uitgekiend ventilatiesysteem verbruikt de stal minder
energie voor koelen en verwarmen.
Het plafond laat binnen volop daglicht binnen: minder energie voor
verlichting. De buitenlucht wordt
onder de kippenstokken door geleid, waardoor de mest wat indroogt, wat zorgt voor lagere ammoniak- en stikstofemissie. De mest
droogt verder door hercirculatie

van stallucht. In het kippenvoer
wordt alleen soja gebruikt waarvoor geen bossen zijn gekapt. En de
verpakking is van restkokosvezels,
volgens milieuadviesbureau Blonk
zelfs iets beter dan een doosje van
gerecycled karton.
Het rondeelei krijgt drie sterren
van Dierenbescherming (net als biologisch) en Milieukeur. De boer
hoeft niet meer uit te breiden om
het hoofd boven water te houden.
Kortom: het rondeelei? Misschien
wel het ei van de toekomst.
Prijs: Rondeelei € 0,27; EKO-ei € 0,30;
vrije uitloopei € 0,24; scharrelei € 0,15
Verkrijgbaar: bij AH en het Rondeel zelf
Oordeel:★★★★★

