Tekst: Ad Boks

De Lakenvelder: landhoen met een
geheel eigen kleurpatroon
De Lakenvelder is naast een runderras ook een kipppenras met een
opvallend kleurpatroon dat de aandacht trekt van serieuze fokkers en
hobbyisten, die de dieren als terreinversiering gebruiken. Maar er is
meer over de Lakenvelder te vertellen.
Over de herkomst van de Lakenvelder zijn
twee verhalen in omloop. Zowel Nederlanders als Duitsers claimen het ras als afkomstig uit eigen land.
Het Nederlandse verhaal is gebaseerd op
een oud reisverhaal uit 1727, dat in het
aprilnummer van 1925 in het tijdschrift ‘Het
Buitenverblijf’ werd afgedrukt. Volgens dit
verhaal is de naam van het ras ontleend aan
de buurschap Lakenvelt, waar in die tijd
hoofdzakelijk zwart- en witgetekende
hoenders werden gehouden. Het ras was
beroemd vanwege zijn productie-eigenschappen en zijn veerkleur.
De Duitsers baseren de Duitse herkomst
van het ras op het feit dat het ras al jaren
geleden in Westfalen voorkwam. In het verleden bestonden er echter veel contacten
tussen Westfalen en Nederland. Kooplieden
en landarbeiders trokken in het voorjaar in
grote aantallen naar ons land. Mogelijk dat
via deze weg de Lakenvelder zijn weg vanuit
Nederland naar Westfalen heeft gevonden.
Er is ook wel verondersteld dat de naam is
ontleend aan het witte lichaam, dat er uitziet alsof een wit laken over een zwart dier is
gelegd en het maar ten dele bedekt.

land voorkomt. De rug is middellang, het
achterdeel is goed ontwikkeld, terwijl de
staart niet te laag wordt gedragen. Het ras
heeft een enkele kam, die middelgroot is,
witte oren en roodbruine of donkeroranje
ogen. De loopbenen zijn leiblauw. Volgens
de standaard is het gewicht van de haan 1,7
tot 2 kg en van de hen 1,4 tot 1,6 kg.

In grote lijnen komt het zichtbare kleurpatroon erop neer dat de kop, de hals en de
staart van de Lakenvelder fluweelzwart van
kleur zijn.

Meer informatie kunt u krijgen bij de
secretaris van de Nederlandse Lakenvelder- en Voorwerkhoender Speciaalclub: de heer H. Morijn, Maaslaan 9,
2105 XB Heemstede.
Tel.: 023-5286744
Mail: h.morijn@quicknet.nl.

Kenmerken van het ras
In type laat de Lakenvelder kenmerken zien
van het landhoen zoals dit al eeuwen in ons
ZeldzaamHuisdier

15

