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Verkoop Vredelinger
kuikens groeit gestaag

Eemweideboerderij
centrum voor
biologische fokkerij
Voorlopig fokken
we nog vanuit de
basisfokdieren.

Nu er al biologische plantenzaden zijn, is het tijd voor biologische
fokkerij van dieren. Wytze Nauta werkt met kippen, leghennen
die het goed doen onder biologische omstandigheden. Sinds
4 september 2019 is de kippenfokkerij van de Vredelingerkippen
zelfs helemaal biologisch. De thuisbasis is de Eemweideboerderij,
waar ook Bio-KI onderdak heeft. Wat is de stand van zaken?
Tekst Leen Janmaat | foto’s Jaap van Westering

O

p de Eemweideboerderij is het nog
even pionieren, onder de bomen
aan de AP Hilhorstweg staan een paar
schuren met daarbij twee percelen land.
De basisfokkerij van de Vredelingerkip
vond elders plaats, maar heeft nu haar
plek gevonden op de nieuwe locatie vlak
bij Amersfoort. Wytze vertelt verheugd:
“Eind augustus kwam Skal nog een keer
controleren en nu is het voor de kippen
hélemaal biologisch. De kippen hebben
hier een prachtig leven en er lopen ook
al een paar potentiële fokstiertjes. Sinds
de fosfaatregelgeving heeft ook niet elk
bedrijf meer ruimte om een stiertje op te
fokken, daar is maar liefst 9,6 kg fosfaat
mee gemoeid. Dus hou ik onder de hob
bygrens ook wat fokstiertjes.”
De oudere fokkippen, bij elkaar 87 hen
nen, wonen nu in een mobiel hok in de
wei waar zij mee doen aan een proef naar
de opname van groenvoer uit een salade
buffet, een grasklaver-kruidenmengsel
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van Pure Graze. “We bekijken hoeveel de
kippen opnemen van het land. Blaadjes
vinden ze lekkerder dan het gras. Met
Wageningen Research zoeken we nu
uit hoeveel ze precies vreten.” Dezelfde
kippen hebben de afgelopen winter en
voorjaar broedeieren geleverd voor de vele
kuikens die zijn verkocht en voor de eigen
volgende generatie. “Het zijn kippen van
Vredelinger kip
De Vredelinger kip is een dubbeldoelkip.
Dit betekent dat de kip voor eier- én vlees
productie ingezet kan worden. De hen legt ongeveer 250-255 eieren per jaar, de haantjes
kunnen (langzaam) opgroeien tot vleeskippen
(18 weken). Naast alles wat de kippen buiten
kunnen vinden krijgen ze biologische opfok en
legkorrel bijgevoerd, aangevuld met zelfgeteelde granen (gerst/haver/rogge. De Vredelinger hen leeft gemiddeld twee tot drie keer
langer dan haar hybride soortgenoot. Deze
robuuste hen past goed binnen een natuurlijk
houderijsysteem.

vijf verschillende families, die steeds via
de hanen worden gecombineerd. Inmid
dels de twaalfde generatie. De volgende
generatie zit nu in de vaste hokken met
uitloop. De hokken liggen verscholen
onder de bomen, dat is ideaal voor de
kippen, die van nature bosdieren zijn.
De kuikens zijn nog jong, volgens plan
gaan ze in november eieren leggen.”
De koppels zijn nog klein, maar als er
straks per familie 30 kippen aan de leg
zijn, kunnen er elke tien dagen ruim
duizend eieren worden uitgebroed. Wytze
houdt de omvang bewust klein: “De
meeste bedrijven gaan nu voor 50 tot 249
kippen, de hobbygrens. Als het groter
moet zal er een tweede trap bij moeten,
die van de vermeerdering. Dan kan ik
bijvoorbeeld 500 kippen met hanen gaan
houden die veel meer eieren produceren.
Het vraagt dan wel om een andere broe
derij en opfoklocatie. Maar voorlopig fok
ken we nog vanuit de basisfokdieren.”
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