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In Nederland zijn alle eendagshaantjes van legrassen bestemd
voor diervoeder. Een Duits initiatief streeft naar een alternatief.

Hen met extra tenen en dubbele kam
Speling der natuur

Drie kleine tenen extra
‘Hé, wat heeft die kip een dikke teen’, dacht
Jan van Esch, hoofd kwaliteit bij eierhandel
G. Kwetters en Zn. toen hij met pluimveehouder Jan de Greef uit Woudenberg (U)
door diens koppel Lohmann Brown-uitloopkippen liep. Die dikke teen bleken, toen ze de
kip in de hand hadden, drie extra kleine
teentjes te zijn. De kip had ook een dubbele
kam. Spelingen der natuur waarvan de kip
geen zichtbare hinder heeft, aldus Van Esch.
Webcam in Barneveld

Live Rondeel-kippen kijken
Consumenten die een doosje met Rondeelpaaseieren kopen, vinden daarin een sticker
met QR-code. Als ze deze code scannen
kunnen ze live de kippen zien lopen in de
Rondeel in Barneveld. Via een webcam:
http://hdtv.webcam.nl/vencogroep/.
advertentie

Een
betrouwbaar
koppel

Broer van de hen afmesten
‘Rette mein Bruder’ en ‘Schluss mit dem
nutzlosen Töten’. Met deze aansprekende
kreten vragen in Duitsland sinds kort een
aantal bedrijven aandacht voor hun oplossing voor eendagshaantjes van legrassen: de
broederhaantjes (broertjes van de henkuikens) in leven laten en afmesten. De bedrijven – zeven pluimveebedrijven, twee verwerkers (waaronder een fabrikant van
babyvoeding) en enkele natuurvoedingswinkels – hebben daartoe het Bruderhahn
Initiative Deutschland (BID) opgezet. Op
de website www.bruderhahn.de is te lezen
dat het project op de korte termijn vooral
haankuikens wil redden van een zeer jonge
dood en op de langere termijn streeft naar
een economisch rendabele dubbeldoelkip.
Het streven is evenzoveel hanen op te
zetten en te mesten als er hennen worden
opgezet die eieren leggen voor de (groot-)
handel. Uitgaande van een productie van
250 eieren per opgezette hen en een extra
kostprijs van €10 per gemeste haan, heeft
het initiatief berekend dat als consumenten
per ei 4 cent extra betalen, er per hen één
haan gemest kan worden. De haantjes worden in vijf maanden gemest, de eerste acht
weken worden ze samen met de henkuikens gehouden. De eieren en het vlees zijn
te herkennen aan het BID-logo.

De extra opbrengst van 4 cent per ei wordt
volledig besteed aan de opfok van de broederhaantjes en het vermarkten van die
haantjes. Het initiatief ‘4 Cent für die
Ethik’ is gestart op 1 januari van dit jaar.
Bestman bezocht broederhaantjes
Monique Bestman, onderzoekster bij het
Louis Bolk Instituut in Zeist, was het afgelopen halfjaar in Duitsland en trof op twee
pluimveebedrijven de broederhaantjes aan.
Op het eerste bedrijf (Bauckhof; www.
bauckhof.de) hielden ze verschillende soorten pluimvee in mobiele hokken op meerdere grote percelen, vleeskuikens, kalkoenen, leghennen en... Bruderhähne. Het
tweede bedrijf (Geflügelhof Schubert;
www.gefluegelhof-schubert.de) houdt biologische ouderdieren, opfokhennen en wederom... Bruderhähne.
Op bedrijf Bauckhof worden de broederhaantjes in een kas gehouden, vanwaaruit
ze een weiland in kunnen. Geflügelhof
Schubert heeft een stal met overdekte en
vrije uitloop. Sinds eind 2009 tot medio
2012 heeft Geflügelhof Schubert 8.000 hanen gemest en verkocht in potten onder het
merk Stolzer Gockel (www.stolzer-gockel.
de): fricassee (vlees in roomsaus), bouillon
en paté, allemaal van broederhaantjes.

Géén tijdelijke ophokplicht. Dat bepleit NOP-legpluimveebestuurder Jan Willem Lagerweij ondanks LPAI-uitbraak.

Uitloop veiliger maken
www.terheerdt.com
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Jan Willem Lagerweij, voorzitter van de
NOP-kring Leghennenhouders, zegt het
goed te vinden dat Nederland niet tot een
tijdelijke ophokplicht voor buitenlopende
kippen heeft besloten in ‘risicovolle’ perioden. Zijn argumentatie: „Aangezien de afgelopen jaren de LPAI-besmettingen zich
niet uitsluitend ten tijde van de vogeltrek of
in de waterrijke gebieden hebben voorgedaan, helpt een tijdelijk ophokgebod niet.’’
Naar aanleiding van de AI-besmetting in
Lochem zegt hij te erkennen dat de gevolgen van een LPAI-besmetting nu te eenzijdig liggen bij de exporteurs van broedeieren en eendagskuikens. Lagerweij is daarom voorstander van het treffen van maatregelen voor kippenuitlopen die de
PPE-Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg heeft voorgesteld: afscherming
van open water in de uitloop, aanbrengen
van beplanting om de stallen en een droge

strook direct aansluitend aan de stal. Hierdoor worden ganzen en eenden zo veel mogelijk geweerd uit de uitloop.
De AI-besmetting in Lochem bij uitloopkippen, die 12 maart bekend werd, is stof
voor discussie over de risico’s van uitlopen.
Hoewel er – een week na het bekend worden
van de besmetting – nog geen exportbelemmeringen zijn gemeld, is dat risico wel aanwezig. Zo besloot Rusland bij de LPAI-besmetting in Hagestein in augustus vorig jaar
tot een importban voor pluimvee(producten) uit de provincie Utrecht.
In een interview in een volgend nummer
van Pluimveehouderij zegt Lagerweij
marktkansen te zien voor eieren van kippen met onbehandelde snavels. „Als er een
grote vraag naar eieren van kippen met
onbehandelde snavels gaat ontstaan, komt
de maatschappelijke focus wellicht minder
te liggen op uitloopkippen.”
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