LIBELLE SAMEN MET DE STICHTING KIP PROMOTIE

EEN KIJKJE
OP DE
KIPPENBOERDERIJ
Kippenboerin Jolanda vertelt
over haar bedrijf

Je voelt je direct welkom als je
Jolanda’s erf oprijdt, daar zorgen
de bordjes met ‘zichtstal’ en ‘kom
kijken’ voor. Voor Jolanda en haar
gezin staat alles in het teken van een
goede omgeving voor de kippen.
Jolanda van de Kruijs groeide op tussen de varkens,
maar kwam door haar man in de pluimveehouderij terecht. Ze zit al twintig jaar in het vak en zou voor geen
goud iets anders willen doen. “Ik ben opgegroeid in de
agrarische sector, ik weet niet beter. Het is een passie,
een levenswijze.”
Met de tijd mee

In de pluimveesector wordt steeds gezocht naar verbeteringen. Zo is het gebruik van antibiotica de afgelopen jaren meer dan gehalveerd. Ook Jolanda gaat met
haar tijd mee: het voeren van de kuikens is inmiddels
geautomatiseerd. “Maar dat wil niet zeggen dat wij
niet meer in de stal komen, want het blijven wel levende dieren waarvoor je zorgt”, benadrukt ze. “Het is
geen product dat je maakt met een machine die je op
vrijdagavond stilzet. En als er ‘s avonds een keer wat
aan de hand is in de stal, ben ik er natuurlijk als de kippen bij”, lacht ze.
Alles voor de beestjes

Ook boerderijbezoekers, die langskomen voor een
doosje eieren of een stukje gemarineerde kip, vinden
het leuk om een kijkje te nemen bij de kuikens. “Vaak
zijn ze verbaasd. Ze hebben een heel ander beeld van
een kippenstal en denken dat de beestjes heel weinig
ruimte hebben of niet vrij kunnen rondlopen.” Kritiek
op haar vak vindt Jolanda soms lastig. “Ons imago is
niet altijd even goed, maar dat vind ik niet terecht. Wij
proberen alles zo goed mogelijk te doen, maar dat ziet
de buitenwereld helaas niet altijd.”

MEER WETEN? KIJK OP WWW. KIPRECEPTEN.NL!
* Blijkt uit onderzoek van Blonk Milieuadvies dat in opdracht van ABN Amro werd uitgevoerd

BIOLOGISCHE KIP
VERSUS GANGBARE KIP
Biologisch vlees maakt al jaren
2 à 3% van de markt uit. Dat
percentage groeit echter niet
hard. Jolanda: “we kunnen
dus niet allemaal biologisch
gaan werken, dan doen we
iets verkeerd”.
Een biologische kip heeft een
CO2-voetafdruk die 1,6 keer
zo hoog is als bij een gangbare
kip *. Per kilo kip is meer
(biologisch) voer nodig en is
sprake van meer uitstoot van
ammoniak. Impact op het
milieu en dierenwelzijn gaan
dus niet altijd hand in hand.

