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de hoerder[ varÌ David Janssen
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David Janssen zorgt goed voor zijn lrippen op trjn boerderij in het LÍmburgse Veulen. Ziin GIJS Ëi

werd als eerste vrije uitloopei beliroond met de maximale score van het Beter Leven-keurmerk.

I van jongs af aan ben ik gewend om
kippen te houden. We hadden vroe-
ger altijd al dieren, ook varkens. De
boerderij zoals ik die nu heb is echt een
familiebedrijf, ík heb het samen met

mijn broer van onze ouders overgenomen. We
zíjn ons gaan oriënteren op wat we het liefst
wilden doen en wat we eventueel anders wil-
den. Toen hebben we voor vrije uitloopkippen
gekozen, dat paste heel goed bij ons-

Plezier in miin werk
Een grote rol ìn onze keuze speelde de arbeids-
vreugde die dat oplevert. Het is tenslotte werk
waar je dagelijks mee bezíg bent, dan is het wel
zo prettig als je daar ook plezier aan beleeft. Het
geeft een goed gevoel om vrije uitloopkippen
te houden die lekker de ruímte hebben, zich
op hun gemak voelen en daardoor ook goede
ereren produceren.

Zorgboerderij De Haam
Mijn dagen zijn altijd erg afwisselend lk ben

's morgens een paar uur bij de kippen om ze

te voeren, te verzorgen en om eieren te rapen.
Daarna ga ik naar de schapen en later op de dag
zorg ik dan weer een paar uur voor de kippen.
We hebben een gemengd bedrijf en behalve
de kippen en schapen hebben we nog een

hondenpension. We zijn ook een zorgboerderij.
Mijn vrouw runt samen met mijn schoonzus de

dagverzorging. Ouderen met bijvoorbeeld de-
mentie of een andere geestelijke of lichameliike
beperking vinden een fijne afleiding op de
boerderij. Ze kunnen bij de kippen kijken, ze
helpen me vaak met eieren rapen of eitjes in

doosjes inpakken lk vind het heel fijn dat we
mensen zo kunnen stimuleren.

Verse eieren
Na het rapen worden de eieren allemaal ge-
sorteerd in het pakstation op de boerderij. Er

wordt gekeken naar de schaalkwaliteit en ze

moeten een bepaald gewicht hebben. Als er
iets afwijkt, wordt dat ei eruit gehaald Zo moet
de schaal van een ei bijvoorbeeld egaal bruin
van kleur zijn, En na het sorteren gaan de eieren
rechtstreeks in dozen naar PLUS, waar ze exclu-
sief verkrilgbaar zijn. Hartstikke vers dus.

Binnen en buiten rondlopen
lk zeg altijd: de kippen hebben bij ons een luxe

driesterrenaccomodatie! Ze kunnen hier alle

kanten op; ze kunnen zelf kiezen of ze binnen
of buiten scharrelen. Er is een groot overdekt
buitenverblijf en ze kunnen ook een heel stuk
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ier van de boercierij is geproduceerd Het ìs een

heei ìntensief iraject, m¿ar ik vìnd het de moei-

ie wa¿rci om hierin te investeren Ik wil mensen

een eerlilk ei kunnen bieden

lk heb een band met ze
We hebben hrer zo'n 38 000 kipperr rorrdiopr-'tl

Br1 anciere t¡erjrij'rr:n rg dil (jernlddeld v¿a'¡' v''el

B0 000 lk probeer rjan ooh ceñ eyeoper'er

[c ziln voor anc.iere¡, het l<arr ook anden' ln
de tector zr¡n wi1 misschiÊn n¡et zo heel 9root,
rn¿ar dat houd rk r¡c!'- g(aÐg zo. We w¡ìlc'n nlet

sclrcude¡ zìtterr. t)e dames komen 'r'reeI op me

af, zeg ik dan voor de graP! "
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het open weiiand in ais ze dai r,nriìlen De kip-

pen kunnen Lritlopen lot wel 50 nreter van de

stal, en er sta¿n overal bomen en strurken Als

er schapen langs de ki¡rpenstal lopen, lopen

cle kippen vroìijk rnet ze mee door het weiland

N,4aai 's avonds gaan cie kippen alJemaal op stok,

orncl¿l ze zich binnen toch het veilìgst voelen

Natuurlijk gedrag
N4ijn slreven iiom te voc,rzien in de natuurlijke

be'hoefte en het natuurlijke gecirag van de kip-

pen Dat is soms een kv,i t-'5llc \./ån Êen beetje ex-

perimenteren; wal werl.'t he'r be:te voor de kip-

pen? Als de kip zrch lekker voeit etl goed in haar

veren zìt als het ware, cl¿n i: d¿t c¡ok'¡veer beter

voor de eteren die ze legt Ze hebben hier volop

afleiding; er ziln speciale pikblokken en strobaal-

tjes, ze krilgen extra snÌJmais en kiezeltjes En we

Éebben een heuse discolamp met a{lemaal klei-

ne rode laserlampjes dìe over de grond bewegen,

waar de kìppen zich op kunnen uitleven

Blijven verbeteren
De gezonclheid en het welziln van de kippen

staañ bi1 mij voorop Er vind-"n dan ook uitge-

breicle controles plaats en we hebben natuurìi.jk

het eerste vrije uitloopei met drie sterren Daar

zijn we heel tiots op. Maar 1e bl11ft altijd ontwik-

kelen en dingen verbeteren Zo hebben men-

sen bijvoorbeeld vaak niet door hoeveel voer er

nociig is om de dieren te eien te geven En dat

moet ook ergens vandaan komen,

Lokaal voer
Het voer dat ik mijn kippen 9eef, is lokaal

verbouwcJ, dr-rs er is geen soja voor gebruikt

waarvoor oerwoud gekapt is in Zuìd Amerìka-

We doen nu een pilot ìn samenwerking met

l\4il euCefensie, uraarbii het doel is om voer te
gebruiken dat binnen een straal ','an 50 kilome-
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Gebakken ei oP vers brood
Klontje boter + 2 GIJS eieren + 2 sneetjes PLUS

Korenlanders Rustiek Wit + zout + peper
+ verse peterselie

Ve.hrt eerr ir.lortje bOier rn eerr koellettpat gri:e k 1v'/ÉÊ

eier¿Tr rn de Dan l.l kL;nt cle dooiers heel l¿lterl oi e'¡eri

rrorikken, w¿t u eeiÍ hei Iekkerst vincjl 0ek eÊr'ì f)ô¿rr

i'f rnulc.rn. lcri he'. erwlt rs gcsrolcJ Erertg o¡t srl¡¿ak nrei

pÈpÊr en zoul Le-o de gebakkerr ereren oB vers tlrood en

be:lrcor meI w¿t vBrse PatersÈlie
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l(IPPTN I(JI€N
Benieuwd naar de kippen van David? U kunt ze live

volgen via de webcam 0p de site van GIJS,

van-gijs.nt/kippenkijken - -
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IItIìlN BIIJAREN
Bewaar eieren op een koele en

donkere ptek. ln de koelkast

kan,naar is niet nodig, hoog-

uit in de zomer. l(elderkoel

bewaren is voldoende. Dan

gaanrc echt weken meel


