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“Hier kan ik echt mijn ei in kwijt!”

Spikkeleieren,

dat zijn pas scharreleieren!
ken. Jammer genoeg kwamen
uit die 120 eieren maar 5 hanen. Deze hanen hebben het
dus erg druk in de fokperiode,
sommige hennen zijn er zelfs
kaal van geworden. Interessant om te zien dat hanen
ook werkelijk haantjesgedrag
vertonen. Ze beschermen hun
kippen en laten ze weten wanneer ze te eten krijgen.

De 39-jarige Arie van Gorp woont
samen met zijn vrouw Anita en drie
jonge kinderen, Roos (7), Chris (6) en
Guusje (3), aan het Looneind te Alphen.
In het dagelijks leven is Arie druk met
zijn werk als programmeur en naast dat
hij een enthousiast duivenmelker is,
ontpopt er in zijn achtertuin een ware
scharrelkippenboerderij.

Achter het huis van Arie en zijn gezin ligt,
naast de mooie tuin, ook een stuk grond
wat niet gebruikt werd. Deze grond was
te klein voor landbouw en te groot om
helemaal als voetbalveld voor de kinderen
te gebruiken. Om dit stuk grond toch op
een goede manier te benutten en omdat
het gezin echte dierenliefhebbers zijn, ontstond het idee om iets met dieren te gaan
doen. En omdat Arie van thuis uit opgegroeid is met kippen was de keuze snel
gevallen op de kip. En dan niet zomaar
kippen, maar echte scharrelkippen.

De Welsumer hoen

De keuze voor het kippenras was
al gauw gevallen op de Welsumer. Dit hoenderras vindt haar
oorsprong in het Overijsselse
plaatsje Welsum. Het ras staat
bekend om het leggen van
buitengewoon grote, bruine,

gespikkelde eieren. Bijzonder
toch? Wel voor Arie, maar niet
voor de echte bedrijfsfokkers,
met de reden dat deze hoen
een te lage productie heeft. De
Welsumer legt gemiddeld 200
eieren per jaar en dat is weinig
ten opzichte van andere rassen

die gemiddeld één ei per dag
produceren. Het voordeel van
dit ras is dat de kip eieren van
een goede kwaliteit legt én de
haan lekker vlees heeft, in tegenstelling tot de hanen van
vele andere rassen.

Maar ook de hennen hebben hun eigen voorkeur, want
bij hen speelt uiterlijk een
belangrijke rol. De kleinste
haan, geliefd door Arie, omdat
deze uit een heel mooi spikkelei kwam, valt niet zo in de
smaak bij de hennen. Zij gaan
liever voor de grootste hanen
met de mooiste veren.

3 ei. Maar hoe weet je of een
ei ook werkelijk een scharrelei
is? Met een spikkelei van Arie
ben je hiervan verzekerd. Spikkeleieren bevatten namelijk
hun eigen eicode, de spikkels.
Misschien kennen jullie ze nog
van de streekmarkt in Alphen?
Waar je het aantal spikkels van
een spikkelei kon raden, wat er
maar liefst 525 waren.
Neem maar van mij aan, de
kippen van Arie hebben het
prima naar hun zin. Ze hebben genoeg ruimte, krijgen
vers gras en biologisch voer te
eten en worden af en toe verwend door oma met een lekker
stukje brood.

En ook de kinderen van Arie en
Anita zijn niet alleen dol op de
kippen, maar ook op de eieren.
Het liefst eten ze iedere dag een
eitje bij het ontbijt. Maar vandaag merk je aan ze dat ze wat
ongeduldig zijn, want ze gaan
samen met papa naar het Animal Event, een groots en veelzijdig dierenevenement, in de
Beekse Bergen. Waar ze allerlei
verschillende diersoorten van
dichtbij kunnen bekijken.

De toekomst

Haantjesgedrag

Arie is begonnen met 120 eieren, die hij zelf is gaan halen
bij verschillende fokkers in
en om Welsum, met het idee
om langzaamaan door te fok-

Het spikkelei

Iedereen heeft het tegen-woordig over scharreleieren. Deze
zijn dan ook in verschillende
soorten verkrijgbaar: het gewone scharrelei, biologisch ei,
gras ei, maïs ei, vrije uitloop
ei, viergranen ei of een omega

Arie ziet de toekomst rooskleurig tegemoet, met een
knipoog heeft hij het over het
omdopen van de Welsumer
hoen naar de Alphense hoen.
Maar zonder gekkigheid hij
is met plezier met zijn hobby
bezig en ook de plaatselijke
bevolking en verschillende horecagelegenheden zijn erg enthousiast over het spikkelei.
Wil je zelf iemand verrassen
met een lekker ontbijtje, dan
kan een spikkelei zeker niet
ontbreken. Kijk voor meer informatie op www.spikkelei.nl
of kom langs op Looneind 2 te
Alphen om het zelf te ervaren!

www.spikkelei.nl

