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Kippenboerderij van de
toekomst komt naar Peer
De boerderij in Peer zal er net hetzelfde uitzien zoals
de moderne Kipster-boerderij in Nederland. FOTO HBVL

PEER - Het Nederlandse pluimvee-

bedrijf Kipster wil in Peer een
nieuwe boerderij bouwen. Kipster
is naar eigen zeggen “de dier-,
mens- en milieuvriendelijkste
kippenboerderij” ter wereld.
Roel DAMIAANS

Het bedrijf uit de buurt van Venray heeft een vergunningsaanvraag ingediend om 24.000 legkippen te houden in de Bovenstestraat in Wijchmaal. Kipster
raakte bekend bij onze noorderburen omdat de boerderij aan de
allerhoogste normen voor dierenwelzijn en milieu voldoet. Ook in
Peer wordt het een opvallend modern gebouw met veel glas. Een
bewuste keuze omdat het bedrijf
transparantie hoog in het vaandel
draagt, bezoekers zijn er ook altijd welkom.
Burgemeester Steven Matheï
(CD&V) van Peer reageert tevreden: “Dat wij de boerderij van de
toekomst naar Peer kunnen halen, biedt mooie kansen. De locatie van het project, vlakbij het toeristische fietsroutenetwerk, is ideaal om toeristen te ontvangen.”

Ommekeer

Het concept van dit landbouwbedrijf van de toekomst vloeide uit

de koker van Ruud Zanders. Hij
groeide op in de pluimveeboerderij van zijn ouders en runde later
zelf nog industriële legbatterijen,
maar intussen heeft hij een bocht
van 180 graden gemaakt. “In 2007
werden we geconfronteerd met
een faillissement. Ik ben toen beginnen nadenken over hoe ik in de
toekomst een landbouwbedrijf
zou runnen. Wij, mensen, hebben
ooit beslist dat dieren een rol in
ons voedingspatroon moeten hebben. Maar is dat wel zo? Met één
kilogram graan zouden we tien
mensen kunnen voeden, de voedingsindustrie is echter zo geëvolueerd dat we die kilo graan aan
kippen of varkens geven om er uiteindelijk vlees mee te produceren
waarmee we 2 tot 4 mensen kunnen voeden. Dat is allesbehalve efficiënt.”

Zonnepanelen

In de visie van Zanders moet een
landbouwbedrijf goed zijn voor
mens, dier én milieu. “Een kippenbedrijf produceert veel fijn stof,
maar dat vangen wij nagenoeg allemaal op. Wij voederen onze kippen ook niet met graan dat voor
menselijke consumptie kan dienen. Wel met voedseloverschotten
van bakkerijen of producten
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waarvan de houdbaarheidsdatum
overschreden is. Op die manier
bieden we ook een oplossing voor
de voedselverspilling.”
En zo is de boerderij van Kipster
een niet-alledaags landbouwbedrijf. “Kippen hebben graag veel
daglicht en vrije ruimte om te kunnen scharrelen. En ze houden van
een bosachtige omgeving omdat
ze oorspronkelijk in de bosrand
leefden. Daar hebben we rekening
mee gehouden. Het glazen dak
zorgt voor veel zonlicht, er staan
boompjes en ze hebben plaats genoeg. Op het dak liggen genoeg
zonnepanelen om ons eigen bedrijf en 200 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Elk ei dat ons
bedrijf verlaat, is CO2-neutraal,
daar zijn we trots op.”

Zweedse vangmethode

Kipster kreeg in Nederland al verschillende awards en de maximumscore voor dierenwelzijn.
“Op het einde van hun carrière als
legkip, komen de kippen terecht in
de vleesverwerking. De haantjes
die in andere kippenbedrijven
meteen vergast worden, laten we
bij ons op een fatsoenlijke manier
volwassen worden totdat ze
slachtrijp zijn. Als ze naar het
slachthuis moeten, worden de

Ruud Zanders tussen de kippen in zijn pluimveebedrijf in Nederland.
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kippen niet met de poten gepakt
en ondersteboven in bakken gegooid. Wij hanteren de Zweedse
vangmethode: we tillen de kippen
onder de borst op en zetten ze één
voor één in een verzamelbak. Als
je vindt dat dieren een rol hebben
in onze voeding, dan moet je ze
ook met al het mogelijke respect
behandelen.”

De eieren van de Peerse boerderij
zullen allemaal bestemd zijn voor
de Belgische markt. Net zoals in
Nederland worden ze exclusief bij
supermarktketen Lidl.
X Op dinsdag 11 juni om 19 uur is er een
infoavond gepland voor omwonenden en
geïnteresseerden in Den Tichel in
Wijchmaal.

Honderd bestuurders krijgen boete van
116 euro wegens filmen ongeval op E40
WETTEREN - Op de E40, waar in

Wetteren de hele ochtend een
file stond door een gekantelde
vrachtwagen, heeft de politie
zo’n 100 chauffeurs betrapt op
filmen of het maken van foto’s.
Ze krijgen een boete van 116
euro in de bus.

Politieke advertentie

De snelweg werd ter hoogte van
Wetteren afgesloten in de richting van Brussel nadat rond
7.20 uur een vrachtwagen die
een 22 ton zware hoogtewerker
vervoerde, was gekanteld. De
bestuurder van de vrachtwagen
bleef ongedeerd. Wie in de file
terechtkwam, verloor er anderhalf uur. De voertuigen die in
Wetteren waren op het moment

De gekantelde hoogtewerker versperde de snelweg.
van het ongeval moesten de autosnelweg via de afrit verlaten, maar
dat verliep erg moeizaam.
In de richting van Oostende stond
een kijkfile tussen Erpe-Mere en
Wetteren. De wegpolitie slingerde
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een honderdtal bestuurders op
de bon omdat ze van achter het
stuur filmpjes of foto’s maakten
van het ongeval, aldus VTM
Nieuws. Rond 13 uur was de
weg weer vrijgemaakt. (jvw)

