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‘Imago van
kippenei
moet beter’
Kippenboerin Vera Lardinois uit
Eckelrade is een Mmmeggie. De mmm is
van lekker en eggie is een eitje maar dan in
het Engels. Samen met 24 andere
kippenboerinnen uit het hele land gaat ze het
Nederlandse ei promoten. „Want we mogen
best wat trotser zijn op ons ei.”
ECKELRADE
DOOR MONIQUE EVERS

H

et is vijf voor tien
in de ochtend als
zo’n tienduizend
kippen al kakelend staan te trappelen om naar buiten te mogen.
Ze hebben dan al een eitje gelegd,
gegeten en gedronken. „Je stuurt
je kinderen tenslotte ook niet
zonder ontbijt naar school”, zegt
kippenboerin Vera Lardinois uit
Eckelrade. Als om tien uur precies de poorten opengaan, rennen de dieren vrolijk naar buiten.
Langs de tuin, de paardenwei en
de lange meidoornhaag gaan ze
al kakelend de heuvel af. Al die
vrije-uitloopkippen is een risico,
erkent Lardinois, want soms
raakt ze er eentje kwijt aan een
vos of roofvogel. „Het blijft toch
een gedekte tafel voor ze. De
paarden houden de roofdieren
gelukkig wel een beetje weg.”
Vera Lardinois heeft samen met
haar man Guus en hun drie kinderen een prachtig bedrijf met in
totaal 18.000 legkippen midden
in het Heuvelland, erkent ze.
Maar één ding zit haar dwars:


Zeg nou zelf, die
kippen in de wei zijn
toch hartstikke leuk.
Vera Lardinois

het imago van het ei en de pluimveesector. De ene keer zouden eieren
ongezond zijn en daarna gaat het
over salmonella-besmetting of vogelpest. Dan weer wordt gezegd dat
de kippen te opgepropt in een hokje
zitten terwijl de legbatterij in Nederland al jaren verboden is.
Daarom hebben Lardinois en nog
24 andere vrouwelijke kippenboeren in het hele land zich verenigd in
de Mmmeggies. Samen promoten
ze het Nederlandse ei. „Want het is
een eerlijk en hartstikke gezond
product. En zeg nou zelf, die kippen
in de wei zijn toch gewoon leuk.”
Dus hebben de dames een eigen
website www.mmmeggies.nl gemaakt, bezochten ze de Tweede Kamer om hun sector onder de aandacht te brengen en deelden ze hapjes met ei uit tijdens de Vierdaagse.
„Wij vrouwen hebben daar misschien iets meer gevoel voor dan
onze mannen. Die zijn meer met het
bedrijf bezig.”

Vrije natuur
Ruim elf jaar geleden startten Vera
en Guus Lardinois de kippenfarm in
een oude varkensstal in Eckelrade.
Stukje bij beetje bouwden ze het bedrijf uit met een grotere scharrelstal, zonnepanelen en een ei-automaat zodat voorbijgangers een
doosje verse eieren kunnen meenemen. Hun eieren zijn daar te koop
onder de naam Mergellandei. Maar
het merendeel van de scharrel- en
vrije-uitloopeieren gaat naar een
handelaar die ervoor zorgt dat ze in
de supermarkt terechtkomen. Een
business waar onderhandeld wordt
over halve centen per ei.
Begin dit jaar besloot het echtpaar
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om de kippen die in de wintertuin
van de stal leven, toegang te geven
tot de vrije natuur. In een gebied van
vier hectare groot rennen ze de hele
dag vrij rond. „Sommige leggen een
paar honderd meter per dag af. Van
wind en felle zon houden de dames

niet, dan blijven ze liever binnen. En
zo rond zonsondergang zoeken ze
uit zichzelf de stal weer op om op
stok te gaan.”
Zo’n tachtig weken blijven deze legkippen bij de familie Lardinois.
Daarna is het gedaan met de pro-

ductie en gaan ze naar de slachter. „Het is niet anders. We moeten er van leven. Daarna worden
de stallen weer gevuld met
18.000 nieuwe kippen. Die na een
tijdje weer allemaal elke dag een
eitje produceren.”

