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Hanen zijn gewoon ‘om te kanen’ Groen
door Chris van Alem

D

e massamoord op 45
miljoen mannelijke
eendagskuikens kan
gestopt worden. De
piepjonge haantjes hoeven
niet langer te worden vernietigd. Met een beetje zorg
kunnen de haantjes worden
opgefokt tot een consumptieproduct. Hanen
zijn dus gewoon ‘om te
kanen’, om het op zijn
Achterhoeks te zeggen.
Is dat goed nieuws?
„Het is in elk geval lekker nieuws”, zegt Ferry
Leenstra van Wageningen Universiteit en
Research Centre,
die samen met
Maurits Stever-

ink en Thea van Niekerk onderzocht of er een betere toekomst is
voor deze eendagskuikens.
„Als je ze goed klaarmaakt,
zijn deze haantjes gewoon lekker.
Ze smaken meer uitgesproken
dan kip. Nee, ik zou ze niet
grillen, want daar kunnen ze
nogal taai van worden”, zegt
Ferry Leenstra. „Grillhaantjes zie je vaak aan het spit
draaien in winkelcentra.
Dat zijn de kuikens van
vleeskippen. Die worden
daarvoor gebruikt. Wat
wij onderzocht hebben, zijn de kuikens
van kippen die eieren leggen, de
leghennen
dus.”
Dat zijn
beest-

jes met een hoog aaibaarheidsgehalte. Dat deze eendaagshaantjes
massaal vergast worden, vindt de
Tweede Kamer onverteerbaar.
Met een beetje mazzel belanden
sommige van die kuikens bij de
kinderboerderij; de rest vindt een
roemloos einde als voer voor slangen en roofvogels.
Ook sommige pluimveehouders vinden dat niks en mesten
de haantjes nu op beperkte
schaal voor consumptie. Leenstra
schat dat er jaarlijks 50.000 tot
60.000 van die haantjes voor consumptie worden gebruikt. Ruud
Zanders uit het Limburgse Meijel
is ‘advocaat van de haantjes’.
„Ik krijg de haantjes van pluimveehouders uit de buurt en fok
die op. Daarna verkopen we ze
aan horeca en consument. Ik doe
er een kleine duizend per week.
de Sligro verkoopt ze voor 7,95 euro per stuk. Dieren zijn geen afval. Wij proberen er
goed voedsel
van te maken.”
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‘Dieren zijn geen afval.
Wij proberen er goed
voedsel van te maken’
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Dat is een kostbaar karweitje. Ferry Leenstra: „Hanenvlees komt al
gauw op 10 euro per kilo. Een kilo kipfilet kost 7 euro. Het is dus
relatief duur. Dat komt doordat je
haantjes zo’n dertien weken
moet opfokken om tot een goed
gewicht te komen; dat kost dus
meer voer. Een vleeskip is na zes
weken al slachtrijp.”
Ferry Leenstra denkt daarom
dat er maar een beperkte markt is
voor ‘de broertjes van de leghennen’.
Dat denken ze bij InOvo in Leiden ook. Wouter Bruins en kompanen broeden daar op een machine die ‘abortus’ van eieren
waar een haantje uit komt, mogelijk moet maken. „Een prachtig
idee, maar niet voor het gros van
de haantjes”, zegt Bruins over het
Wageningse onderzoek. „Die
haantjes geven nooit zo veel vlees
als vleeskippen. Je kunt ze er wel
voor fokken, maar dat wordt
nooit heel efficiënt. Het blijft een
nicheproduct. Of dit een bedreiging is voor de machine die we
ontwikkelen? Helemaal niet. Het
gros van de consument gaat gewoon voor goedkoper kippenvlees.”
Bij Restaurant Van Hal in
het Gelderse Voorst draait
het letterlijk om hanenvlees. ‘Hanen kanen’ is een
begrip. In de wintermaanden komen er elk weekeinde tweehonderd
gasten van heinde
en verre op de gebraden hanen af;
in de zomer zijn
het er twee keer
zoveel. Voor 12 euro krijg je een half haantje met gebakken aardappelen, doperwtjes, sla, appelmoes en vruchtencompote. „Het
is een begrip in de regio. Mijn
opa en oma zijn er in de jaren vijftig mee begonnen’ zegt Caspar
van Hal. „Het tuutehuus”, zeggen
ze hier.
Welke haantjes gaan er bij Van
Hal de pan in: die van de leghen,
of die van de vleeskip? „Ik zou
het niet kunnen zeggen.” Zijn
klanten vragen er nooit naar. Die
kanen gewoon hanen.
Nederland blijft toch het land
van kiloknallers, vreest onderzoekster Ferry Leenstra. Ruud
Zanders denkt ook dat het niet
zal meevallen om haantjes aan de
man te brengen. „Ofschoon: we
zijn met 17 miljoen mensen hier.
Elk drie haantjes en we zijn
klaar.”

door Niek Opten
ARNHEM. De Duitse busdienst Flix-

bus mag twee lange verbindingen
in Gelderland gaan verzorgen. De
provincie geeft toestemming voor
het Gelderse deel van de trajecten
Enschede-Arnhem-Tiel-Rotterdam-Delft en, zoals eerder gemeld,
Groningen-Zwolle-Arnhem-Nijmegen-Maastricht. Van
andere concessiehouders, veelal
provincies, is ook toestemming nodig.
De provincie Gelderland stelt
wel voorwaarden aan Flixbus: reizigers mogen niet slechts tussen
Arnhem-Nijmegen en omgekeerd
reizen. Dat geldt ook voor het traject Arnhem en Tiel. Daarmee wil
de provincie de vervoerders beschermen die rechtstreekse treinverbindingen verzorgen op deze
trajecten. De twee trajecten gaan
volgens het busbedrijf deel uitmaken van internationale lijnen.
Wanneer de groene touringcars
de verbindingen gaan verzorgen,
is nog niet duidelijk. „Kort geleden hebben we vergunningen
voor een hoop trajecten aangevraagd om op lange termijn te
kunnen plannen”, zegt een woordvoerster van Flixbus. Wanneer de
verbindingen tussen deze steden
van start gaan en hoe duur de tickets zullen zijn, hebben de Duitsers nog niet bepaald.
Flixbus rijdt al sinds eind vorig
jaar verschillende nationale trajecten, zoals zesmaal daags Nijmegen-Rotterdam. Vanuit onder
meer Arnhem en Nijmegen reden
de Duitsers de afgelopen maanden ook naar wintersportbestemmingen.
Flixbus heeft eerder de ambitie
uitgesproken te willen rijden tussen alle grotere steden in Nederland.
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De Duitse busdienst
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verbindingen in
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