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Zorgboeren Marijke Schwirtz en
André van der Galiën werken con-
tinue aan uitbreiding van het aan-
bod dat zij mensen met een beper-
king, een hulp- of zorgvraag kun-
nen bieden. De meest recente aan-
vulling op het aanbod van de
zorgboerderij is de kippenstal van
het Rondeel. ,,Het Rondeel is een
huisvestingconcept voor groepen
leghennen”, vertelt Schwirtz. De
eieren worden in de bekende ronde
bruine doosjes verkocht. ,,André
beheerde al jaren het mini-Rondeel
in Amsterdam, bij de Zuidas. De
legpluimveehouderij moest daar
weg omdat er op het terrein ge-
bouwd ging worden. Voor ons was
het ook makkelijker als we de
kippen dichterbij huis konden

verzorgen.” 
Het concept van het Rondeel is
duurzame pluimveehouderij waar-
in dierenwelzijn, milieu, land-
schappelijke inpasbaarheid en
voedselveiligheid hoog in het vaan-
del staan. Het verhuisplan van het
mini-Rondeel naar Hoogerlust
bracht ook nog eens het maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men binnen handbereik. De zorg-
boerderij voorziet in dagbesteding/
opvang van volwassenen en kinde-
ren vanaf 6 jaar met een zorgvraag.
Deelnemers of hulpboeren zoals zij
worden genoemd, helpen mee bij

al het werk op de boerderij. ,,Deel-
nemers vinden het geweldig om
voor de kippen te zorgen of eieren
te rapen”, zegt Schwirtz. De dag-
verse eieren gaan naar restaurants
in de omgeving. Het mini-Rondeel

op Hoogerlust fungeert als een
soort pr-stal om het Rondeelcon-
cept te promoten, vertelt Peter
Koelewijn, general manager van
Rondeel. ,,Moederbedrijf Venco
Campus bouwt wereldwijd stallen

voor alles wat veren heeft.” De
hennen zijn gehuisvest in taart-
puntvormige stallen. In het breed-
ste deel zit de ’bosrand’ waar de
dieren in het zand kunnen scharre-
len, stofbaden nemen en op ver-
schillende hoogtes zitten. In het
middendeel zitten de kippen droog
en hebben ze schuilmogelijkheden.
In het nachtverblijf kunnen ze
eten, drinken, slapen en eieren
leggen. Koelewijn: ,,De huisvesting
is ontworpen op zo groot mogelijk
dierenwelzijn. Onderkomens die
van smal naar breed lopen zorgen
ervoor dat kippen geen stress heb-
ben. Bij Rondeel zijn wij in 2010 als
eerste gestopt met het kappen van
snavels. Dat kon, omdat kippen die
geen stress ervaren, elkaar niet
pikken.” In het Rondeel wordt ook
de kantine voor deelnemers en
zorgboeren gevestigd. ,,De boeren-
landwinkel komt daar ook. Werken
in de winkel wordt een leerplek”,
besluit Schwirtz.
Juni is de maand van de zorgland-
bouw. Meer info: www.hoogerlust.nl
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Muidense zorgboerderij Hoogerlust heeft voorbeeldstal ✱ ’Blije leghennen die elkaar niet pikken’
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Muiden ✱ Zorgboerderij Hooger-
lust aan de Weesperbinnenweg in
Muiden begint steeds meer een
echt zorglándgoed te worden.

Bij de kippenstal zijn jonge boompjes geplant.

Eierraaptafel (met chocolade-ei).


