
Hoe uniek zijn onze 
pluimveerassen?



Wilde hoenderrassen

• Bankiva, de enige voorouder van onze hoenderrassen?

Onderverdeeld naar:
• Tonking Bankiva
• Burma Bankiva
• Indiase Bankiva
• Java Bankiva
• Cochin China Bankiva

• Sonneratshoen
• Ceylonsboshoen of Laffayettehoen
• Vorkstaart hoen



Waarom werden de kippen 
gedomesticeerd?

-vlees

-eieren

-vechten

-voorspellers

-schoonheid



Invloed van de mens op de 
verschijningsvorm van een ras

• In de volgende dia wordt aangegeven hoe 
door het fokken op uiterlijke 
verschijningsvormen een ras verandert.

• Langshans zoals deze er nu in China 
uitzien en wat er in West Europa mee is 
gebeurd



Langshanin China nu

• Foto’s uit het boek 
over inheemse 
Chinese hoenderrassen 
2003



Langshansin Europa nu

• Zo zien de Duitse en 
Croad Langshans er 
vandaag uit



De Nederlandse hoenderrassen

Deze kunnen worden onderscheiden 
in:

-Landhoenders

-Rassen met kuif- en/of baard

-Nieuwe Nederlandse rassen

- Dwergvormen van deze rassen

-Originele krielenrassen



Positie 
Neder-
landse

rassen in 
boom



Verhouding 
tussen 

Nederlandse 
rassen

Let op 
posities 

Drents hoen 
en Kraaikop



Landhoenders

• Hierbij onderscheid in:

• Enkele kam; 

• Dubbele kam

• Tweede onderscheid:

• Patrijsvarianten;

• Gepelde varianten;

• Één kleur of bont;

• Lakenveldertekening



Patrijsvarianten met enkele kam
• Drentse hoenders
• Bolstaart Drentse hoenders, 

hieronder kan men alle 
kleurvarianten aantreffen

• De Drentse hoenders behoren 
tot de patrijskleurige 
landhoenders, die in 
verschillende Europese 
landen voorkomen

• Het fenotype is eenvoudig 
terug te fokken met behulp 
van deze rassen



Gepelde rassen met enkele kam

• Friese hoenders

• Groninger Meeuwen

• Chaamse hoenders



Groninger Meeuwen

• Begin twintigste eeuw 
gefokt uit grote Friese 
hoenders

• In de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw 
met behulp van de 
Oost-Friese Meeuwen 
weer teruggefokt



Chaamse hoenders

• Vermoedelijk begin 
van de twintigste eeuw 
uitgestorven

• Eind twintigste eeuw 
teruggefokt

• In korte tijd enorme 
populariteit gekregen



Landhoenders met dubbele kam

• Assendelfters

• Hollandse hoenders

• Deze komen voor in:

• Gepelde variant

• Geloverde variant

• eenkleurig



Rassen met kuif- en/of baard

• Hollands kuifhoen

• Nederlands baardkuifhoen

• Brabanter

• Kraaikop

• Nederlandse Uilebaard

• Vermoedelijke voorouder: 
Sultan hoen



Kraaikoppen

Kleurslagen:

Éénkleurig inclusief koekoek

Rond 1900 met behulp van 
Croad Langshans en 
Andalusiërs herbouwd 
terwijl vorm veranderde

In de twintigste eeuw met 
behulp van Mechelse
koekoek, Noord-Hollands 
hoen, La Flèche behouden



Nederlandse Uilebaarden
• Erkende kleurslagen:
• Geloverden
• Gepelden
• Éénkleurig inclusief koekoek
• Moorkop

• Met behulp van La Flèche en Thüringer Uilebaarden in 
wit en zwart herbouwd. In de loop van de twintigste eeuw 
zijn regelmatig Thüringer Uilebaarden en La Flèche 
ingekruist



Nieuwe Nederlandse 
hoenderrassen

• Barnevelder

• Welsumer

• Twents hoen

• Noord-Hollands hoen

• Schijndelaar, ontstaan 
aan de tap na afloop 
vergadering



Barnevelder
• Ontstaan door kruising van 

landhoenders met Cochins, 
Langshans etc.

• Vermoedelijk was de zwarte 
Barnevelder de eerste

• In dertiger jaren Maran gebruikt 
om eikleur te behouden

• Selectie op eikleur ondergang ras 
als productieras

• Na discussie werd de 
dubbelgezoomde als uitgangspunt 
gekozen



Welsumer

• Bruine eierproducent uit 
de Oost-Veluwe

• Barnevelder, RI Red en 
andere rassen gebruikt om 
het vorm te geven

• Ontstaan door kruising 
van landhoenders met 
dieren afkomstig van de 
buitenplaatsen in dat 
gebied

• Voor de Tweede 
Wereldoorlog enorme 
discussie hoe het ras er uit 
moest zien



Noord-Hollands hoen

• Oude naam Noord-Hollandse 
blauwen

• Ontstaan door kruising van 
landrassen met Mechelse
koekoek en Plymouth Rocks

• Slachtras voor Amsterdamse 
markt

• Door komst moderne slacht 
rassen van markt verdwenen

• Door kruising met andere zware 
rassen kan het ras in stand 
worden gehouden



Twents hoen

• Eind 19e begin 20e 
eeuw ontstaan in 
Twente

• In Duitsland 
Kraienköppe genoemd

• Landhoen met 
vechthoen inslag 
afkomstig van de 
Maleier



Schijndelaar
• In het seizoen 2000-2001 erkend
• Ontstaan na afloop van een 

vergadering van de Schijndelse
pluimveevereniging waar Ruud 
Kaasenbrood een lezing over 
erfelijkheid hield

• Legt groene eieren
• Enig Nederlands ras met 

drierijige kam
• Alleen erkent in witte kleurslag



Oorspronkelijke krielenrassen

• Hollandse kriel

• Nederlandse 
Sabelpoot kriel

• Eikenburger kriel



Hollandse krielen

• Een ras met niet 
minder dan 27 
kleurslagen en het eind 
is nog niet in zicht



Eikenburger kriel

• Rond 1980 ontstaan in 
Eindhoven door 
kruising Sebright kriel 
met boerenkrielen

• Typisch kenmerk de 
hennenvederigheid bij 
de hanen



Afsluitend

• Ondanks het feit dat veel van onze Nederlandse 
pluimveerassen uiterlijk een eigen vorm laten zien 
is het mogelijk veel rassen met behulp van andere 
rassen terug te fokken en/of van nieuw bloed te 
voorzien.

• Niet bekend is in hoeverre hierdoor genetische 
kenmerken verdwijnen.

• Van onze Nederlandse rassen is in de genenbank 
sperma opgeslagen zodat op deze wijze ook de 
overgrote meerderheid van de genetische 
eigenschappen kunnen worden teruggehaald.



Stelling

Hoe fokzuiverder een lijn, hoe minder uitval.


