Levend Cultuur Historisch Erfgoed

Braekels
Van oudsher scharrelde rond ieder Vlaams landelijk huis de Brakels, zwartgrijze kippen met
witte tekening.

De oorsprong van het ras is de streek in de Oost-Vlaanderen en de zandstreken (De Kempen) in
België en Zuid-Nederland. Is al bekend vanaf 1400; maar rond 1900 hebben fokkers deze typische
bandtekening wat eigen aan het ras is gemaakt.
Eigenschappen : De Brakel is een statig, fier en mooi landhoen dat gehard is en bestand tegen
de wisselvalligheid van ons Belgisch klimaat. Ze zijn zelden ziek en met weinig tevreden. Een
minimum aan verzorging, toezicht en onderhoud staat garant voor een dagelijks vers eitje. De leg is
voor een sportras bijzonder goed en bedraagt om en bij de 200 krijtwitte eieren per jaar die 60 à 65
gram wegen. Daar staat wel tegenover dat broedsheid weinig voorkomt en dat een brakelkloek met
kuikens een zeldzaamheid is. Ze zijn uitstekend in staat om te vliegen en daarom worden ze best niet
gehouden in een te beperkte ruimte. Wanneer de dieren over voldoende scharrelruimte beschikken,
zullen zij weinig neiging vertonen om over de omheining te vliegen. Wanneer men zijn dieren
dagelijks voldoende aandacht schenkt en er vertrouwelijk mee omgaat kan men ze zelfs volledig
handtam maken.
Naar de toekomst toe is het te hopen dat het brakelras meer waardering krijgt, en dat men op
politiek vlak tot de conclusie komt dat de brakel tot een waardevol onderdeel van het VlaamsNederlands-Belgisch cultureel/ecologisch erfgoed behoort en de nodige bescherming verdiend. Het
zou bijzonder triest zijn als rassen als de brakel enkel nog voortleven in kinder- en
geschiedenisboeken. Ook vanuit het standpunt van biologische diversiteit zijn oude rassen
waardevol, ook voor de huidige landbouwindustrie. De kwetsbaarheid van de huidige landbouw met
betrekking tot ziekten is voor een deel te verklaren door het gebrek aan diversiteit. Als alle dieren
van de zelfde stam zijn, dan zijn ze ook allemaal voor dezelfde aandoeningen gevoelig. Meer
diversiteit (lees meerdere rassen) is hierdoor indirect ook belangrijk voor de moderne landbouw.
Meer informatie: http://www.brakelhoen.be/

