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Lotte Hendriks uit Maasbree studeerde af op servies gemaakt van duivenpoep. Ze won daarmee een 

prijs op school en stond op een grote Maastrichtse expositie.                          Afbeelding: John Peters 

Dankzij de enorme hoeveelheid duivenstront in de kerktoren in Horst, 
haalde Lotte Hendriks (25) uit Maasbree haar diploma aan de 
kunstacademie. Ze maakte er servies en een kak-broche van. 

De omschrijving ‘het meisje van het duivenpoepservies’ draagt ze met trots. Want het 

is dankzij de uitwerpselen van de ‘vliegende ratten’ dat de 25-jarige Maasbreese Lotte 

Hendriks haar diploma aan Maastricht Institute of Arts van Zuyd Hogeschool heeft 

gehaald. Ook won ze een prijs voor haar scriptie en mag ze exposeren op MADE 

Maastricht. 

Uniek 

De aardewerken bordjes, kopjes en bestek zijn geglazuurd met gedroogde en gebrande 

duivenpoep. „Je ziet het aan de kleur en de spikkels”, vertelt Lotte. „De poep maakt 

elk serviesstuk uniek, want je kunt eraan zien welk soort voeding de duif heeft gehad.” 



Het begon allemaal in 2019 met een conflict tussen postduivenvereniging De 

Snelvliegers en het kerkbestuur van de kerk in Horst. Lotte hoorde dat de duiven de 

kerktoren volpoepten. „De kerk wilde dat een slechtvalk de duiven wegjaagde of 

opvrat. Dat leidde tot woede bij de postduivenvereniging.” 

Verbroedering 

De duiven lieten Lotte niet los. Ze zocht er alles over op en nam zelf een kijkje in de 

kerktoren. „Het probleem werd uiteindelijk opgelost, maar de relatie tussen beide 

partijen was toen al verpest. Ik wilde als afstudeerproject zorgen voor verbroedering. 

En daar wilde ik de duivenpoep voor gebruiken.” 

Als een ware vredesduif dook Lotte in de uitwerpselen. Niet uit de opgeruimde 

kerktoren, maar van de duivenmelkende oom van haar moeder. „Na uitgebreide checks 

en tests ontdekte ik dat er stofjes in de poep zitten die ook in keramiek voorkomen. En 

niets verbroedert in Limburg meer dan koffie met vlaai. Zo kwam ik op het idee om 

een servies te maken.” 

Kwak 

Omdat het servies te arbeidsintensief en daardoor te kostbaar is om te verkopen, 

ontwikkelde Lotte voor de liefhebber een kleiner product van hetzelfde materiaal. 

„Kak-broches, die lijken op een flinke kwak vogelpoep. Het schijnt namelijk geluk te 

brengen als een vogel op je poept.” 

Door corona is het nog niet gelukt om samen met het kerkbestuur en de 

postduivenvereniging een stukje vlaai te eten. De uitnodiging is wel verstuurd. „Met 

de postduif natuurlijk.” 

 


