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Kippen verwerken
veel afval
Kippen passen perfect in een kringlooptuin. Het zijn nuttige hulpjes in de tuin: u
kunt ze gericht inzetten om delen van uw (moes)tuin van slakken en onkruid te
vrijwaren, of om een braakliggend stuk grond proper te houden.
Kippen zijn sociale dieren. Houd er daarom
minstens twee. Te veel kippen op een
beperkte plaats leidt tot geuroverlast en
stress voor de dieren. Geef elk dier voldoende
ruimte en maak een degelijk binnenhok waar
ze kunnen schuilen. Installeer ook een goede
afsluiting.

Geef ze
goede huisvesting
Het kippenhok
 droog, tochtvrij maar goed geventileerd
 zitstokken zo hoog mogelijk, vierkant
met afgeronde hoeken, aangepast aan de
kippenpoot

Verzorg ze goed

Legnesten

Maak er een gewoonte van om minstens één
keer per dag bij uw kippen langs te gaan.
Neem de dieren regelmatig vast en controleer
ze - zeker bij warm weer - op parasieten.
Mest ook regelmatig het kippenhok uit.

 op een rustige plek, niet onder de zitstok,
met een basis van gehakt stro, hooi, vlas
of hennepvezels

Voldoende ruimte, een
droge plek, vers water en een
gevarieerde en evenwichtige
voeding blijven de
belangrijkste eisen om
kippen gezond te
houden.

De uitloop
 zo ruim mogelijk, minstens 3 m² per kip,
liefst met gras
 zorg voor goede drainage
 zorg voor schaduw (struik, boom, haag)
 kippen hebben licht en zon nodig
(zonnebad)
 maar voorzie ook in een droge zandbak
(kippen nemen regelmatig zandbaden
tegen parasieten)

Goede afsluiting
 tegen indringers (grote vogels, egels,
vossen…)
 gebruik daarom kleinmazige draad/gaas
eventueel ingegraven in de bodem

Het is ook verboden om aan kippen dierlijk
materiaal te voederen (dat hoort bij het
restafval).

Kippen lusten bladeren en (de meeste)
schillen van groenten en fruit, onkruid, wat
pas gemaaid gras, restjes van plantaardig
(bereid) voedsel.
Voor de goede conditie van de kip is dagelijks
een extra portie samengesteld voeder nodig
(zo’n 65 g legmeel of granenmengsel per kip
per dag).
Gemalen schelpen en maagkiezel is nuttig
want ze voorzien in de noodzakelijke
mineralen.

Water

Welk keukenafval
geeft u beter niet?
Kippen zijn minder dol op uienschillen,
preibladeren, schillen van bananen en
citrusvruchten ... Maar, wat de kippen niet
lusten, kunt u thuiscomposteren.

Kippen moeten steeds kunnen beschikken
over vers en zuiver water: zo’n 250 ml per kip
en per dag. Plaats de drinkbak in de schaduw,
niet te ver van de voederbak zodat de kippen
tijdens het eten ook kunnen drinken. Plaats
de drinkbak zo mogelijk buiten het hok om te
voorkomen dat het strooisel vuil wordt.
Ververs het water dagelijks. Voeg in de
winter nooit zout toe aan het water!
Meer op www.vlaco.be
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Let op met
hun voeding

