Kippen houden in de kringlooptuin
Tuin- en keukenrestjes:
• Kippen lusten bladeren en (de meeste) schillen van groenten en fruit,
onkruid, wat pas gemaaid gras, restjes van plantaardig (bereid) voedsel.
• Kippen zijn minder dol op uienschillen, preibladeren, schillen van bananen
en citrusvruchten … Wat de kippen niet lusten, kunt u thuis composteren.
• Een Europese verordening verbiedt het voederen van dierlijk materiaal.
Gezelschap
Kippen zijn sociale dieren. Houd er
daarom minstens 2.

Kippen zijn levendige dieren die uw kringlooptuin kleur
en schoonheid schenken. Ze leveren eitjes en mest, en ze
eten heel wat tuin- en keukenresten. Maar kippen hebben ook hun persoonlijke wensen …
Drinkbak
Zorg dat de kippen altijd beschikken
over voldoende vers en proper water. Plaats de drinkbak in de schaduw
om algengroei te vermijden.

Scharrelbak
Bied je kippen de tuin- en keukenresten aan in een scharrelbak. Zo blijft
de rest van de ren netjes. Gooi de
resten ’s ochtends in de scharrelbak.

Stofbad
Creëer een droge plek waar de kippen een gezond stofbad kunnen nemen (bv. onder het hok).
Eetbak
Enkel van tuin- en keukenresten kunnen kippen niet leven. Voeder dagelijks een basisrantsoen (150g/kip/dag)
van granen, gebroken mengeling, legmeel of -korrel (in voedergoot of voederbak (al dan niet met afsluitklep)).
Ren
Voorzie minstens 2, liefst 5 m² buitenruimte per kip. Kippen hebben
ook baat bij een groen plekje. Sluit
geregeld een deel van de ren af, zodat het gras zich kan herstellen. In
de winter kunt u de kippen laten
scharrelen in uw moestuin waar ze
zich tegoed doen aan onkruidzaden,
slakken, emelten …

Legnest
Niet onder de zitstok. Geef uzelf toegang tot het legnest van buitenaf, dan
kunt u de eieren makkelijk rapen.

Schaduw
Kippen zijn van oorsprong boshoenders. Gun ze schaduw, bv. aan de
voet van een struik.

Hok
Een goed kippenhok is vooral droog
en tochtvrij. Maak het dak hellend en
ruim overhangend. Plaats een stevige, 3 à 4 cm brede zitstok en bedek
de bodem met houtsnippers of stro.
Voorzie min. 0,75 m² per kip.

Indringers?
Maak de afsluitdraad > 1,3 m hoog
en buig de draad naar buiten om.
Graaf de afsluitdraad minstens 10
cm in. Een rij platte tegels langs de
buitenzijde van de afsluiting, houdt
de gravers buiten. Bevestig onderaan de afsluiting een ﬁjnere draad.
Deze ingrepen houden egels en vossen buiten, én kippen binnen.

Geurtjes / modder?
Spreid (oude) afsluitdraad over de
volledige oppervlakte van de ren.
Bedek dit met een centimetersdikke
houtsnipperlaag. Tijdens het scharrelen blijven grond en snippers gescheiden. Zelfs na hevige regen vormen zich geen modder en geurtjes.

Let op
Kippen houden is niet overal toegelaten. Bij twijfel, contacteer uw milieudienst.

Meer weten over kippen houden in de kringlooptuin?
Surf naar www.vlaco.be voor folders en brochures
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