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KIPPEN HOUDEN IS EEN EITJE

Of twijfel je nog? 

Niet nodig, met deze Kipsterhandleiding 
is kippen houden een eitje.

Hierin lees je alles wat je moet weten 
over de kip, het houden van kippen en 
natuurlijk… het ei! 

GEFELICITEERD
met de kippen! 

VOORAF
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Denk goed na voordat je overgaat tot 
het houden van kippen. Het zijn leven-
de wezens die je een waardig bestaan 
moet kunnen bieden. Kippen zijn geen 
eierfabrieken.

Als je besluit kippen te nemen, dan moet 
je ons plechtig beloven dat je goed voor 
ze zorgt. 

Mocht het gebeuren dat je niet meer 
goed voor je kippen kunt zorgen, neem 
dan contact op met Kipster. 
Dump je kippen niet in het park. 

RESPECT
voor de kip

INHOUD INHOUD

  REDENEN 
om wel of niet (van) kippen te houden

KAN IK KIPPEN AAN?
Heb ik tijd voor een kip? | Heb ik plek voor een kip | Zijn mijn kippen gezond? 

WAT BIEDT KIPSTER MIJ
5 dingen die je krijgt van Kipster | Kippen waar Kipster mee werkt

OP HET MENU
Dit eet een kip | Dit pikt de kip niet | Waar leg ik het neer?

KIPSTERHOK
Dit moet je weten | Mensvriendelijk | Afmetingen

 56
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10
16
20
26 VERZORGING

Dagelijks | Maandelijks | Jaarlijks

30 SEIZOENSKALENDER
Voeding | Verzorging | Eieren | Tuin

32 PIKORDE
De rangorde van de kip | Wel of geen haan? | Afleiding helpt

37 GEZONDHEID
 Zo herken je of je kip ziek is | De 7 meest voorkomende ziektes 

40
KIPPENWEETJES
Dit wist jij nog niet van de kip | Ei-gewijs | Feit of Fabel?

42
KIPPEN HOUDEN IS EEN EITJE

WIE WAS ER EERDER 
 De kip of het ei? 
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Wat we per per-
soon gemiddeld 
aan etensresten 
weggooien, is ge-
noeg voor een kip 
om van te leven. 

OM KIPPEN TE HOUDEN5
DAAROM HOUD IK VAN KIPPEN

Kippen hebben de 
neiging om zich 
constant voort te 
willen planten, ook 
als er geen man-
netje aanwezig is. 
Legkippen kunnen 
wel driehonderd 
eieren per jaar leg-
gen. Eet smakelijk!

Kippen zijn hele vriendelijke dieren. 
Daarnaast is het houden van kippen 
ook heel leerzaam voor kinderen. Het 
bevordert het besef van de herkomst 
van ons eten. 

Het houden van 
kippen is niet 
kostbaar. Zowel 
in de aanschaf 
als de verzorging 
zijn het goedkope 
dieren. Je bevor-
dert bovendien de 
groene kringloop: 
etensresten erin, 
ei eruit. Hoe groen 
is dat? 

Door ze gericht 
in te zetten, kan 
je kippen gebrui-
ken om delen van 
de tuin slakken 
en onkruidvrij te 
maken. De mest 
van kippen bevat 
bovendien stikstof 
en andere voeden-
de bestanddelen. 
Vermengd met 
tuinafval en ver-
werkt tot compost 
is het erg geschikt 
voor tuinplanten.

Ze geven 
eieren

2.

Het zijn gezellige en leerzame huisdieren

Het zijn 
goede afval-
verwerkers

1.

3.

Ze kosten 
een beetje 
maar geven 
een hoop

Ze zijn goed 
voor de tuin

4. 5.

REDENEN
DAAROM HOUD IK VAN KIPPEN

OM GEEN KIPPEN TE HOUDEN

Er kan ongedierte op het kippen-
voer afkomen. Als je kippen neemt, 
kan het dus zijn dat je er gratis 
ratten bij krijgt.

Kippen zijn leven-
de dieren en heb-
ben dus dagelijks 
zorg en aandacht 
nodig.

Kippen produceren 
dagelijks een be-
hoorlijke hoeveel-
heid uitwerpselen. 
Om ziekten en ver-
velende luchtjes te 
voorkomen moet 
je het kippenhok 
dan ook goed 
schoon houden. 

Het kan zijn dat de 
buren het scharre-
len, geluid en de 
eventuele geurtjes 
van de kippen iets 
minder kunnen 
waarderen. Houd 
hier rekening mee.

Het zijn 
geen eier-
fabrieken

2.

Ratten1.

Stront Buren
3. 4.

Kippen kunnen 
veel praatjes heb-
ben. Onderling 
kakelen, kukelen 
en tokkelen ze wat 
af. Dit kan voor ge-
luidsoverlast in de 
buurt zorgen.

Lawaai
5.

5 REDENEN
niet
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KAN IK KIPPEN AAN?
Kippenkarakter Heb ik 

plek voor 
een kip?
De meeste huizen 
hebben een tuin 
van ongeveer 5 bij 
8 vierkante meter. 

Dat is ruim genoeg 
voor een paar 
kippen. Zeker met 
de Kipsterhokken: 
compact, makke-
lijk verplaatsbaar 
en modulair uit te 
breiden met units 
voor telkens 6 kip-
pen. Eén Kipster-
hok biedt ruimte 
aan maximaal 6 
kippen. 

Kippen zijn sociale en nieuwsgierige 
dieren. 

Ze geven behalve verse eieren, ook een 
hoop plezier. Ze zijn gemakkelijk tam 
te maken en gedragen zich als echte 
huisdieren. Ze eten uit je hand en komen 
graag even op schoot zitten. Kippen 
kunnen ook prima met andere dieren 
gehouden worden, let er dan alleen wel 
op dat het andere huisdier ook goed met 
de kip kan. De liefde moet natuurlijk wel 
van twee kanten komen!

HEB IK TIJD VOOR EEN KIP?
Een kip is op het gebied van verzorging 
redelijk zelfvoorzienend. Je zult alleen  
– net als bij andere huisdieren – wel gere-
geld hun gezondheid moeten checken.

Ook moeten ze altijd over voer en 
schoon water beschikken. Daarnaast hou-
den kippen van een schoon huisje: af en 
toe met een bezem door het hok dus.

RESPECT VOOR DE KIP

Ziek of nog kiplekker? 
 
Het is verstandig om de gezondheid 
van de kip regelmatig te controleren. 

Kippen zullen niet gauw iets laten mer-
ken. Houd daarom altijd een oogje in het 
zeil. Een goede manier om de gezond-
heid te controleren is door hun ontlasting 
in de gaten te houden en door ze op te 
pakken. 
Aan het borstbeen kan je  voelen of de 
kip ziek is. Is het borstbeen scherp en 
zit er geen vlees meer omheen? Dan is 
de kip ziek en heeft hij al een tijdje niet 
gegeten.

ZIJN MIJN KIPPEN GEZOND?
RESPECT VOOR DE KIP

De liefde 
moet 
natuurlijk 
wel van 
twee 
kanten 
komen!

Kijk altijd 
even of 
ze gezond 
zijn
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WAT BIEDT KIPSTER MIJ?

WAT BIEDT
MIJ?

WAT BIEDT KIPSTER MIJ?

DE          DINGEN DIE JE KRIJGT VAN KIPSTER5

Bij Kipster 
werken we met 
twee hybride 
kippen: 
de Kipster kip 
en de Sussex-kip.
Onze kippen zijn 
ingeënt.

GOEDE 
KIPPEN

Het Kipsterhok is 
voor een groot 
deel gemaakt van 
gerecycled mate-
riaal. 

DUURZAAM
HOK

Twijfels of vragen? 
Onze kippen-
professor staat 
je graag bij met 
tips en advies.

ADVIES

Mocht het onver-
hoopt niet klikken 
tussen jou en de 
Kipsters, dan staat 
het welzijn van de 
kip voorop en los-
sen we het op. In 
het uiterste geval 
breng je gewoon 
de kippen terug.

GARANTIE

Met deze Kipster handleiding 
is kippen houden een eitje!

KIPSTER HANDLEIDING1

De twee 
hybride 

kippen waar 
wij bij Kipster 

mee werken 
zijn

2 3 4 5

KIPSTER BRUIN SUSSEX KIPSTER

Gezellige kippen 
die met z’n drieën 
tegen de 750 
eieren per jaar 
leggen.

Ideaal voor de 
beginnende 
kippenhouder.
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De Sussexkip is een handtamme kip, 
die makkelijk naar mensen toe komt.

Een sterke en vitale kip. 

Legt prima eieren, ook vaak nog in 
de winter.

Vliegen zit niet echt in de aard van deze 
kip. Het is daarom goed mogelijk om 
de kip los in de tuin te laten lopen.

WAT BIEDT KIPSTER MIJ?

SUSSEX KIPSTER
EIGENSCHAPPEN

WAT BIEDT KIPSTER MIJ?

KIPSTER BRUIN
EIGENSCHAPPEN

De Kipster bruin is een handtamme kip, 
die makkelijk naar mensen toe komt.

Legt een record aantal eieren.

Broedt zelden eieren uit.

Heeft vaak diverse eigenschappen van 
verschillende rassen.
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VOEDING

WAT MOET JE WETEN OVER ETEN WAT MOET JE WETEN OVER ETEN

Kippen besteden 60 tot 90% van de 
tijd dat ze wakker zijn aan het zoeken 
van eten. Daarom is het belangrijk 
dat je kippen altijd wat te scharrelen 
hebben, want anders gaan ze elkaar 
misschien zieken.

Kippen hebben 
geen tanden. 

Zij hebben daarom 
de hulp van kleine 
steentjes – maag 
kiezel nodig om 
het voer te verte-
ren. Die steentjes 
blijven hangen in 
de spiermaag, die 
helpt om het eten 
fijn te malen.

Een kip heeft twee 
magen: de kliermaag 
(met maagsappen) en 
de spiermaag.

Dit eet een kip
Kant en klaar kippenvoer 

Groenvoer, bijvoorbeeld de kern van een 
krop sla

Kippengrit met maagkiezel 

Eventueel aangevuld met gemengd 
graan

14

BASISVOEDING

In de natuur 
natuurlijk 
ook 
wormen!
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WAT MOET JE WETEN OVER ETEN

KIPPEN KUNNEN LEKKER PIKKEN

Kippen moeten altijd 
over schoon water 
beschikken. 

Een kip neemt onge-
veer twee keer zoveel 
water op dan voer. 
Ook verbruiken zij 
wanneer zij leggen of 
bij warm weer meer 
water. In de drinkbak 
moet ongeveer een 
halve liter water per 
kip aanwezig zijn. 
Zorg dat de kippen al-
tijd voldoende hebben 
want een dag geen 
water is twee dagen 
geen eieren. Voor 
het maken van eieren 
heeft de kip namelijk 
veel water nodig.

Dit is in meel- of kor-
relvorm te verkrijgen. 
De korrel heeft als 
voordeel dat de kip 
deze ook naast de 
voerderbak zal her-
kennen als voedsel en 
dus op zal eten. De 
meelvorm is echter 
functioneel als ‘bezig-
heidstherapie’ omdat 
de kip voor een 
portie lang bezig is. 
Bovendien krijgen de 
kippen voordat ze bij 
jou terecht komen ook 
meel, dus hier zijn ze 
aan gewend. Mocht je 
overstappen op een 
korrel, laat ze hier dan 
rustig aan wennen. En 
onthoud: een korrel 
moet fijn gemaakt 
worden, dit kost een 
kip energie, wat ie an-
ders kan steken in het 
maken van een ei.

Kippenvoer1.

OP HET MENU

KANT EN KLAAR

Water2.
SCHOON WATER  
BOVEN ALLES

Kippen moeten 
voldoende groenvoer 
binnen krijgen. 
Hier kan je eigen 
keukenafval voor 
gebruiken, 
maar ook tuinafval 
zoals gras, brandnetel 
en vogelmuur gaat er 
met plezier in. Ook 
goed voor de 
dierlijke eiwitten: voer 
ze bij met regen- en 
meelwormen. Of geef 
hennepzaad en brand-
netelzaad, dat is goed 
voor de leg!

Groenvoer en
eiwitten

3.

OMNIVOOR DIEET

WAT MOET JE WETEN OVER ETEN

Dit mag dagelijks ge-
geven worden, maar 
wel met mate. 
Anders worden de kip-
pen te dik. Als je het
graan in de namiddag 
geeft, is de spiermaag 
bezig met het verteren 
zodra ze ‘s avond op 
stok gaan. Dit bevor-
dert de rust in het 
kippenhok. Slaapt wel 
zo lekker!

Een kip moet altijd 
over kippengrit –
gemaakt van speciaal 
geselecteerde schel-
pen– en maag
kiezel kunnen be-
schikken. 
Bij een zwakke ei
schaal of windei heb-
ben de kippen meer 
kippengrit nodig. De 
maagkiezel is voor het 
verteren van voedsel. 
Omdat zij geen tan-
den hebben maar een 
spiermaag 
hebben zij de hulp van 
deze kleine steentjes 
nodig om het voer fijn 
te persen en verteren.

Kippengrit
met maag
kiezel

4.

ALTERNATIEF GEBIT,
EH... GRIT! 

Gemengd
graan

5.

KIPPENTOETJE

Gooi het graanmengsel op 
een ondergrond met zaag-
sel,dan hebben de kippen 
meer te doen. Doe dit niet 
altijd, vanwege de dioxine in 
de grond. TIP

Eén dag geen 
water? Twee 
dagen geen 
eieren!
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2

3

4

5

DIT PIKT DE KIP NIET 10TOP

WAT MOET JE WETEN OVER ETEN

1

7

8

9

10

6Citrusvruchten

Uienschillen

Preibladeren

Schillen van 
bananen en kiwi’s

Rauwe 
aardappelschillen

Gebakken
vlees of vis

Kaas

Beschimmeld fruit 
en brood

Snoeihout

Te vette, pikante of 
zoute etensresten

Van te vette, pikante of 
zoute etensresten kan 
het maag-darmkanaal 
ontregeld van raken.

WAT MOET JE WETEN OVER ETEN

In de voederbak. 
Zorg ervoor dat de 
voederbak groot 
genoeg is, zodat 
alle kippen er om-
heen kunnen 
staan (per kip 
moet ongeveer 
15 cm voerbak 
aanwezig zijn). 

In een stevige, 
zware drinkbak. 
Dit voorkomt dat 
hij omvalt als de 
kippen erop gaan 
staan. Een goede 
drinkbak bestaat 
uit een schotel met 
in het midden een 
waterreservoir. 

Het liefst in een 
apart bakje zodat 
het niet tussen de 
ontlasting terecht 
komt. Of heerlijk 
los in de ren om 
de kippen lekker 
bezig te houden.
Maar een appel 
kun je ook met aan 
touwtje aan het 
hek bvestigen!

Kant en klaar 
kippenvoer

Water

Groenvoer

Ook in een apart 
bakje en ververs 
die minstens 1 
keer per maand, 
ook als er nog grit 
inzit. Een kip kan 
heel kritisch zijn en 
weigeren bepaalde 
gritsteentjes te 
eten als deze niet 
goed worden 
bevonden.

Strooi aan het eind 
van de dag één 
handje per kip in 
de ren, of geef het 
in een apart bakje 
bij de rest van het 
voer.

Bewaar kant en 
klaar kippenvoer 
en gemend graan 
altijd in een goed 
afgesloten tonne-
tje in een droge, 
koele ruimte. 
Eigenlijk moet het 
voer binnen drie 
maanden op zijn, 
anders loopt het 
vitaminegehalte 
terug.

Grit met 
maagkiezel

Gemengd 
graan

Bewaren van 
voer

WAAR LEG IK HET NEER?
Neerleggen, strooien en ophangen

TIP
Hang eens een appel aan een 
touwtje op. Hang de 
appel zo dat de kippen op hun 
tenen moeten staan: leuke 
bezigheidstherapie!
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KIPSTERHOK

HOK
HUISVESTING

DIT MOET JE WETEN
KIPSTERHOK

OVER DE KIPSTERHOKKEN

Frame van geïmpregneerd Europees 
FSC-hout.

Afdekplaten van gerecyclede bouwbor-
den.

Compact geleverd in vier compartiment-
en die makkelijk aan elkaar te zetten zijn.

Opgedeeld in een legnest, een overdekt 
dagverblijf en een open gedeelte.

Gemakkelijk in onderhoud en heel ge-
bruiksvriendelijk.

20
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Ongewenst 
bezoek

Zo maken de 
Kipsterhokken het jou 
gemakkelijk.

De eieren liggen in het legnest voor het 
oprapen. Je kunt er eenvoudig bij. 
Het schoonmaken van het nachtverblijf is 
een makkie.  Van het dagverblijf 
overigens ook. 

KIPSTERHOK

MENSVRIENDELIJK
De Kipsterhok-
ken zijn optio-
neel goed te 
beveiligen tegen 
ongewenst 
bezoek van 
vossen en andere 
roofdieren. 

Wil je ze laten 
scharrelen in 
de tuin? Geen 
probleem, maar 
pas wel op voor 
roofdieren zoals 
de vos, hermelijn, 
bunzing of nertsen. 
Die komen ge-
makkelijk over een 
schutting van 1,5 
meter heen, maar 
er ook onderdoor. 

Ook roofvogels 
kunnen een be-
dreiging vormen 
voor de kippen, 
net als honden 
en katten die niet 
gewend zijn aan 
kippen.Gemakkelijk eieren rapenSchoonmaken is een makkie

KIPSTERHOK

AFMETINGEN KIPSTERHOK

Maten van het Kipsterhok
           
 1m² nachthok
 4,5m² ren ( 50% overdekt)
 720cm² legnest per kip
 108cm zitstok

Een 
kipsterhok 
is geschikt 
voor 
maximaal 
6 kippen

De eieren 
liggen voor 
het oprapen

Kipsterhokken zijn geschikt 
voor maximaal 6 kippen

Je kunt ze schakelen
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KIPSTERHOK

ZO HEB JE IN          STAPPEN EEN SCHOON HOK5

Als al het afval 
is verwijderd, 
maak het hok dan 
schoon met water 
waaraan een 
inweekmiddel is 
toegevoegd. Laat 
het inweekmiddel, 
om al het vuil los 
te weken, minimaal 
drie uur inwerken. 
Spoel alles af 
met leidingwater, 
voordat de bodem 
is opgedroogd. 

EEN SOPJE
Na het reinigen 
volgt het ont
smetten. Dat moet 
zo snel mogelijk 
gebeuren en op 
een droge 
ondergrond. De 
keuze voor het 
ontsmettingsmid-
del is hierbij heel 
belangrijk. Maak 
alleen gebruik van 
wettelijk toegela-
ten desinfecteer-
middelen. Deze 
kun je herkennen 
aan N-nrs. 

ONTSMETTEN
Maak de los-
sen onderdelen 
schoon. Geef de 
drinkbak, voe-
dingsbak en alle 
overige losse 
onderdelen in het 
hok een grondige 
schoonmaakbeurt.

LOSSE 
ONDERDELEN

Zorg dat na het 
reinigen en ont
smetten alles weer 
goed droog is om 
schimmel te 
voorkomen. Alles 
schoon en droog? 
Dan kan het weer 
terug het hok in: 
schoon strooisel, 
de voedingsbak, 
de drinkbak en de 
kippen natuurlijk!

Verwijder al het organisch-
materiaal (urine, strooisel, 
voedselresten, aarde).

WEG ERMEE!1

2 3 4 5

Naast het af en toe schoon vegen van 
het hok, is het verstandig om twee 
keer per jaar een grote schoonmaak te 
houden. 

LET OP Draag een mondkap. 
Zelfs het schoonste stro bevat 
stof, endotoxinen en schimmel-
sporen.

DROGEN EN
HERINRICHTEN

KIPSTERHOK

ZO ZITTEN JOU KIPPEN KIPLEKKER!
KIPPENCOMFORT

Het hok staat half in de zon en in de 
schaduw, zodat het hok beschutting 
biedt bij warm en koud weer. 

De opening van het hok 
naar het zuidoosten.

Het hok staat op een rustige plaats
in de tuin. Let op dat de plek niet
te vochtig is, dat is ongezond.

Verwijder 
alle giftige 
en schadelijk 
planten in 
de directe 
omgeving.

Zet het 
kippenhok 
niet op het 
laagste punt, 
zo voorkom 
je water-
overlast.

Het kippenhok kan het best zo 
weinig mogelijk kieren bevat-
ten, omdat zich daar luizen en 
andere parasieten ophouden. 

Als vloerbekleding in het hok wordt stro, hooi, 
houtkrullen of hennepstrooisel gebruikt. 
Vaak wordt in een groter hok de helft tot een 
derde van de oppervlakte voorzien van een
mestrooster.

De bezem erdoor! 
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Raap de eieren

Raap de eieren 
van je kip zodra je 
deze ziet liggen. 
Als je dat regel-
matig doet
voorkom je be-
schadiging van de 
eieren en worden 
je kippen niet zo 
gauw broeds.

VERZORGING

Kijk of je 
kippen actief 
en gezond 
zijn. Is dit niet 
het geval?
Laat dan de 
dierenarts 
even naar je 
kippen kijken.

Controleer de 
voer en 
drinkbak. 

Is er nog wel 
water, maar is 
dit vies? Ververs 
dit dan.Kippen 
drinken alleen vers 
water en een kip 
die niet genoeg 
drinkt wordt snel 
ziek.

VERZORGING

Schoonvegen 
van het 
kippenhok.

Vervang stro.
Voorkom nare 
luchtjes en  
ziektes. Zorg ervoor dat 

je regelmatig het 
stro in het nach-
thok vervangt. De 
uitwerpselen kun-
nen zo op groene 
planten in de tuin 
worden gegooid, 
maar voor bloe-
men is dit te sterk. 
We hebben het 
makkelijk voor je 
gemaakt: bovenin 
het nachthok is 
een mestbak- en 
schep aanwezig, 
waarmee je gem-
akkelijk het hok 
schoonveegt!

Zo voorkom je dat 
het stuk gras over 
benut wordt, en 
dat er zich ziek-
tekiemen kunnen 
ontwikkelen.

Vervang hierbij 
ook het stro. Dit 
is om ziektes en 
nare luchtjes te 
voorkomen. 

Het hok 
verplaatsen.

Nachthok 
schoonmaken

VERZORGING
DAGELIJKS

MAANDELIJKS
Kippen in het hok. 

Heb je de kippen even in de tuin laten 
scharrelen? Zorg er dan wel voor dat je 
het kippenhok ‘s avond weer hebt af-
gesloten. Roofdieren liggen op de loer!
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VERZORGING

Knip alleen de 
primaire veren bij, 
want de andere 
zorgen voor de 
broodnodige iso-
latie. Voorkom dat 
je je kip pijn doet, 
en houd de veren 
tegen het licht. 
Dan zie je waar de 
bloedvaten van de 
veren beginnen. 
Als regel moet er 
niet meer dan 6 
cm van de veren 
worden wegge-
haald. 
Denk eraan dat je 
de veren iedere 
keer als de kip ruit 
weer moet bijknip-
pen!

Twee keer per jaar 
zul je het kippen-
hok goed moeten 
schoonmaken. 
Kijk bij ‘in 5 stap-
pen een schoon 
kippenhok’ hoe je 
dit het beste kunt 
doen. 

Om te voorkomen 
dat je kippen weg-
vliegen moeten de 
vleugels een beet-
je gekapt worden. 
Je doet dit door 
de primaire veren 
in één vleugel bij 
te knippen, zodat 
opvliegen een wie-
belige zaak wordt.

Grote 
schoonmaak 
van het kip-
penhok. 

Vleugels 
kappen.

HALF JAARLIJKS 
EN JAALIJKS

Knip alleen
primaire 
veren

TIP

Als je niet zeker weet hoe je 
kippenvleuges moet kappen, 
neem dan vooral contact op 
met de plaatselijke dierenarts.

VERZORGING



VOEDING

VERZORGING

EIEREN

TUIN

Eén dag geen water? Twee 
dagen geen eieren! Zet daarom 
meerdere drinktorentjes neer om 
voor voldoende water te zorgen.

Laat het hok niet de hele dag in 
de brandende zon staan en zorg 
voor schaduw. Let bij een warme 
nazomer bovendien op kippen-
pokken.  

Tijd voor een nieuw verenpakje! 
De kippen gaan in de rui. Strooi 
gemengd graan om voor oliën en 
vet te zorgen. 

Het wordt kouder en natter, 
hierdoor kunnen de kippen 
verkouden worden. Overweeg 
daarom een Sivotinekuur. 

In de winter eten kippen meer, 
zorg dus voor voldoende voed-
sel. En gooi als het vriest ’s 
avonds de drinktorentjes vol met 
lauw (niet warm) water.

Wordt er zware vorst verwacht? 
Dan is het verstandig om de 
kammen en lellen dun in te 
smeren met vaseline of uierzalf 
om bevriezing te voorkomen.

Geen bijzonderheden.

Wees extra waakzaam voor 
kippenluis. 
Controleer om de twee weken je 
kippen en het hok hierop. 

LENTE ZOMER HERFST WINTER

Wil je de eieren uit laten komen? 
Dan is dit de tijd! Door het 
langere daglicht leggen de 
kippen er ook meer.   

Je kippen kunnen broeds 
worden. Voorkom dit door de 
eieren regematig te rapen. 

De rui vergt veel van een kip. Het 
kan zijn dat ze hierdoor even 
stopt met leggen. 

Door de dalende 
tempratuur en de kortere dagen 
kan de eierproductie teruglopen 
(maar meestal leggen ze er nog 
wel zo’n 8 per week). 

Een goede tijd om de compost 
die je kippen hebben opgebracht 
in de tuin te verspreiden en je 
moestuin mee te voeden. 

De ideale tijd om je kippen in de 
tuin te  laten scharrelen. Ze 
pikken er met liefde de ongeno-
digde gasten uit, zoals slakken 
en vliegen.

Woel je composthoop nog eens 
goed om, zodat de kippenvlaai 
zijn magische werk kan doen.  

Het kan handig zijn om verlicht-
ing aan te sluiten in de tuin. 
Hierdoor kan je de dagen wat 
verlengen en de leg stimuleren. 

30

SEIZOENSKALENDER
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Kippen hebben 
een duidelijke 
rangorde, waarin 
niet alleen een 
duidelijke nummer 
één is, maar waarin 
iedere kip een 
plaats heeft. Een 
echte middenmoot 
bestaat dus ook 
niet: als je goed 
kijkt zie je ook hier 
de verschillende 
rangen. Het pikken 
zal vrijwel nooit 
ontaarden in een 
bloedbad. Het is 
meer bedoeld als: 

“aan de kant, ik 
eerst asjeblieft!”

DE RANGORDE VAN DE KIP

GRAANTJE DE VOORSTE

Dit is de rechter-
hand van de baas 
en neemt de twee-
de plek in op de 
pikorde. Zelf wordt 
de onderbaas 
alleen af en toe 
terecht gewezen 
en gepikt door de 
baas. De onder-
baas zal nooit de 
baas 
pikken, maar alle 
andere kippen in 
het hok krijgen 
er wel van langs. 
Je bent natuurlijk 
onderbaas of niet!

Dit baasje staat altijd vooraan bij de 
voerbakken en heeft de beste rust
plaats. Alle andere kippen in het hok 
kunnen de snavel van deze kip tussen 
hun veren verwachten. 

De pineut staat 
helemaal onderaan 
de orde. Van alle 
kippen in het hok 
kan hij een snavel 
tussen zijn veren 
verwachten, maar 
zelf pikt hij geen 
enkele kip. 
De pikorde heeft 
niets te maken 
met het al dan niet 
aanwezig zijn van 
een haan, maar als 
er wèl een haan is, 
dan kan de pineut 
op wat extra 
bescherming van 
hem rekenen.

Onderbaas

Het opperhoofd

De midden-
moot De pineut

PIKORDE

Dat het maar even
 goed duidelijk is 
ik sta bovenaan. 

GRAANTJE DE VOORSTE

Wel of geen haan?
Kippen kunnen het prima naar hun zin 
hebben zonder haan. Wat je wel vaak 
ziet is dat één van de kippen, bij een 
gebrek aan haan, deze taak zelf op zich 
neemt. Die ‘wannabe haan’ wordt wat 
dominanter en kan zelfs mislukte pog-
ingen doen om te kukelen.

Geen haan nodig 
voor een ei!
Kippen hebben 
geen haan nodig 
om eieren te leg-
gen. Voor een vers 
eitje op je brood 
iedere dag, heb 
je dus aan kippen 
genoeg.

Afleiding
helpt
Kippen die zich 
vervelen worden er 
niet gezelliger op. 
Een gezonde kip 
is continue aan het 
scharrelen, staat 
bijna nooit stil en 
heeft ook niet de 
neiging om naar 
hun hokgenoten te 
pikken of zichzelf 
de veren uit te 
trekken. Kippen 
die zich vervelen 
hebben wel sneller 
de neiging hiertoe. 

Zit je te denken 
aan uitbreiding 
voor jouw kippen-
familie? Dan heb je 
wel een haan no-
dig. Zonder haan is 
het ei namelijk niet 
bevrucht.

Denk jij dat je 
kippen zich vervelen?
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GRAANTJE DE VOORSTE

Hang iets lekkers, zoals bijvoorbeeld een 
krop sla, zo op dat de kippen er net niet 
bij kunnen. Doordat ze er naartoe 
moeten springen zijn ze even zoet!

Kippen zitten het liefst op de uitkijk. Leg 
daarom ook eens een stukje boomstronk of 
een dikke tak in het hok, zodat ze daarop 
kunnen zitten.

GRAANTJE DE VOORSTE

Geen haan nodig 
voor een ei!
Kippen hebben 
geen haan nodig 
om eieren te leg-
gen. Voor een vers 
eitje op je brood 
iedere dag, heb 
je dus aan kippen 
genoeg.

Zit je te denken 
aan uitbreiding 
voor jouw kippen-
familie? Dan heb 
je wel een haan 
nodig. Zonder 
haan is het ei 
namelijk niet bev-
rucht.

Zie je tijdens 
een boswan-
deling half 
vergaan hout 
liggen? 
Neem die dan 
vooral mee en leg 
deze in het hok. 
Die zitten namelijk 
boordevol pieren 
en kleine insecten. 

Ben jij niet al 
te zuinig op 
je tuin? 
Laat de kippen er 
dan af en toe loslo-
pen. Tip: doet dit 
even voor zonson-
dergang. Ze zullen 
dan zelf naar het 
hok terugkeren om 
te slapen. Handig!
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GEZONDHEID
HELP MIJN KIP IS ZIEK HELP MIJN KIP IS ZIEK

Een zieke kip houdt de veren iets van het 
lichaam af. 

Een kip met neus- of ooguitvloei voelt 
zich waarschijnlijk niet lekker. 

Ook moeilijk ademhalen kan duiden op 
ziekte.  

ZIEKE KIP
Is je kip niet kiplekker? 

Zo herken je of die ziek is! 

36

TIP

Let op de manier van 
bewegen en de ontlasting. 
Pak je kip eens op en voel 
aan het borstbeen. Voelt die 
als een scherpe kam? Dan is 
de kip waarschijnlijk al langer 
ziek.
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KippensnotCoccidiose

7.6.5.

DE                      MEEST VOORKOMENDE ZIEKTES
7

HELP MIJN KIP IS ZIEK

Er zijn bruine en 
rode luizen. De 
bruine luis zit 
vooral op de buik 
en eet huidschil-
fers. Bij veel 
kippen zorgen 
deze ongewenste 
gasten voor onrust 
en irritatie van de 
huid. Hierdoor 
pikken ze erg 
veel tussen hun 
veren en leggen 
ze minder eieren. 
De rode bloedluis 
komt veel voor 
en is schadelij-
ker. Doordat hij 
bloed zuigt kan de 
conditie van de kip 
afnemen en kan 
er bloedarmoede 
ontstaat. De rode 
bloedluis is een 
echter nachtbra-
ker en dus vooral 
‘s nachts actief. 
Overdag kruipt de 
profiteur terug in 
de gaten en kieren 
van het hok. 

Luizen
1.

ZIEKTES

Controleer daarom 
ook vooral het 
houtwerk van het 
Kipsterhok.

Wat kan je 
doen? 
Spuit het Kipster-
hok preventief in 
met bloedluisspray

Is je kip besmet 
met wormen? Dan 
ben je de klos! 
Eenmaal besmet 
komt de infectie 
namelijk vaker 
voor. Laat daarom 
regelmatig een 
mestonderzoek 
doen door je 
dierenarts, zodat 
je het op tijd be-
strijdt. Besmette 
kippen krijgen di-
arree, vermageren, 
krijgen doffe veren 
en stoppen met 
leggen. Ook kan 
de ontlasting bloe-
derig of slijmerig 
zijn. Een langdu-
rige worminfectie 
kan dodelijk zijn. 

Wat kan je 
doen? 

Behandel je kip 
met een antiworm-
middel. 

Wormen
2.

Krijgt je kip ineens 
rare dikke poten? 
Dan heeft hij 
waarschijnlijk last 
van mijt, die zorgt 
voor een rare witte 
wildgroei en jeuk.  

Wat kan je 
doen? 
Smeer de poten 
in met vaseline. 
Helpt dit niet?  
Raadpleeg dan de 
dierenarts.

Kalkpoten
3.

HELP MIJN KIP IS ZIEK

Coccidiose komt 
vooral in de zomer 
en bij jonge kippen 
voor. Je kan de 
ziekte herkennen 
door de bolle hou-
ding die de kippen 
aannemen en aan 
de bloederige of 
slijmerige ontlas-
ting. Na een ern-
stige besmetting is 
de kans groot dat 
de ziekte snel weer 
opduikt. 

Wat kan je 
doen? 

Het hok ontsmet-
ten en de grond 
in het hok ver-
nieuwen. Nog niet 
zeker? Laat dan de 
dierenarts regel-
matig een meston-
derzoek doen.

4.

Een maagdarm-
stoornis komt veel 
voor bij kippen. De 
hoofdoorzaak is 
stress. Een maag
darmstoornis bij je 
kip kun je herken-
nen doordat ze 
sterk vermageren 
en last hebben van 
diarree. 

Wat kan je 
doen? 
Een maagdarm-
stoornis is gelukkig 
makkelijk te ver

helpen. Een beetje 
maïsmeel, yoghurt 
of extra vitami-
nes in het water 
kunnen helpen om 
de darmen van de 
kip te kalmeren. 
Onder het mom 
van ‘voorkomen is 
beter dan gene-
zen’: geef altijd 
maagkiezel en 
verander het voer 
geleidelijk.

Maagdarm-
stoornis

Acute coryza of 
kippensnot is een 
besmettelijke ziek-
te die vaak in de 
winter optreedt. 
Niest jouw kip 
vaak? Hebben ze 
last van natte neu-
zen en waterige 
ogen? Dan heeft 
hij waarschijnlijk 
last van kippens-
not! 
 
Wat kan je 
doen? 

Zitten de ogen he-
lemaal dicht? Maak 
ze dan dagelijks 
met warm water 
schoon. Kippen 
in de rui zijn 
vatbaarder voor 
snot. De oorzaak is 
vaak een bacterie 
en dus goed te 
behandelen met 
antibiotica.

Dit komt gelukkig 
niet vaak voor, 
maar als je kip te 
lang gras of een 
vreemd voor-
werp eet kan het 
voorkomen dat 
zijn krop verstopt 
raakt. 

Wat kan je 
doen? 

Raadpleeg een 
dierenarts. De 
verstopping is 
meestal goed te 
verhelpen.

Krop -
verstopping
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Voorloper 
van de kip
Tyrannosaurus 
Rex

Dit is behalve een 
van de grootste 
vleessters die ooit 
op onze planeet 
heeft rondgelo-
pen, volgens we-
tenschappers ook 
de voorloper van 
de kip. Dat blijkt 
uit onderzoek van 
resterende eiwit-
ten bij gevonden 
fossielen van de 
dinosaurus.

GESCHIEDENIS VAN DE KIP

WIE WAS ER EERDER
DE KIP OF HET EI?
Oerkip uit Azie

De Boshoen die nog steeds voorkomt 
in Zuid-oost Azie, leeft aan de rand van 
regenwouden en slaapt in bomen. Waar-
schijnlijk dat kip hierdoor nog steeds de 
neiging heeft om in bomen te springen 
om daar te overnachten.

Boshoen

GESCHIEDENIS VAN DE KIP

KIP
Opmars in Europa

De kip duikt 
700 v. Chr.
op binnen 
EuropaDe kip duikt 700. v. Chr. op binnen        

europa. Vooral in kloosters in Zuid- 
Europa  waren de kippen in trek vanwe-
ge hun vlees en de eieren. 
Tegenwoordig komen kippen vrijwel 
overal ter wereld voor.
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KIPPENWEETJES

KIPPENWEETJES
DIT WIST JIJ NOG NIET VAN DE KIP!

Het zijn echte alle-
seters, maar zout 
gaat er bij de kip 
niet in.

EI-GENWIJS

Ongeveer elke 24 uur legt de kip een ei. 

Een kip heeft minstens 13 uur licht nodig 
om op een normale manier een ei te 
leggen.

Als je de puntige kant van een ei naar 
beneden houdt, blijft ie langer vers. 

Het meeste aantal dooiers in één ei 
waren er negen. 

KIPPENWEETJES

Feit 
of fabel 

Er zijn meer kippen 
dan mensen in de 
wereld: 

?

Met de uitwerp-
selen uit een 
kippenleven kan je 
een lamp van 100 
watt 5 uur laten 
branden:

Eieren kun je het 
best in de koelkast 
bewaren: 

Kippen met rode 
oren leggen bruine 
eieren en kippen 
met witte oren leg-
gen witten eieren: 

Kippen houden 
van droge pootjes: 
zwemmen kunnen 
ze niet.

Droge 
pootjes

Kippen 
herkennen 
hun 
verzorgers

FEIT
Van hoge 
tonen 
kunnen 
kippen 
humeurig
worden

feit/fabel feit/fabel

feit/fabelfeit/fabel

Doordat hun hersenen ongeveer 240 
keer per seconde het beeld verversen 
ervaren zij de verlichting alsof ze in de 
disco staan.

Zout




