
MEER HALEN UIT DE BIOLOGISCHE KRINGLOOP

Eten en drinken

Maak er een gewoonte van om minstens één keer per dag 
bij uw kippen langs te gaan om na te gaan  of alles in orde is. 
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. Kippen- 
uitwerpselen mengen met bruin en groen materiaal resulteert 
trouwens in prima compost voor de moes- of siertuin.

Zorg dat de kippen altijd beschikken over voldoende vers 
en schoon water. Plaats de drinkbak in de schaduw om  
algengroei te vermijden.

Enkel van tuin- en keukenresten kunnen kippen niet leven. 
Voeder dagelijks een basisrantsoen (150g/kip/dag) van  
granen, gebroken mengeling, legmeel of -korrel (in voeder-
goot of voederbak (al dan niet met afsluitklep)). Een Europese  
verordening verbiedt het voederen van dierlijk materiaal 
aan kippen. 

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnieken toepast, heeft 
een kringlooptuin. Groot of klein, strak of spontaan, bloemen 
of grasrijk; elke tuin kan een kringlooptuin zijn. Snoeihout  
omtoveren tot vlechtwerk, het gazon mulchmaaien, mulch 
als bodembedekking toepassen, kippen houden ... ; het zijn  
allemaal kringlooptechnieken. U voorkomt tuinresten of u 
hergebruikt ze in de tuin. Op die manier haalt u meer uit de 
biologische kringloop. 

Ook kippen houden is een kringlooptechniek.  Vaak organiseren 
gemeenten groepsaankopen van kippen aan gereduceerde 
prijzen. De kippen zorgen zo voor een daling van de rest-  
of gft-afvalcijfers in de gemeente. Informeer er naar bij  
uw milieudienst.

Andere folders verschenen in deze reeks:
• Thuiscomposteren in compostbakken
• Mulch in de kringlooptuin
• Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?
• Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?
• Compost brengt leven in de kringlooptuin
 ….

Meer info over het houden van kippen? 
Download of bestel de vlaco-brochure 
‘Kippen houden in de kringlooptuin’

Gezonde kippen in de kleine kringloop

Kippen houden
in de kringlooptuin

Vlaco vzw

Meer halen uit de biologische kringloop 
Vlaco vzw

Stationsstraat 110 | 2800 Mechelen
T: 015 451 370 | F: 015 218 335 | info@vlaco.be

ONTDEK OOK DE VLACO-WEBSITE: WWW.VLACO.BE V.
U.

: V
la

co
 v

zw
, R

ud
y 

M
ee

us
, V

oo
rz

itt
er

, S
ta

tio
ns

st
ra

at
 1

10
, 2

80
0 

M
EC

HE
LE

N
 - 

w
w

w
.v

la
co

.b
e 

- N
aj

aa
r 2

01
5



Ze verwerken restjes, houden je tuin netjes,  zorgen voor  
diversiteit, zijn goedkoop, leveren voedsel, produceren mest ... 
Rarara, over welke dieren hebben we het? KIPPEN, natuurlijk!

Want kippen zijn levendige dieren die uw kringlooptuin kleur 
en schoonheid geven. Ze verwerken moeilijk composteerbaar 
materiaal, gras en onkruid en leveren in ruil eitjes en mest. 

Maar kippen hebben ook hun persoonlijke wensen:
• Kippen zijn sociale dieren. Houd er daarom 2 of 3 of meer.
• Geef elke kip minstens 2, maar liefst 5 m² 

buitenruimte. Om een groene grasmat te  
behouden is zelfs 10 tot 25 m² per kip 
nodig. In de winter kunt u de kippen laten 
scharrelen in uw moestuin waar ze zich 
tegoed zullen doen aan onkruidzaden, 
slakken, emelten … 

• Bied uw kippen elke ochtend tuin- en  
keukenresten aan in een scharrelbak. Zo blijft 
de rest van de ren netjes. 

Schaduw: Kippen zijn van oorsprong bosbewoners. Gun ze 
schaduw, bv. onder een struik. 

Propere ren: Bij een kleine oppervlakte spant u afsluitdraad over de 
bodem van de ren. Bedek dit met een 10 cm dikke laag houtsnip-
pers. Tijdens het scharrelen blijven grond en snippers gescheiden. 
Zelfs na hevige regen vormen zich geen modder of geurtjes. 

Stofbad: Creëer een droge plek waar de kippen een gezond 
stofbad kunnen nemen, dat helpt tegen de parasieten in 
hun verenkleed. De ruimte onder een verhoogd kippenhok is  
hiervoor ideaal. Neem de dieren regelmatig vast en controleer 
ze op parasieten. 

Vosveilig: Maak de afsluitdraad voldoende hoog en buig de draad 
bovenaan naar buiten om in een hoek van 30°. Stop de afsluitdraad 
minstens 10 cm diep in de grond. Een rij platte tegels langs de 
buitenzijde van de afsluiting, houdt de gravende predatoren buiten. 
Bevestig onderaan de afsluiting eventueel een fijnere draad. Deze 
ingrepen houden egels en vossen buiten, én kippen binnen.

Een goed kippenhok is vooral droog en tochtvrij.  Maak het 
dak hellend en ruim overhangend.  
Een scharnierend dak of een mestschuif 
vereenvoudigt het schoonmaken. 

Voor een toom van 3 kippen is 1 m op 75 
cm vloerruimte het minimum. Plaats een 
stevige, 3 à 4 cm brede zitstok en bedek 
de bodem met houtsnippers of stro.  In de 
handel zijn degelijke kippenhokken te koop.  

Een jonge kip legt 200 tot 250 eieren per jaar. Tijdens de rui 
na de zomer stopt de kip vaak een tijdje met leggen. Plaats 
het legnest niet onder de zitstok. Geef uzelf toegang tot het 
legnest van buitenaf, dan kunt u de eieren makkelijk rapen.

Let op: Kippen houden of het zetten van een hok is niet 
overal toegelaten. Bij twijfel, contacteer uw milieudienst.


