Huisvesting
Verzorging








Regelmatig inspecteren op parasieten
Maandelijks behandelen tegen bloedluis



Hygiëne






Het verblijf moet droog, schoon en tochtvrij zijn
o Elke dag vieze plekken verwijderen
o Wekelijks de hele stal schoonmaken
o Minimaal eens per week mest
verwijderen uit de weide
De voerbak en waterbak dienen schoon te zijn
o Elke week geheel schoonmaken
o Dagelijkse controle op reinheid (geen
uitwerpselen e.d. in de bak)
De materialen (borstels e.d.) dienen schoon te
zijn





Kippen moeten gehouden worden met
minimaal één andere soortgenoot
Het liefst scharrelen over het terrein, met
genoeg bosjes en andere
schuilmogelijkheden. Houd de dieren binnen
bij regen, veel roofvogels of ophokplicht.
Anders een schuilhok met overdekte ren,
minimaal 3 vierkante meter per volwassen
dier
Zorg voor scharrelmogelijkheden zoals
bladeren en humus
Zorg voor schoon zand zodat de dieren een
stofbad kunnen nemen
Zorg voor zitstokken en legnesten voor
iedere kip

Voeding


Gedrag







Het kunnen uitvoeren van sociaal- en
natuurlijk gedrag
o Scharrelen
o Zandbad nemen
Geen stereotype gedrag vertonen zoals
o Dwangmatig kaal pikken
Geen stresssignalen vertonen




Zorg voor onbeperkt onderhoudsvoer of legkorrel
bij gehokte kippen
Loslopende kippen tweemaal daags een handje
onderhoudsvoer of legkorrel bijgeven
Onbeperkt water en grit
Elke dag een plukje ruwvoer zoals maiskuil of stro

Interactie


Stresssignalen







Omhoog zetten van de nekveren
Overdreven scharrelen
Vluchtgedrag
Afwijkingen in de eieren
Stoppen met eieren leggen
Ruien buiten de ruiperiode




Hanteren
o Pak de kip met twee handen aan beide kanten en
klem deze onder de onderarm
o Druk met je hand de kip zachtjes tegen de vloer,
pak met een andere hand de poten vast en
ondersteun de kip van onder het lichaam, druk de
kip tegen het lichaam en klem met de andere hand
de vleugels tegen de kip aan
Zorg voor voldoende rust, in ieder geval na elke activiteit
De kippen moeten zich kunnen terugtrekken uit het contact
met de cliënten

Verzorging
Hygiëne
Bloedluis, wat eigenlijk een mijt is en geen luis,
komt vaak voor bij kippen. Het is een klein diertje
dat in ernstige gevallen bloedarmoede bij kippen
veroorzaakt. Het bestrijden van de bloedluis is
bijna onmogelijk, wel is het goed onder controle te
houden. Dat begint met een goede hygiëne van
het hok en het hok behandelen met witte kalk.
Vervolgens kan het hok ongeveer iedere maand
behandeld worden met water of stoom van
tenminste 70 graden. Bloedluis verstopt zich
voornamelijk in spleten en kieren, dus behandel
vooral in de hoeken en onder de zitstokken. De
besmette kippen zelf kunnen behandeld worden
met een speciale spray die te koop is bij de
dierenspeciaalzaak. Echter kan deze spray de
bloedluis niet geheel bestrijden.

Kippen hebben een zandbad nodig om
parasieten zoveel mogelijk van hun lichaam te
verwijderen. Als zij loslopen kiezen ze hier zelf
een plek voor. Leven de kippen in een ren,
maak dan een bak met een opstaande rand van
ongeveer 20 cm en vul deze met schoon, wit
zand.

Huisvesting





Gedrag
Kippen hebben een vaste rangorde in hun
groep; de pikorde. Nieuwe kippen kun je dus
niet zomaar bij de groep zetten, dit zorgt voor
ruzie en pikken naar elkaar. Zorg voor kippen
die zoveel mogelijk op elkaar lijken in
temperament. Zorg ook voor voldoende
ruimte of voor de eerste dagen gaas tussen de
verblijven. Blijf in de buurt wanneer er nieuwe
kippen in de groep komen om te kunnen
ingrijpen bij incidenten.




Zorg dat er in het verblijf van de kippen
altijd schuilmogelijkheden zijn om te
vluchten voor roofdieren. Laat de kippen ’s
nachts in een nachthok.
Een nachthok is minimaal 1 m2 per drie
kippen. Een ren is minimaal 3 m2 per kip.
Een groepje kippen bestaat uit minimaal
één haan met meerdere hennen. Hanen
geven de hennen een veilig gevoel. Ook
kunnen zij de groep waarschuwen en
verdedigen bij gevaar.
Haal de eieren minimaal één keer per dag
weg als je geen kuikens wil.
Het is belangrijk dat legnesten op een
rustige, donkere plaats liggen en dat deze
ruim zijn. Zorg voor minimaal één legnest
per drie hennen. Laat kippen op een
legnest zitten, het leggen van een ei kan
wel 1,5 tot 2 uur duren en de kip heeft hier
rust voor nodig.

