
Kippen houden voor beginners: tips voor dummies 

Vrolijk getok, regelmatig een kakelvers eitje en gezellige bedrijvigheid in je tuin. Jij bent 

helemaal klaar om kippen te houden! Of niet? Met deze starterstips begin je met een gerust 

hart aan je nieuwe hobby. 

Welke kip kies je? Sierkip of legkip 

Als beginner kippen houden betekent ook dat je moet nadenken over het soort kippen dat je 

wilt. Er zijn kippenrassen in alle soorten en maten. Het grootste onderscheid is dat tussen leg- 

en sierkippen.  

Sierkippen leggen ook eieren, maar minder dan legkippen. Ter vergelijking: sommige legkippen 

toveren tot 300 eitjes per jaar tevoorschijn. Bij een sierkip zijn 180 eieren per jaar al veel. 

Hoeveel ruimte heeft een kip nodig? 

Gelukkige kippen krijgen genoeg ruimte om vrolijk rond te scharrelen, op hun gemakje te 

schuilen en vredig samen te leven. Hoeveel ruimte je kippen precies nodig hebben, hangt af van 

hun grootte. 

• Buitenren: reken minstens 1 tot 1,5 m2 per kip. Hoe meer ruimte, des te minder kans 

op een modderpoel. 

• Binnenhok: voorzie 0,25 m2 of meer voor elke kip. 

Tips voor je kippenhok 

Een kippenhok met een binnen- en een buitenverblijf geeft je kippen een veilig onderkomen. 

Voor extra bescherming tegen regen of felle zon kun je ook in de buitenren een afdakje voorzien.  

Nog een paar tips voor je kippenhok: 

• Oriënteer de voorkant van je hok op het zuidoosten zodat je kippen bij hete 

temperaturen in de schaduw kunnen liggen. 

• Isoleer je hok zodat het er in de winter niet te kil en in de zomer niet te heet wordt. 

• Ventilatie is goed, tocht is dat niet. Raampjes die op elkaar uitgeven zijn een no-no. 

• Dek raamopeningen af met gaas en neem ook andere voorzorgen om je bevederde 

vrienden te beschermen tegen steenmarters en vossen. 

• Hang voldoende stokken als slaapplaats en voorzie legnesten voor je kippen. 
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Moet ik een haan bij mijn kippen zetten? 

Je bent niet verplicht om een haan bij je kippen te zetten. Toch kan zo’n mannelijke toevoeging 

helpen om ze in toom te houden. Een haan zorgt meestal voor meer rust, minder ruzie, 

bescherming en hennen die beter bij elkaar blijven. 

Let hierop als je een haan bij je kippen wilt houden 

• Een haan en zijn gekraai zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zulke concerten 

vallen niet altijd in de smaak bij je buren: om de vrede te bewaren vraag je best even na 

hoe zij daarover denken. 

 

• Nog iets om rekening mee te houden: een haan bij je kippen betekent bevruchte eitjes 

waar kuikentjes uit kunnen komen. Wil je dat niet? Neem dan elke dag de eieren weg.  

 

• Een haan heeft gemiddeld 7 tot 10 hennen nodig om zich goed in zijn veren te voelen. Je 

vergroot de kansen op een vredig samenzijn door van in het begin een haan bij je 

hennen te zetten.  

Hoe vaak leggen kippen eieren? 

Hoe vaak je kippen een ei leggen, hangt af van hun ras. Een kip kan normaal gezien elke 25 uur 

een ei leggen. De eierproductie is afhankelijk van het aantal uur licht. Daardoor loopt het aantal 

eieren in de winter vaak wat terug. Ook na het eerste anderhalf jaar leggen kippen meestal 

minder eieren. 

Tip: met nest- of nepeieren moedig je je kippen aan om hun eieren telkens op dezelfde plek te 

leggen. Dat zie je zeker geen eitjes over het hoofd. 

Wat mogen kippen eten? 

Kippen zijn dan wel handige helpers bij het verwerken van tafelrestjes en onkruid. Toch mag je 

ze niet zomaar alles geven. Hou rekening met deze tips: 

• Geef geen bedorven of te gekruid, te zout of te vet eten. 

• Gebruik je tafelrestjes alleen als een extraatje bij de basisvoeding van je kippen. 

• Vermijd gasvorming door kolen eerst te koken. 

Dit mogen je kippen niet eten: 



• kaas en charcuterie 

• chips, snoep, chocolade, enzovoort 

• te veel brood 

• avocado 

• rauwe aardappelen 

• prei, ui of knoflook 

• schillen van bananen, kiwi en citrusvruchten 

• honden- of kattenvoer 

• loof van aardappel- en tomatenplanten 

• vingerhoedskruid, klimop, buxus en taxus 

Je kippen voederen: maagkiezel en grit 

Voor een goede vertering en gezonde eierschalen hebben je kippen maagkiezels en grit nodig. 

• Maagkiezel: steentje dat je kip oppikt en dat in haar spiermaag het voedsel mee 

fijnmaalt. Liggen er niet zo veel steentjes in je ren? Dan is een bakje maagkiezels 

aangewezen. 

• Grit: fijn gebroken schelp van schaaldieren. Levert extra calcium om eierschalen te 

vormen. 

Parasieten bij kippen: bloedluis 

Vroeg of laat krijgt elke kip te maken met parasieten zoals de hardnekkige bloedluis. Bloedluizen 

zijn mijten van 1 millimeter groot. Ze verstoppen zich overdag op donkere plekjes en komen ‘s 

nachts tevoorschijn komen om bloed te zuigen bij je kippen. Daardoor raken je dieren 

verzwakt: ze leggen minder eieren, hebben stress en lopen meer kans op ziektes.  

Merk je bloedluizen op? Grijp dan snel in zodat je een plaag voorkomt. 

Bloedluis bestrijden 

Je beschermt je kippen tegen bloedluis door: 

• onder hun vleugels te controleren op kleine rode bultjes 

• hun hok en legnesten te inspecteren – let op donkere hoekjes zoals spleten, naden en 

kieren 

• een bloedluizenval te installeren – zo merk je een besmetting ook snel op 



• tabakstro in de legnesten te leggen – veel parasieten houden niet van de geur van dat 

stro 

Raakten je kippen besmet? Er zijn verschillende middeltjes waarmee je de bloedluizen kunt 

bestrijden. Vraag ernaar in je dierenspeciaalzaak. 

Kippen houden als beginner: ready, set, go! 

Nu je ingewijd bent in de wereld van de kippen, is het tijd voor het echte werk. Haal je 

kippenbenodigdheden bij Maxi Zoo, zodat alles klaarstaat om je bevederde aanwinsten een 

welkom thuisgevoel te geven. Veel plezier met je nieuwe maatjes! 

 


