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Happy kippetjes in de winter: enkele tips
28 JANUARI 2019

Na de winterprik van vorige week kregen we hier en daar de vraag hoe het zit met de liefde van kippen voor sneeuw en koude. Wel,
dat valt heel goed mee. Het is geen grote liefde, maar ook geen onderkoelde liefde. ;-) Eigenlijk kunnen ze zelfs beter om met koude
dan met warme weersomstandigheden. Maar toch zijn er een aantal zaken die je moet in acht houden als je je kippetjes ’s winters
gezond en tevreden wilt houden.
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Koude doet eten
Bijna alle kippenrassen kunnen goed tegen de kou, maar om zichzelf warm te houden, verbruiken ze wel meer energie. En hoe krijg je energie? Door
te eten, natuurlijk. Geef je kippen daarom voedzaam voer met extra koolhydraten, zoals maïs, gerst en zonnebloempitten. Ook fruit, groenvoer en
insecten zijn voedzaam. Vetbollen voor vogels, gekookte rijst of pasta zijn af te raden, wegens te weinig voedzaam en soms lastig voor de
spijsvertering.

IJs is niet drinkbaar
Kippen hebben altijd nood aan vers drinkwater.’s Nachts gaan kippen niet drinken, maar zorg er overdag steeds voor dat de kippen onbevroren
water hebben. Plaats het water daarom in de zon, of gebruik eventueel een verwarmingselement (op elektriciteit, te verkrijgen in de
dierenspeciaalzaak). Controleer regelmatig of het drinkwater nog ijsvrij is. Gebruik water op kamertemperatuur en voeg zeker geen zout, suiker of
antivries toe. Geef de kippen ook geen heet water, want door de waterdamp kunnen hun kam en lellen gaan bevriezen.
We weten allemaal wat er kan gebeuren als we met onze tong aan bevroren metaal zouden likken. Om je kippen te behoeden voor zo’n Dumb &
Dumber-situatie, gebruik je in de winter best drinkbakken of –torens in kunststof in plaats van in metaal. Het gevaar is reëel dat hun kam aan het
koude metaal vastvriest.

Droog, geventileerd, tochtvrij en niet verwarmd
Maak het zeker tijdens de koude nachten zo comfortabel mogelijk voor je kippen. Het nachthok verwarmen is niet nodig, en zelfs niet goed omdat het
temperatuurverschil tussen binnen en buiten de kippen dan ziek kan maken. Maar het hok moet wel absoluut droog zijn. Zorg er ook voor dat het
tochtvrij is, maar dat het voldoende geventileerd is, zodat er geen vochtophoping in het hok ontstaat.
Een warme bodembedekking is ook fijn voor de kippen. Aubiose (afkomstig uit de binnenzijde van de hennepstengel) is daarvoor ideaal. Ook stro
houdt bijvoorbeeld goed warmte vast. Zorg er in elk geval dat je geen bodembedekker gebruikt die vocht vasthoudt (zoals houtkrul), en dus kan
bevriezen.
Ook buiten het hok is het een goed idee om voor extra beschutting te zorgen. Zo hebben de kippen zeker voldoende plekken om te schuilen bij
regen of sneeuw, en zitten ze niet op de tocht. Wanneer er een sneeuwlaag ligt, voorzie je trouwens best eten en drinken in het hok, want de
meeste kippen zijn niet echt happig om in de sneeuw te lopen. Of je kunt de sneeuw in de kippenren ook wegscheppen. Zo kunnen ze blijven
scharrelen en gaan ze zich niet vervelen.

Vaseline en haardroger in de aanslag
Bij extreme koude bestaat het gevaar dat de kam en de lellen van de kippen gaan bevriezen. Elke week eens insmeren met vaseline is daarom de
boodschap. En heb je kippen met bevederde poten, dan controleer je die best regelmatig op ijsvorming. Vind je ijs tussen de veren en tenen, dan kun
je dat verwijderen met een haardroger.
Zo, de kippen zijn gecoverd. Maar hoe zit het eigenlijk met andere boerderijdieren?
Wil je trouwens meer weten over het houden van kippen in je tuin? Lees dan deze 15 tips.
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