
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindredactie: Sytze de Bruine. 
 

Foto: Dirk de Jong. 
 
OVER PLUIMVEE ~ VOEDING  
Door: William van den Broek. 
Foto’s: Aviculture Europe, tenzij anders vermeld. 
 
Er zijn vele merken kippenvoer die een compleet programma aanbod 
hebben voor wat betreft kippenvoer. Het programma loopt dan vanaf 
speciaal voer voor kuikens tot specifiek voer voor leghennen, vlees-
kuikens, scharrelkippen, sierhoenders, kippen in de rui, etc. Het verschil 
in het voer binnen een programma van bepaald merk zit hem in de 
samenstelling, het zogenaamde recept van het voer. Meer of minder vet, 
meer of minder mineralen etc. Het samenstellen van dergelijke uitge-
balanceerde voeders, afgestemd op de behoefte van het type kip, 
kunnen wij zelf eigenlijk niet beter doen dan de fabrikanten.  
 
 
Compleet fabrieksvoer voor kippen  
Dus in de regel is het beste en het gemakkelijkst te kiezen voor een bepaald type 
fabrieksvoer. Van het zelfde type voer kan er nogal verschil in prijs liggen per 
merk. Soms betaal je extra voor de naam van het merk, maar het kan ook 
gewoon een kwalitatief verschil zijn wat je moet betalen.  
Al kan het recept van twee merken voer exact het zelfde zijn, de kwaliteit van de 
gebruikte grondstof kan anders zijn. Vergelijk het met hooi voor een paard; het 
kan van gras uit de berm van een snelweg komen, of midden uit een polder-
landschap. Beide is het hooi, maar kwalitatief is er een groot verschil.  
 
Hieronder staan enkele granen die in graanmengelingen zitten van fabrieks-
voeders.  
 



   
Gerst: heeft een hoge 
voedingswaarde (lusten 
mijn kippen toch niet 
allemaal even graag).  
 

Tarwe: heeft een hoog 
gehalte aan eiwitten en 
koolhydraten; zit in bijna 
alle graanmengsels.  
 

Haver: is een uitstekend 
krachtvoer; bevat veel 
vet en eiwit maar de 
kippen lusten het niet te 
graag.  

 

   
Maïs: bevordert de vet-
afzetting, kippen zijn er 
dol op, het beste is het 
gebruik ervan te matigen 
bij legkippen.  
 

Zonnebloempitten: dit is 
in kleine hoeveelheden 
een prima voer; kippen 
zijn er dol op en het is 
goed voor het vederpak.  
 

Erwten en bonen: hoog 
eiwitgehalte, komen in 
kleine hoeveelheden voor 
in gemengd graan; ook 
daar zijn de kippen dol 
op. 

 
Daarnaast bestaat er kippenmeel en -korrels. Dit voer is een mengsel van allerlei 
ingrediënten en is goed uitgebalanceerd voor het type kip waarvoor het gemaakt 
wordt. Het voer kan men in een open bak of een voederhuisje aanbieden. Ook 
zijn er allerlei geautomatiseerde systemen op de markt; in elk geval voor ieder 
wat wils. Los graan bijvoeren doet men dan alleen om de dieren snoepgoed te 
geven en moet dus met slechts kleine hoeveelheden gebeuren. Het losse graan 
bijvoeren bevordert wel het scharrelen en voorkomt verveling.  
 
Maagkiezel/grit en extra calcium 
Zand schuurt de maag! Voor kippen geldt dit zeker. In de tuin pikken ze allerlei 
kleine steentjes op. Deze steentjes malen in hun maag het eten. Ze hebben 
immers geen tanden. Indien de kippen niet in de gelegenheid zijn steentjes op te 
nemen dan zal er maagkiezel/grit door het voer gemengd moeten zijn om dit te 
compenseren. Ze hebben het nodig om hun spijsverteringsstelsel goed te kunnen 
laten werken! Een kip kauwt zijn voedsel met maagkiezel, die in de spiermaag 
terechtkomt. De kiezel heeft dezelfde werking als een molensteen. De steentjes 
/grit kneuzen het graan, waardoor het gemakkelijker te verteren is.  
Hennen hebben naast gewoon voer ook extra calcium nodig, meestal gegeven in 
de vorm van gebrande en gemalen oesterschelpen. De kalk die daarin zit, 
hebben de hennen hard nodig voor het produceren van de eischaal. Een eischaal 
bestaat namelijk uit kalk. De kalk wordt onttrokken uit de lichaamsdelen waarin 
kalk is verwerkt, voornamelijk het skelet dus. De onttrokken kalk moet dus weer 
aangevuld worden. Voert men bij oudere hennen geen extra calcium dan kan 
men eerder windeieren (eieren met alleen een vlies, geen eischaal om het ei) 
verwachten.  



Bovendien bevat het diverse mineralen die het dier goed kan gebruiken. (Zie ook 
http://www.aviculture-europe.nl/nummers/08n02a11.pdf)  

Onder grit valt eigenlijk te verstaan: harde steentjes, die geen dienst doen voor 
de kalkvoorziening. Feitelijk is ieder ‘grit’ dat snel oplost, ongeschikt als verma-
lingsgrit. Grit moet hard en scherp zijn om graan, gras en ander vezelig 
materiaal fijn te kunnen malen. Wat men in de handel wel ziet dat grit en 
schelpen gemengd in één zak te koop zijn. Dit mag men altijd in een apart 
schaaltje aanbieden aan de kippen. Een klein handje fijne houtskool door het 
grit/schelpenmengsel mengen, werkt goed tegen spijsverteringsstoornissen en 
de dieren kunnen er wat van opnemen als ze het nodig hebben.  
Voert men leg- of foktoomkorrelvoeder, dan hoeft men geen schelpen bij te 
voeren, daar in dit uitgebalanceerde voer al voldoende kalk is toegevoegd. Voert 
men als snoepgoed soms wat graan erbij, dan behoort men zeker wel de dieren 
van maagkiezel te voorzien om een goede spijsvertering te waarborgen.  

Foto: Monique de Vrijer. 
 
Drinkwater  
Het drinkwater kan men het beste in een gesloten drinkbak aanbieden; dit omdat 
kippen nogal graag graven en er dan weleens zand in de waterbak komt. In ieder 
geval blijft het water in deze bakken langer vers.  
 

http://www.aviculture-europe.nl/nummers/08n02a11.pdf


Hoeveel voer 
Wanneer de kippen voldoende bewegingsruimte hebben kan men in de regel 
gewoon onbeperkt voer aanbieden. Wanneer een kip genoeg gegeten heeft stopt 
deze doorgaans met eten. Hou er wel rekening mee dat een kip een aardig hoge 
lichaamstemperatuur heeft en daarom veel voedingsstoffen nodig heeft om deze 
temperatuur in de winter te handhaven. Wanneer men het idee krijgt dat de 
kippen te dik worden kan men afgaan op de aanbeveling die op de verpakking 
staat (meestal 53 tot 60 gram voer per kip per dag) maar doorgaans is dit niet 
nodig. Bied, indien men een graanmengeling voert, altijd een bakje met 
maagkiezel aan. Dit omdat de kippen deze als maalsteentjes in de krop 
gebruiken om dit type voedsel te verteren. Wanneer de kippen vrij kunnen 
scharrelen vinden ze zelf ook aardig wat steentjes, maar op deze manier speel je 
op zeker.  
Over te dikke kippen valt nog meer te vertellen. Te vette hennen kunnen van de 
leg raken of zijn moeilijk weer aan de leg te krijgen. Rantsoeneren is ook hier het 
medicijn dus. Rantsoeneren van voedsel kan men bijvoorbeeld bereiken door één 
voedselloze dag in de week in te voeren. Een haan tussen een aantal hennen 
heeft in de regel de neiging te veel voedsel op te nemen en dus te vet te worden. 
Het apart zetten van een haan buiten het broedseizoen en daarmee de weg te 
openen deze goed te kunnen rantsoeneren is een goede optie. Denk aan het 
oude spreekwoord: een goede haan is niet vet! Overigens kan men natuurlijk 
een hen met vetzucht ook buiten het broedseizoen isoleren van de overige dieren 
en rantsoeneren.  

 
De ontlasting van de kip is een goede 
graadmeter of de kip gezond is en 
goede voeding krijgt. Alle kippen 
hebben één keer per dag dunne bruine 
ontlasting, dat is normaal; de blinde 
darm wordt dan geleegd. De rest van 
de ontlasting is stevig met een soort 
kapje van witte uitslag erop - dat is de 
gekristalliseerde urine. Wijkt de ont-
lasting af van het voorgaande dan is 
er echt iets niet in orde.  
 
Links: Blinde darm mest zoals we dat 
dus noemen, wordt nogal eens ten 
onrechte aangezien voor diarree. 
Foto: Monique de Vrijer. 
 

 
Bijvoeren 
Naast een goed meel- of korrelvoer dat afgestemd is op de leeftijd, tijdsmoment 
en de doelstelling waarvoor de dieren gehouden worden, zijn er zaken die men 
bij kan voeren. Echter voorkom dat men een onbalans krijgt in de voerbelasting. 
Immers het complete fabrieksvoer is 
precies in een juiste balans voor het 
betreffende dier gemaakt! 
Het bijvoer mag niet bedorven zijn, het 
moet zo vers zijn dat je het zelf ook 
zonder gevaar zou kunnen eten. Kippen 
zijn omnivoren - dit wil zeggen dat ze 
zowel planten als dierlijk voedsel eten. 
Zo eet een kip als ze de kans krijgt 
gerust een muis op en dit meestal ook 
nog eens in één hap.  

 
Rechts: Kip vangt muis. YouTube filmje. 

https://www.youtube.com/watch?v=y1uFTjzDJHg


 
Rechts: Een worm is niet te versmaden. 

Foto: Dirk de Jong. 
 
Insecten staan ook hoog op de ranglijst 
bij kippen. Als groenvoer eten ze het 
liefst kort(gesneden) gras of fijn groen. 
Pas wel op waar je dit haalt, want kippen 
zijn net als andere dieren zeer gevoelig 
voor de kleinste hoeveelheden gif. Hier 
volgt een alfabetische opsomming wat 
men kippen zou kunnen bijvoeren.  
 
 
*Brood  
Brood is een bijvoer dat kippen in de 
regel graag eten. Maar houd er rekening 
mee dat brood voor de kip lage 
voedingswaarde heeft. Ondanks dit, men 
kan de kippen hier elke dag wel wat van 
aanbieden. Het beste in kleine stukjes, 
want dan kunnen ze het zo doorslikken. 
Voer hier echter niet te veel van, mede 
omdat het ook makkelijk te verteren is. 
Daardoor raken de kippen als ze te veel 
brood krijgen namelijk aan de “dunne” 
ofwel diarree. Voer daarom ook geen 
vers brood maar oud brood. Van vers 
brood raken ze nog eerder aan de 
diarree en vers brood kan een prop vormen in de strot van het dier.  

 
*Fruit  
Kippen houden in het algemeen heel veel 
van fruit, als dit tenminste niet te zuur of 
te bitter is. 
Een peer of een appel, of peer- en 
appelschillen zijn een delicatesse voor de 
meeste kippen, zeker als deze lekker 
sappig en vlezig zijn. Daarnaast bevat dit 
fruit veel vitaminen, wat natuurlijk zéér 
goed is voor je dieren.  
 
Links: Cochin hen eet van een appel. 
Foto Bobo Athes. 
 
 
*Groenvoer/ruwvoer  
Een belangrijk deel van de voeding is het 
verse groenvoer/ruwvoer. Het zit vol met 
vitamines en ze zijn er nog dol op ook!  
Geschikt groenvoer/ruwvoer zijn onder 
andere brandnetels, paardenbloemen, 
zuring, rode klaver, wortelen, appels, 
witlof, snijmaïs, luzerne, voederbieten, 
wortels, en knolgewassen. Er is dus 
afwisseling genoeg te creëren! Het 
brengt de kippen aan het scharrelen, het 

zorgt voor een betere darmflora en voorkomt verveling en verenpikken bij 
elkaar.  



 
Brandnetels zijn vooral zo goed, omdat 
ze een bloedzuiverende werking hebben.  
Voorkom wel onbalans in de voerbelas-
ting en geeft daarom vaak een beetje 
groenvoer/ruwvoer in plaats van enkele 
keren heel veel.  
Ook winterpeen vinden de kippen heer-
lijk en het is voor kippen met gele poten 
vanwege het caroteen wat erin zit ook 
heel bevorderlijk voor de nog inten-
sievere gele pootkleur. 
 
Links: Een bos brandnetels kun je 
bijvoorbeeld ook ophangen in het hok. 
Foto: Monique de Vrijer. 
 
*Karnemelk  
Wil je de darmen van de kip ‘reinigen’ 
dan moet je ze karnemelk geven! De 
werking van karnemelk komt voort uit 
het feit dat het een probioticum is; de 
melkzuurbacteriën in de karnemelk 
behoren tot de belangrijkste bacteriën 
van de darmflora.  
Als kuikens dunne poep hebben die er 
wit uitziet, de zgn. ‘witte kuiken diarree’, 
kun je de kuikens behandelen met 
Baytril; een allround antibioticum. Dit 
medicament 3 of 4 dagen door het 
drinkwater doen en daarna op een 
karnemelk kuur zetten om de darmflora 

weer te herstellen. Gewone melk zal voor diaree zorgen.  
 



 
Yoghurt is ook een melkproduct, maar is geen probioticum. Yoghurt kan echter 
op zich ook een positieve uitwerking hebben, maar daar geef je al zeer snel te 
veel van. Het is dus is beter om voor karnemelk te kiezen.  
 
*La Plata maïs  
Voor rassen met een gele pootkleur is het aan te raden om de kippen La Plata 
maïs te voeren. Deze maïs is heel erg goed voor de dieren wat vitaminen 
aangaat en ook voor de nog intensievere gele pootkleur is dit een goed natuurlijk 
middeltje.  
 
*Schapenvet  
Kippenvoer mag van overheidswegen geen dierlijke vetten meer bevatten. Als 
men dit wil compenseren kan men schapenvet toevoegen bij het voedsel. Het 
betreft hier hetzelfde schapenvet dat vaak ook aan honden en katten wordt 
gegeven voor onder andere een goede vachtontwikkeling. Het is in vele vormen 
te koop. De voorgeschreven dosering per kilogram kan men ook bij de kippen 
aanhouden. Dat zal dan rond de 0,35 gram per kilogram lichaamsgewicht per 
dag zijn. De eventuele noodzaak om dierlijke vetten toe te voegen is uiteraard 
minder aanwezig als de kippen kunnen scharrelen en daarmee zich te goed 
kunnen doen aan wormen, kevertjes etc.  
Schapenvet is ook een bekend supplement in de duivensport. Vele duivenmelkers 
zweren bij de positieve effecten van schapenvet en het zou min of meer 
wetenschappelijk bewezen zijn dat er inderdaad baat is bij het toevoegen van 
schapenvet aan duivenvoer.  

 
De stelling van het toevoegen van schapenvet luidt:  
 
• verhoogt de prestatie bij fond vluchten  
• geeft een verzachtende invloed op de luchtwegen 
• ter verzorging van de spieren na een fysieke 
   inspanning  
• verhoogt de weerstand van het organisme  
• te gebruiken voor een goede darmflora  
• het verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam  
• gunstige werking hart en bloedvaten  
• positieve invloed ontwikkeling jonge duiven  
• voor een gezond en glanzend verenkleed.  
 
Schapenvet moet dan ook zondermeer een positieve 
bijdrage hebben voor kippen. Het is wel zaak, zoals 
met alles, niet te overdrijven met de dosering om niet 
in een negatief effect daardoor te belanden. 
Doseringen die van toepassing zijn voor duiven kan 
men veilig overnemen voor de kippen. Dit houdt dan 
in een dosering van 1 eetlepel schapenvet goed ver-
delen over één kilo voer. Uiteraard moet men hierbij 
niet meer voer prepareren dan op dat moment dan 
direct gevoerd gaat worden!  
 

Links: Schapenvet voor duiven, o.a. te verkrijgen bij onze adverteerder 
webwinkel De Groene Luifel. 
 
*Tafelafval  
Etensresten kan men ook wel voeren indien het niet te veel zout bevat. Te veel 
zout kan dodelijk zijn voor een kip, en ons tafelafval bevat meestal veel te veel 
zout!  
 
 

http://degroeneluifel.nl/product.php?var_article=1049


Verboden voer voor kippen 
Er zijn een aantal zaken die men een kip absoluut niet mag bijvoeren. Een 
opsomming hiervan luidt: 
Groene aardappeldelen/aardappelloof (giftig voor alle dieren en de mens!), 
rauwe aardappelschillen, uienschillen en preibladeren, schillen van bananen en 
citrusvruchten, kiwischillen. Beschimmeld fruit en beschimmeld brood. 
Beenderen, charcuterie, vette, pikante of zoute etensresten, kaasresten. 
Snoeihout en haagscheersel; giftige bessen of zaden zoals Gouden Regen. 
 
Dit artikel werd ook gepubliceerd op 
http://www.kynethologie.nl/Kippenpagina/index.html  
 
 

Foto met dank aan Henk Meijers. 
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