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PLUIMVEE 

Kippen, kalkoenen, eenden en ganzen. 

1. ALGEMEEN 

Hoenderachtigen (Galliformes) zijn zware, plompe vogels met weinig ontwikkelde, korte vleugels die op 
de grond hun voedsel zoeken en broeden. Slapen doen ze in bomen. Alle hoenderachtigen zijn 
prooidieren. Kippen en kalkoenen zijn de meest bekende gedomesticeerde vertegenwoordigers van deze 
orde en zijn veelvuldig in tuinen en op boerderijen terug te vinden. Ganzen, eenden en zwanen behoren 
dan weer tot de orde van de watervogels (Anseriformes) en de familie van de eendachtigen (Anatidae). 
Ze hebben een zwaar lichaam met een lange nek, een afgeplatte snavel en zwemvliezen tussen de tenen 
gemeen. Ook verschillende soorten en rassen eenden en ganzen worden in de hobbypluimveehouderij 
gehouden. 

 
 
Het samen houden van verschillende eendachtigen en hoenderachtigen is geen goed idee. Ze hebben zeer 
verschillende noden wat voeding en huisvesting betreft en bovendien kan de ene vogelsoort 
gezondheidsrisico’s meebrengen voor een andere vogelsoort. Kippen zijn bijvoorbeeld symptoomloze 
dragers van de voor kalkoenen dodelijke ziekteverwekker Histomononas. Wanneer je kippen, kalkoenen, 
eenden en of ganzen houdt, is het dus belangrijk om ze van elkaar te scheiden en voor elke vogelsoort 
voeding en huisvesting op maat te voorzien.  
 
KIPPEN  
 
De kip werd hoogst waarschijnlijk reeds 8.000 jaar geleden gedomesticeerd en vindt haar oorsprong in 
het Aziatische bankivahoen (Gallus gallus). Oorspronkelijk werden kippen gehouden voor het vermaak, 
meer bepaald voor hanengevechten (nu verboden). Pas in de late middeleeuwen werden kippen 
geselecteerd en gehouden voor het leggen van eieren en de vleesproductie. Vandaag de dag kan je 2 grote 
groepen kippenrassen onderscheiden: oude rassen en hybride rassen. De oude rassen hebben hun 
oorsprong (als leg- vlees- of sierkippen) in de 19e eeuw en zijn nog steeds populair bij hobbyfokkers en als 
huisdier. Veel kippen bij professionele houders, maar ook bij hobbyhouders, behoren echter tot de 
hybride rassen, die veder geselecteerd zijn voor de productie van vlees of eieren.   
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Kippen zijn er in alle maten, vormen en kleuren. Krielrassen zijn klein en vinnig; reuzenrassen imponeren 
met hun grote gestalte en bevederde poten maar zijn vaak zeer tam.  
 
De laatste jaren wordt het houden van kippen steeds populairder bij Belgische gezinnen, om op een 
ecologische manier etensresten en keukenafval weg te werken. Het zijn inderdaad opportunistische 
alleseters en ze kunnen flink wat voedsel verzetten. Bovendien krijg je er eieren of vlees voor in de plaats. 
Kippen leggen slechts een beperkt aantal jaren van hun leven eieren, maar (afhankelijk van het ras) 
kunnen ze leeftijden van 10 tot 20 jaar halen. 

 
KALKOENEN 

 
De kalkoen werd minstens 2000 jaar geleden gedomesticeerd in Noord en Zuid Amerika. De wilde kalkoen 
(Meleagris gallopavo) is de voorouder van de gedomesticeerde kalkoen waaruit later verschillende rassen 
zijn ontstaan. De wilde kalkoen komt voor van het zuiden van Canada tot centraal Mexico. Vanuit Mexico 
werd de kalkoen door de Spanjaarden in Europa geïntroduceerd. De latijnse naam ‘gallopavo’ betekent 
eigenlijk ‘kip-en-pauw’. De kalkoen is de zwaarste hoenderachtige en weegt gemiddeld zo’n 14 kg. De 
voornaamste reden voor domesticatie is dan ook het vlees. De kalkoen is met zijn grote lichaam, kleine, 
kale kop (met oor-, keel- en neuslellen) en lange poten een opmerkelijke verschijning. Kalkoenen kunnen 
in gevangenschap, afhankelijk van het ras, tot 10 jaar oud worden. 
 
In België worden kalkoenen regelmatig als hobbypluimvee gehouden. Ze hebben door hun grootte echter 
veel plaats en flink wat voedsel nodig. Er werden verschillende rassen ontwikkeld, voornamelijk voor 
vleesproductie (zoals de “Broad Breasted Bronze” en de “Broad Breasted White”, populair in de Verenigde 
Staten en Engeland). In Vlaanderen en in de Ardennen werden respectievelijk de Ronquières kalkoen en 
de Rode Ardenner in stand gehouden. Deze mooie rassen vertoont nog veel oorspronkelijk gedrag, geven 
verfijnd vlees en zijn een populaire Belgische levend erfgoedrassen.  
 
EENDEN EN GANZEN  
 
Eenden werden zo’n vierduizend jaar geleden gedomesticeerd in Zuidoost Azië, omwille van hun vlees, 
eieren en (dons)veren. Een mannetje noemen we een woerd, en een vrouwtje een eend. De wilde 
voorouder van de meeste rassen is de wilde eend (Anas platyrhynchos). De gedomesticeerde muskuseend 
(Kaapse eend of barbarie-eend) stamt af van de wilde muskuseend (Cairina moschata).  
 
Ook al zijn er meerdere gedomesticeerde eendenrassen die per definitie goed aan het leven in 
gevangenschap zijn aangepast, toch worden er nog veel wilde eendensoorten - meestal als siereenden - 
in gevangenschap gehouden. In dat geval is het belangrijk om je voldoende te verdiepen in de soort zodat 
je de basisbehoeften van deze eenden in gevangenschap voldoende kan invullen. Populaire 
gedomesticeerde eendenrassen zijn de witte kwaker, de Indische loopeend, de kuifeend en de barbarie 
eend. Populaire siereendensoorten zijn de mandarijneend en verschillende soorten talingen.  
 
Een mannelijke gans wordt een gent of ganzerik genoemd, en het vrouwtje een gans. De in het wild 
voorkomende grauwe gans (Anser anser) is de voorouder van de meeste gedomesticeerde ganzenrassen. 
Ganzen worden al duizenden jaren ingezet als efficiënte erfbewaker. Het zijn territoriale dieren die bezoek 
luidkeels aankondigen. Daarnaast worden ze gekweekt voor hun vlees, eieren en (dons)veren. Populaire 
ganzenrassen zijn de Vlaamse gans, de Toulouse gans, de Pommerse gans en de witte boerengans.  
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Eendachtigen hebben een plomp lichaam met korte poten. Ze hebben zwemvliezen tussen de tenen en 
kunnen goed zwemmen. Ze hebben scherpe nagels; zeker de eendenrassen afkomstig van de 
muskuseend, die van oorsprong hoog in bomen slaapt en sterk gekromde nagels heeft voor extra grip. 
Hun verenkleed houden ze waterdicht met behulp van een vetachtige substantie afkomstig uit de goed 
ontwikkelde stuitklier. Om hun lichaamstemperatuur op peil te houden beschikken ze over een dikke laag 
donsveren onder de dekveren. De afgeplatte snavel heeft lamellen aan de zijkant voor extra grip. Aan het 
uiteinde van de snavel bevindt zich een sterk bezenuwde, gevoelige zone zodat eendachtigen kleine en 
glibberige partikels kunnen detecteren en opeten. Eenden en ganzen zijn uitstekende vliegers met zeer 
krachtige vleugels. Sommige ganzen kunnen defensief gedrag vertonen, waarbij ze slaan met hun vleugels 
en met hun snavel stevig kunnen pitsen.  

2. HUISVESTING 

2.1. KIPPEN EN KALKOENEN 

Kippen zijn sociale dieren en hou je daarom 
steeds minimum per twee. De meest 
natuurlijke en stabiele groepssamenstelling 
is één haan en vier tot acht hennen. Hou je 
minder hennen per haan, dan bestaat de 
kans dat zij te vaak getreden worden. Houd 
je meer dan 8 hennen dan zal de haan het 
moeilijk krijgen om de vrede in de groep (ook 
toom genoemd) te bewaren. Vanuit het 
oogpunt van de dieren (misschien in 
tegenstelling tot dat van je buren) is een 
haan is een meerwaarde binnen een 
kippentoom. De kippen kunnen het makkelijker met elkaar vinden en de haan beschermt en verzorgt zijn 
kippen als een echte gentleman. Toch kan je zeker kippen houden zonder haan. Zorg er in elk geval wel 
voor dat alle dieren voldoende ruimte en voedsel hebben, houd niet te veel hennen samen en vermijd 
het verstoren van de harmonie binnen de groep door het (regelmatig) binnenbrengen van nieuwe 
individuen. De hiërarchie binnen een toom gedomesticeerde kippen wordt bewaard doormiddel van 
onderling pikken, de zogenaamde pikorde.  

Ook kalkoenen zijn zeer sociale dieren die bij 
voorkeur in groep, dus minimum per twee 
worden gehouden. Je kan kiezen voor 
groepen van eenzelfde geslacht of gemengde 
groepen met een haan en een 4-tal hennen. 
Houd je meerdere hanen samen dan is het 
aan te raden om verwante dieren (uit 
hetzelfde nest) te nemen. Als ze over 
voldoende ruimte en voedsel beschikken, 
zijn kalkoenen in staat om in zeer grote 
groepen samen te leven. Ook binnen een 
toom kalkoenen heerst een hiërarchische 
pikorde tussen groepen (in zeer grote 
groepen) en tussen individuen.   
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DE BUITENREN 

De wilde voorouder van de kip zoekt zijn voedsel voornamelijk op de grond in bosachtig gebied. Zelfs 
wanneer ze zich op open plekken met veel voedsel begeven, zullen ze zich nooit ver uit de buurt van de 
beschutting van struiken en bomen wagen. Ze rusten en slapen in bomen en broeden doen ze op een 
verscholen plek op de grond. Hiermee moeten we rekening houden om een geschikte huisvesting voor 
onze kippen te voorzien. Hun exotische afkomst zie je terug in hun uitgesproken voorkeur voor mooi weer 
en droge, warmere dagen. De meeste kippen verdragen slecht koude en vochtige weersomstandigheden 
en sommige rassen zijn er erg gevoelig voor.  
 
De afkomst van de kalkoen verklaart waarom ze beter dan de kip tegen slechte weersomstandigheden en 
koude bestand zijn. Ook kalkoenen verplaatsen zich voornamelijk op de grond en slapen hoog in bomen. 
Ze kunnen tot 40 km/u lopen en over korte afstanden zijn het ook zeer goede, krachtige vliegers.  
 
Aangezien zowel kippen als kalkoenen vliegen, worden ze standaard gekortwiekt om hen in 
gevangenschap binnen de huisvesting te houden. Indien we dit niet doen zullen ze eerder in bomen slapen 
dan in een hok. Bovendien gaan ze dan gemakkelijk over de omheining heen. 
 
Kippen en kalkoenen moeten kunnen scharrelen en pikken en hebben daarvoor flink wat RUIMTE nodig. 
Een buitenren moet zeker groot genoeg zijn om de rust binnen een toom kippen of kalkoenen te bewaren. 
Te veel dieren op een beperkte ruimte houden, leidt tot stress en agressie. Voorzie minimum 4m2 per kip 
en minimum 15 m2  voor een kalkoen!  
 
Kippen en kalkoenen houden van gras en kruiden. Een verplaatsbare ren kan hier een oplossing bieden 
want ze scharrelen en krabben de grond al snel kaal en kapot.  
 
Hiernaast hebben ze nood aan beschutting in de ren om ook bij slechte weersomstandigheden te kunnen 
scharrelen en om te schuilen voor gevaar, voor regen en zon. Natuurlijke struiken of bomen en lage 
begroeiing genieten de voorkeur maar ook kippenhokken op een platform kunnen dienen.  
 
Om overdag en ’s nachts te rusten, trekken ze zich bij voorkeur terug op takken of stokken. Hoe hoger ze 
zitten, hoe veiliger ze zich voelen. Voorzie dus ook een aantal zitstokken (met een diameter aangepast 
aan de grootte van de dieren), eventueel ook in de buitenren. Daarnaast nemen kippen en kalkoenen 
regelmatig een stofbad om hun veren en huid te verzorgen. Dit doen ze het liefste in groep én op een 
droge, zanderige en zonnige plek. Ook een zonnebad waarbij de dieren op hun zijde gaan liggen en poten 
en een vleugel uitstrekken, behoort tot het natuurlijke gedrag van kip en kalkoen.  
 
Als er een ophokplicht afgekondigd wordt is het belangrijk om (een deel van) de ren te kunnen afdekken 
met een vogelwerend net.  Besteed voldoende aandacht aan de afrastering. Maak de omheining 
minimum 1,25m hoog voor kippen en 2 m hoog voor kalkoenen en graaf ze bij voorkeur minimaal 30 cm 
in de grond. Een goede omheining houdt niet enkel de kippen binnen, maar ook roofdieren (zoals vossen, 
marters en roofvogels) en andere ongewenste gasten buiten. 
 
Vermijd het ontstaan van natte plekken in de buitenren in het kader van ziektepreventie. Draineer de 
bodem (door een afwateringsgreppel) indien nodig.  
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HET HOK 

Van zodra het begint te schemeren (en om te broeden) trekken kippen en kalkoenen zich terug in een 
hok. Daar zijn ze veilig voor roofdieren en worden ze niet gestoord. Het hok moet warm, droog en tochtvrij 
zijn. Zorg voor een goede ventilatie, bijvoorbeeld door in de nok twee tegenoverstaande openingen te 
voorzien. Ventileren is belangrijk om te voorkomen dat het hok te vochtig wordt en om gassen - zoals 
ammoniak (dat vrijkomt bij de afbraak van uitwerpselen) - te elimineren en zo het gevoelige 
ademhalingsstelsel van de vogels te beschermen.  
 
‘s Nachts voelen kippen en kalkoenen zich pas veilig als ze hoog op een stok zitten. Kies bij voorkeur voor 
natuurlijke takken met een diameter die aangepast is aan de grootte van het dier. Voor kalkoenen 
moeten die zeker voldoende dik zijn (minstens 6 cm). Hou ook voor kippen bij het installeren van 
zitstokken rekening met hun rasspecifieke lichaamsbouw en gewicht en bevestig ze voor zware 
(vlees)kippenrassen niet te hoog. Het beste is om stokken op verschillende hoogtes te voorzien zodat de 
dieren van stok naar stok kunnen springen om hoogte te winnen. Vooral stokken voor kalkoenen moet je 
hoog genoeg bevestigen. 
 

 
 
Om vossen, marters en egels te weren, kan je het hok bij voorkeur volledig afsluiten. Kies voor een hok 
dat voldoende groot – minimum 0,5m2 per volwassen kip en 1,5 m2 per kalkoen – en makkelijk schoon te 
houden is. Een kalkoenenhok dient hiernaast ook voldoende hoog te zijn (2m).  
 
Een geschikte bodembedekking is stofvrij en absorbeert goed: houtkrullen of papiersnippers of -pellets 
voldoen prima. Vermijd stro en hooi omdat de schimmels die hierin voorkomen, gevaarlijk kunnen zijn 
voor de vogels.    
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In een kippen- of kalkoenenhok bevinden 
zich ook legnesten. Een legnest kan een 
houten kistje zijn dat aan 1 zijde open is en 
heeft ongeveer het volume van een flinke kip 
of kalkoen. Zet de legnesten samen op de 
donkerste en rustigste plaats beneden in het 
hok. De hennen van een toom leggen hun 
eieren graag gegroepeerd op dezelfde plaats. 
Voorzie 1 legnest per 2 hennen. Makkelijk 
toegankelijke legnesten maken het 
verzamelen van eieren voor ons ook een stuk 
makkelijker.  
 

In een droog en winddicht hok kunnen kippen vrij goed tegen lage buitentemperaturen. Ze houden 
zichzelf warm door ’s nachts dicht tegen elkaar aan te zitten. Wordt het extreem koud, of is een kip of 
kalkoen ziek of alleen, dan hang je best een warmtelamp in het hok. Zorg in dat geval wel dat de dieren 
zich toch steeds op een koelere plek kunnen terugtrekken. Ook bij extreem hoge buitentemperaturen 
moet het in het hok aangenaam vertoeven zijn. Een goede ventilatie is dan extra belangrijk.   
 
2.2. EENDEN EN GANZEN 
 

Eenden en ganzen zijn watervogels en moeten altijd over een 
vijver of bad beschikken. Een echte waterzone is het beste. 
Deze moet: 

- Traag aflopende oevers hebben die de dieren 
toelaten er gemakkelijk uit te klimmen 

- Zuiver water van een goede kwaliteit bevatten 
- Gefilterd worden, gemakkelijk te reinigen zijn of 

groot genoeg zijn en de juiste planten bevatten 
om zichzelf te reinigen 

- Voldoende oeverbeplanting hebben waarin de 
vogels zich kunnen verschuilen.  

Eenden hebben hier in regel nog meer behoefte aan dan 
ganzen. Ze hebben ook meer nood aan schuilplaatsen en 
begroeiing in hun verblijf. Ganzen moeten steeds toegang 
hebben tot gras! Het zijn dieren die goed in een weide gedijen.  
 
Afhankelijk van het ras of de soort zijn eenden en ganzen goed of minder goed bestand tegen koude en 
vorst. Pas hun verblijf hierop aan en voorzie steeds een schuilplaats. Een simpele schuilplaats van 1 m² 
per eend en 2 m² per gans volstaat. De buitenren moet zo groot mogelijk zijn om vernieling van het gras 
en accumulatie van uitwerpselen te voorkomen. Voorzie minimaal 5 m² per dier, zonder de vijver mee te 
rekenen. Vooral ganzen stellen een ruime buitenren op prijs. Ganzen kan je best regelmatig omweiden: 
verdeel een weide onder in verschillende percelen om het gras toe te laten zich te herstellen. Gebruik in 
dat geval een verplaatsbare waterbak. Als je de eendachtigen niet elke avond binnen zet, moet de 
omheining 1,5 à 2 meter hoog zijn en idealiter 50 cm ingegraven zijn om te vermijden dat roofdieren zich 
een weg naar binnen graven. Bovendien zal een elektrische draad die 5 cm boven de omheining wordt 
geplaatst de meeste van hen tegenhouden. 
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Sommige rassen zoals de barbarie eend zijn gevoelig voor vorst en moet je bij vriesweer binnen houden 
om vriesletsels aan de poten te voorkomen. Voor eenden en ganzen die goed bestand zijn tegen de kou 
en buiten blijven, moeten de zones rond de voederbakken vrij van ijs en sneeuw worden gehouden en 
moet een deel van de vijver toegankelijk worden gehouden tijdens zware vorst.  
 
Om gepaste broedgelegenheden te voorzien is het belangrijk je te verdiepen in de oorsprong van het 
eenden- of ganzenras of de soort in kwestie. Sommigen zijn holenbroeders, anderen maken een ondiep 
nest op de grond, nog anderen bouwen een nest op het water en sommigen hebben behoefte om een 
nest te bouwen dat verscholen zit tussen oeverbegroeiing.  
 

3. VOEDING 

3.1. KIPPEN EN KALKOENEN 
 

Kippen en kalkoenen zijn opportunistische alleseters. De wilde voorouder van de kip eet wat op dat 
moment voorhanden is aan zaden, insecten, wormen, slakken, kruiden, bloemen, fruit… dat door te 
scharrelen en te pikken wordt opgenomen. Een graanmengeling alleen is dus onvoldoende om hen 
gezond te houden. Kies daarom als basisvoer voor een kwalitatieve mengkorrel afgestemd op het doel en 
dus behoeften van de kip: eileg, hobby- of sierfok, vleeskippen… Geef echter nooit legkorrel of – meel aan 
jonge dieren want het hoge calciumgehalte in deze voeding kan nierschade veroorzaken. 
 

De mengkorrel kan aangevuld 
worden met een beperkte portie 
graanmengeling (de dieren 
verkiezen dit vaak boven het 
basisvoer, dus steeds met mate 
geven), wat insecten zoals 
krekels of sprinkhanen, larven 
zoals meelwormen, kruiden en 
bladgroenten.  
 
Als extraatje kan je nu en dan een 
stuk fruit geven. Voeder je ook 
etensresten en keukenafval, dan 
mag dit zeker niet bedorven zijn! 
Vermijd brood, sauzen, gekruide 
gerechten, suiker, vetrijke 
(melk)producten en vlees. 

 
Ook kalkoenen zijn omnivoor, maar ze eten wel beduidend meer dierlijke eiwitten dan kippen. Een groot 
deel van hun dieet in de vrije natuur bestaat uit insecten, slakken, wormen, … Maar ze eten ook kleine 
zoogdieren zoals muizen, en in gevangenschap durven ze zich ook wel eens tegoed doen aan een 
kippenkuiken. Kies voor een goede mengkorrel als basisvoer voor kalkoenen, en vul dit verder aan met 
een graanmengeling, etensresten, insecten, larven, … Daarnaast hebben kalkoenen dagelijks groenvoer 
nodig en hebben ze een zwak voor fruit.   
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Voeder kippen en kalkoenen bij voorkeur 2 maal per dag: ’s morgens na zonsopgang en ’s avonds een 
paar uren voor zonsondergang.  
 
Voor een goede werking van de spiermaag moeten kippen en kalkoenen maagkiezel kunnen opnemen. 
Voor kippen en kalkoenen die niet vrij rondlopen, voorzie je een commercieel alternatief dat onder de 
naam ‘scherpe maagkiezel’ wordt verkocht. Deze steentjes werken in de maag als een molensteen en 
helpen de dieren om het voedsel fijn te malen. Daarnaast hebben kippen - zeker legkippen – en kalkoenen 
een hoge calciumbehoefte die je kan dekken door hen steeds toegang te geven tot grit (gemalen 
oesterschelpen).  
 
Hoenders die vrij rondlopen en toegang hebben tot stukken tuin of weide, struikgewas, stukjes bos, een 
erf en eventueel een mesthoop… zullen het grootste deel van de dag besteden aan het bijeenscharrelen 
van hun eigen kostje. Dergelijke dieren kan je eventueel een pellet voor scharrelpluimvee bijvoederen. 
Maagkiezel zullen ze zelf bijeenzoeken, maar grit moet je ook voor scharrelkippen en - kalkoenen steeds 
voorzien.  
 
Wanneer je kippen en kalkoenen op een beperkte ruimte houdt, dan kan je dit scharrelend 
foerageergedrag stimuleren; bijvoorbeeld door een deel van het voer over de grond te verspreiden. 
Wanneer kippen en kalkoenen onvoldoende kunnen scharrelen en pikken, zullen ze probleemgedrag 
vertonen zoals agressie tegenover soortgenoten.  
 
3.2. EENDEN EN GANZEN 

Eenden zijn in regel omnivoor. De wilde eend eet tijdens het broedseizoen voornamelijk vliegende en 
kruipende insecten, spinnen, larven, wormen, slakken… maar ook schaaldieren zoals rivierkreeftjes en 
zelfs visjes. Buiten het broedseizoen eten ze zaden van oeverplanten, eikels, gras en kruiden, eendenkroos 
en andere waterplanten… maar ook maïs, rijst en tarwe als die voorhanden zijn. Om dit in gevangenschap 
zo goed mogelijk na te bootsen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat eenden toegang hebben tot 
waterplanten en -dieren, gras en kruiden en wat graanmengeling bij te voeren. Tijdens het broedseizoen 
zijn eenden uitgesproken carnivoor en is de eiwitbehoefte zeer groot. Dan voeder je het beste een 
kwalitatieve, eiwitrijke mengkorrel die eventueel in de vijver kan worden gegeven (drijvende korrels).  

Ganzen zijn, in tegenstelling tot eenden, 
hoofdzakelijk herbivoor. Ze hebben een 
uitgesproken voorkeur voor gras, planten, 
groenten en kruiden. Het zijn notoire grazers 
die erin slagen het gras in een weide kort te 
houden zoals schapen dat doen. Naast 
planten eten ze zaden, ook van 
landbouwgewassen. Ze eten voornamelijk op 
het land maar foerageren soms ook op het 
water. Ze steken dan hun hoofd en hals 
onder water en zoeken naar wortels van 
waterplanten op de bodem van de vijver of 
rivier.  

Net zoals bij kippen is grit noodzakelijk.  



 
 

PAGINA 9 VAN 16 – PLUIMVEE - 2022 

 

 

  

Eenden en ganzen zijn genetisch geprogrammeerd om grote hoeveelheden vet op te slaan. Als het nodig 
is om de winterkou te bestrijden of om te migreren, wordt de vetoverbelasting pathologisch wanneer 
deze constant en te groot is. Voeder daarom liever niet te veel zetmeelrijke voedermiddelen zoals zaden 
en granen. 

4. HANTEREN 

4.1. EEN KIP HANTEREN 

Kippen kan je op verschillende manieren hanteren maar het is belangrijk dat de kip steeds ondersteund 
wordt. Vang kippen bij voorkeur als het schemert of donker is. Dan zullen ze niet weglopen. Overdag vang 
je ze beter met een vangnet of door de kip in een hoek te drijven, accuraat te benaderen en onmiddellijk 
de handen op de rug van het dier te leggen en met elke hand een vleugel te fixeren. De kip kan je zo 
optillen en tegen je lichaam houden. Vervolgens kan je de kip tegen je heup plaatsen waarbij je op die 
manier de ene vleugel fixeert en met de andere hand het lichaam en de andere vleugel stevig vasthoudt. 
Tamme kippen kan je langs voren ‘opscheppen’ waarbij het lichaam van de kip op je onderarm rust, je 

met jouw hand de poten vastgrijpt en het dier in de 
richting van bovenarm kijkt. Eventueel kan je de 
kop van het dier met jouw bovenarm tegen je 
lichaam fixeren.  De andere hand leg je op de rug 
van de kip en gebruik je om de vleugels tegen het 
lichaam aan te houden. Eventueel kan je kippen 
met één hand aan de aanzet van beide vleugels 
vasthouden maar daarbij is het belangrijk dat je 
jouw (wijs- en) middelvinger tussen de vleugels 
houdt en het lichaam van de kip blijft 
ondersteunen om (ernstige) letsels aan de vleugels 
te voorkomen.  

 
4.2. EEN KALKOEN HANTEREN 
 

Kalkoenen zijn een stuk groter en zwaarder dan kippen. Bij deze dieren is het vooral belangrijk om de 

poten goed te fixeren en de kop uit de buurt van je gezicht te houden. Schuif 1 arm langs voren onder de 

vogel en hou met je hand beide poten boven de hak in bedwang. Controleer met je andere hand de 

vleugels. Hou het dier dicht tegen je lichaam en fixeer de kop en hals onder 

je arm door. Erg grote exemplaren kan je beter met 2 personen vangen en 

hanteren. Net als bij de kip is het belangrijk om het lichaam van het dier 

ten allen tijde te ondersteunen.  
 
4.3. EEN EEND HANTEREN 
 

Eenden hebben krachtige vleugels. Het is belangrijk om die onmiddellijk 
goed te fixeren. Eenden kan je met twee handen vasthouden, waarbij je 
zowel de vleugels als het lichaam van het dier stevig omklemt. Houd de 
eend naast je lichaam en met de stuit naar achteren gericht want bij het 
hanteren mesten ze vaak. Kleinere exemplaren kan je eventueel op 
dezelfde manier vasthouden maar met een vleugel tegen je heup laten 
rusten, waarbij je jouw lichaam gebruikt om die vleugel te fixeren en je op 
die manier een hand vrij hebt.  
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4.4. EEN GANS HANTEREN 

 
Ganzen hebben zeer krachtige vleugels en kunnen gemeen 
bijten. Vang ze door de vleugels met beide handen goed te 
fixeren, het dier op de grond te drukken en daarna met een 
arm de kop en de hals te immobiliseren. Schuif 1 arm langs 
voren onder de vogel en houd met je hand beide poten boven 
de hak in bedwang. Controleer met je andere hand de vleugels. 
Houd het dier dicht tegen je lichaam en fixeer de kop en hals 
van de vogel onder je arm door. Erg grote exemplaren kan je 
beter met 2 personen vangen en hanteren.  

5. VERZORGING 

Stress, onjuiste voeding, een verkeerde huisvesting, overbezetting en een gebrek aan hygiëne zijn 
belangrijke oorzaken van ziekten bij pluimvee. Besteed voldoende aandacht aan hygiëne. Strooi dagelijks 
wat verse, droge bedding op de bodem van het hok. Ververs de volledige bedding wekelijks. Hou ook de 
ren proper. Drink- en voederbakken moeten dagelijks schoongemaakt worden en regelmatig ontsmet 
worden. Vermijd het ontstaan van natte plekken, zowel in de ren als in het hok. Strooi nooit voedsel waar 
zich uitwerpselen bevinden.  
 
Bij watervogels is het belangrijk om vervuiling van het vijverwater te vermijden. Eenden produceren veel 
uitwerpselen en defeceren bij voorkeur in het water. Voorzie dus een filtersysteem in de eendenvijver of 
zorg voor een voldoende groot watervolume en een goede vijverbeplanting.  
 
Om de voedingstoestand van de vogels op te volgen kan je nu en dan de bespiering ter hoogte van het 
borstbeen bevoelen. De vliegspieren zijn bij gezonde dieren duidelijk voelbaar aan weerszijden van het 
borstbeen en de borstbeenkam is duidelijk te voelen, maar afgerond. Bij vermagerende dieren zal deze 
kam steeds scherper aanvoelen en zal de bespiering rondom langzaamaan verdwijnen. Kippen en eenden 
kan je regelmatig wegen om gewichtsveranderingen tijdig op te sporen.  
 
Hobbypluimvee wordt niet routinematig gevaccineerd. Er zijn echter heel wat vaccins voorhanden, maar 
die zijn voor de industriële pluimveehouderij bestemd en enkel in grote hoeveelheden te verkrijgen. Toch 
kan het nuttig zijn om bij een gespecialiseerde dierenarts na te gaan of eventuele vaccinatie mogelijk is. 
Zeker wanneer je met jouw dieren tentoonstellingen bezoekt, in het verleden ziekteuitbraak hebt gehad 
of regelmatig nieuwe dieren binnenbrengt. 
 
Om te vermijden dat kippen of kalkoenen ontsnappen of in bomen slapen, kan je hen ook kortwieken. 
Knip de buitenste pennen van 1 (of 2) vleugels tot 1 à 2 cm onder de rand van de dekveren af. De buitenste 
pennen kan je voor een mooier effect op lengte laten. Bij hardleerse vliegers en bij eenden en ganzen is 
het soms noodzakelijk om slechts 1 vleugel te kortwieken om het dier nog meer uit balans te brengen. 
Kortwiek na elke rui maar waak erover dat de vogel volledig is uitgeruid en de veergroei stilligt, zodat je 
geen met bloed bevloeide pennen knipt. Leewieken (amputeren van het vleugeluiteinde) mag enkel als 
het niet uitvoeren van deze ingreep onnodig lijden bij het dier zal veroorzaken en dient onder toezicht 
van een dierenarts uitgevoerd te worden voor de dieren de leeftijd van 10 dagen hebben bereikt (72u 
voor hoenders).  
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Bij grote uitbraken van erg besmettelijke vogelziekten, zoals vogelgriep, wordt er meer en meer een 
algemene ophokplicht afgekondigd. Iedereen moet dan zijn pluimvee ophokken of afschermen met een 
net om te voorkomen dat het pluimvee in contact komt met wilde vogels die de ziekte mogelijks 
overdragen. Opsluiting in een hok betekent vaak minder bewegingsvrijheid voor de dieren. Dit kan leiden 
tot verveling, onrust en agressie. Daarom is het belangrijk om (een deel van) de ren te kunnen afdekken 
met een vogelwerend net.   

6. VOORTPLANTING 

5.1. KIPPEN 

Het leggen van eieren vereist veel energie en calcium. Het leggen van eieren start rond de leeftijd van 6 à 
9 maanden, afhankelijk van het ras. Een legkip kan tot 240 tot 300 eieren per jaar leggen. Het leggen van 
eieren vermindert tijdens de herfst en kan in de winter stoppen, als de dagen het kortst zijn. Een kip legt 
ook eieren bij afwezigheid van een haan. Voor een goede voortplanting hou je best één haan per 4 tot 8 
kippen, afhankelijk van het ras, van licht tot zwaar. Als de hen gemiddeld 12 eieren heeft gelegd, kan het 
broeden starten. Na 21 dagen komen de kuikens uit het ei. Ook wanneer de eieren niet bevrucht zijn of 
er geen haan aanwezig is, kan een hen ‘broeds’ worden. Deze ‘broedsheid’ zal 21 dagen aanhouden. 
Legkippenrassen worden in regel minder makkelijk broeds dan andere rassen. Rassen zoals de Cochin en 
het zijdehoen worden dan weer zeer makkelijk broeds, maar het zijn ook zeer goede moederkippen die 
zich makkelijk over andermans eieren of kuikens ontfermen. De kuikens van kippen zijn nestvlieders. Ze 
nemen onmiddellijk zelfstandig voedsel op en hebben geen moeite om moederkloek bij te houden.  

5.2 KALKOENEN 

Een gedomesticeerde kalkoenhen begint eieren te leggen ond de leeftijd van 30 weken. Mannelijke 
kalkoenen worden geslachtsrijp rond de leeftijd van 6 à 7 maanden. Kalkoenen zijn net als kippen polygyn: 
meerdere hennen vormen een groep met 1 haan. Bij kalkoenen wordt de paring voorafgegaan door een 
indrukwekkende paringsdans van de haan. Kalkoenhennen leggen gemiddeld een twaalftal eieren voor ze 
beginnen te broeden. Ze leggen 1 nest per jaar. Na gemiddeld 28 dagen komen de kuikens uit het ei. De 
kuikens zijn nestvlieders en na een tweetal weken kunnen ze samen met de hen in een boom slapen. 
Neem je de eieren weg, dan kunnen kalkoenen tot 100 eieren per jaar leggen. Kalkoenen worden minder 
makkelijk broeds dan kippen.  

5.3. EENDEN EN GANZEN 

Eenden zijn serieel en ganzen zelfs levenslang monogaam. Bij ganzen komt ook koppelvorming tussen 
mannelijke exemplaren voor. Eenden vormen een koppel tot de kuikens klaar zijn om te vertrekken. 
Ganzen blijven meestal samen tot een van beide partners sterft. Houd hier rekening mee wanneer je 
eenden en ganzen wil kweken.  
 
Voorzie nestplaatsen aangepast aan het natuurlijke gedrag van de soort in kwestie: op de grond, in een 
(hoog) hok, op het water… al dan niet beschut. Tamme eenden – en ganzenrassen verkiezen meestal een 
nest op de grond dat ze bekleden met twijgjes, mos en riet. Over het algemeen broeden ze liefst op een 
beschutte plek. Ganzen leggen gemiddeld 6 eieren en eenden gemiddeld 10 vooraleer het broeden start. 
De kuikens komen na gemiddeld 28 dagen gelijktijdig uit het ei. Het zijn nestvlieders en ze zijn vroegrijp. 
Ze kunnen de ouders onmiddellijk volgen, ook op het water! Eendenkuikens hebben een grote dooierzak 
en veel lichaamsvet wat hen in staat stelt om de eerste dagen zonder eten te overbruggen indien nodig.   
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7. ZIEKTEN EN AANDOENINGEN 

Stress, onjuiste voeding, een verkeerde huisvesting, overbezetting en een gebrek aan hygiëne zijn 
belangrijke oorzaken van ziekten bij pluimvee. Ook veelvuldig contact met wilde vogels houdt risico’s in. 
 
De voornaamste oorzaak van ziekte uitbraken is echter de introductie van nieuwe groepsgenoten. Plaats 
nieuwe dieren daarom altijd in quarantaine gedurende 4 weken. Doe dit best ver van de andere vogels 
en liefst in een apart verblijf. Verzorg nieuwe vogels steeds NA de andere dieren en wissel kledij en 
schoeisel tussendoor.  
 
Ook ongevallen komen voor. Wees steeds op je hoede wanneer andere huisdieren zoals katten en honden 
dichtbij de vogels komen. Soms komen vogels ergens in het verblijf vast te zitten met pootbreuken, 
vleugelverlammingen of wonden tot gevolg.  
 

7.1. KIPPEN EN KALKOENEN 

 
Bij kippen en kalkoenen komen er vaak 
ademhalingsproblemen voor, waarbij vaak 
verschillende ziekteverwekkers tegelijkertijd betrokken 
zijn: vogelcholera (P. multocida), snot of mycoplasmose 
(M. gallisepticum), colibacillose (E. coli), infectieuze 
laryngotracheïtis (ILT, herpesvirus), infectieuze 
bronchitis (coronavirus) en het vogelpokkenvirus komen 
het meeste voor. De symptomen zijn divers: schuimerige 
uitvloei aan neus en ogen, natte veren op de kop door 
sinusitis, zwellingen en verkleuringen aan de kop 
(neusdop, ogen, kam), niezen, hoesten, slijmen in neus 
en bek, moeilijke ademhaling, gapen, … Bij ernstige 
ademhalingsproblemen kan blauwverkleuring van de 
kam en lel optreden (cyanose).  
 
Ook spijsverteringsproblemen zoals enteritis met diarree komen regelmatig voor, al dan niet samen met 
bovenstaande ademhalingsproblemen. De belangrijkste ziekteverwekkers zijn coccidiën (Eimeria en 
Cryptosporidium spp.), Histomonas meleagrides (vnl. kalkoenen), E. coli, P. multocida), Salmonella spp., 
coronavirus (kalkoenen).  
 
Sommige aandoeningen gaan hiernaast ook gepaard met problemen met de eileg, neurologische 
symptomen zoals draainek of pootverlammingen, ontstekingen aan gewrichten, … 
 
Inwendige parasieten zoals wormen en uitwendige parasieten (ectoparasieten) zoals vlooien en mijten 
komen bij pluimvee ook regelmatig voor. De belangrijkste voorzorgsmaatregel is overbezetting vermijden 
en een goede hygiëne handhaven. Kippen en kalkoenen zijn vatbaar voor wormen in de luchtpijp 
(gaapwormen) of het spijsverteringsstelsel. De voornaamste symptomen zijn - afhankelijk van de soort 
worm - ademhalings- of spijsverteringsproblemen met een slechte algemene conditie.   
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Tegen worminfecties kan je de dieren regelmatig ontwormen, bij voorkeur na een mestonderzoek waarbij 
de ziekteverwekker wordt geïdentificeerd. Om coccidiose te vermijden bij kippen en kalkoenen is het zeer 
belangrijk het verblijf - ook rond de drinkplaatsen - goed droog te houden. Een besmetting uit zich in 
gewichtsverlies, slechte algemene conditie en diarree die in een vergevorderd stadium bloed kan 
bevatten. Ook om coccidiose op te sporen voer je best regelmatig een mestonderzoek uit.  
 
Controleer het pluimvee regelmatig op luizen en vlooien, vooral onder de vleugels, rond de cloaca en rond 
de kop. Behandel de dieren indien nodig met een insecticide. In het pluimveehok kunnen bloedluizen (= 
rode vogelmijten) opgespoord worden door verklikkers (opgerolde stukjes karton in een plastic buisje) in 
het hok te hangen. Bij besmetting moet je dan ook de omgeving grondig behandelen. Vergeet niet om 
zelfs de kleinste kieren in het kippenhok mee te behandelen, anders zullen deze hardnekkige parasieten 
van daaruit snel het hok opnieuw koloniseren 
 
Kalkoenen zijn specifiek gevoelig voor histomoniasis. Kippen zijn vaak drager van deze eencellige 
ziekteverwekker waarvan de regenworm tussengastheer is, maar worden minder vaak ziek. Houden 
kippen en kalkoenen dus niet samen. Een besmetting met Histomonas meleagridis kan schade aan de 
lever en de blinde darm veroorzaken. De. voornaamste symptomen van deze ziekte zijn felgele 
uitwerpselen en soms een blauwverkleuring van de kam. Er is geen medicijn tegen Histomonas.  
 

7.2. EENDEN EN GANZEN 

De meest voorkomende aandoeningen en hun symptomen bij eenden en ganzen in gevangenschap zijn: 
- Vogelcholera (P. multocida): kan onder andere bloederige diarree en ademhalingssymptomen 

veroorzaken. 
- Eendenpest of eenden enteritis virus: veroorzaakt een darmontsteking met bloederige diarree en 

eventueel bloederige uitvloei uit bek, neus en soms de ogen, extreme dorst, zenuwsymptomen en 
acute sterfte. 

- Amyloidosis is een aandoening waarbij zich eiwitplaques vormen ter hoogte van de organen, onder 
meer ter hoogte van de nieren, milt en lever. Door aantasting van deze organen treedt sterfte op. 
De oorzaak is een immuunreactie gelinkt aan andere aandoeningen, meestal ontstekingshaarden 
zoals ‘bumble foot’ (pododermatitis), artritis of jicht. Ook stress of ouderdom kunnen amyloidosis 
in de hand werken.  

-  Aspergillose door de inhalatie van schimmelsporen (Aspergillus fumigatis) komt bij jonge dieren 
voor en kan voor ademhalingsproblemen en zuurstoftekort zorgen.  

- Pododermatitis (‘bumble foot’), ontsteking van de huid van de voetzool, komt voornamelijk voor bij 
zwaardere eenden- en ganzenrassen die meer dan normaal op het land vertoeven. Ganzen en 
eenden worden ook vaak mank door gewrichtsontstekingen doordat bepaalde bacteriën via 
wondjes in de huid tot in de gewrichten komen (bijv. Salmonella spp. maar vooral Mycoplasma 
synoviae).  

- Botulisme wordt veroorzaakt door de groei van gevaarlijke bacteriën in dierlijke resten in het water. 
Ook extreme vervuiling door uitwerpselen kan botulisme in de hand werken. De aandoening zorgt 
voor ademhalingsproblemen en acute sterfte.  

 
Maar ook pokken, vogelgriep, colibacillose, chlamydiose (psittacose), worminfecties en coccidiose komen 
ook voor bij ganzen en eenden.  
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Pluimvee kan ziektekiemen bij zich dragen die ook op de mens kunnen overgaan (zoönosen). Met name 
Salmonella spp, E. coli, Cryptosporidium spp., Campylobacter spp. en vogelgriep houden risico’s in en 
kunnen voornamelijk voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verlaagde immuniteit 
gevaarlijk zijn. Zeker bij het eten van eieren en vlees dien je voldoende voorzorgen te nemen.  

8. BELANGRIJKE SYMPTOMEN 

Kippen, kalkoenen, ganzen en eenden zijn prooidieren en zullen ziekte, pijn en ongemak zo lang mogelijk 
verbergen. Het is dus belangrijk om adequaat te reageren op zelfs de subtielste signalen, zoals 
wijzigingen in gedrag, leg en voederopname. Raadpleeg dan zo snel mogelijk een gespecialiseerde 
dierenarts. Reageer onmiddellijk als je een van volgende symptomen opmerkt:  

- Minder of niet meer eten of drinken en gewichtsverlies 
- Lusteloosheid 
- ‘Bol zitten’, met opgezette veren of op de grond zitten 
- Diarree en bevuilde veren rond de cloaca 
- Niezen, moeilijk ademen (open snavel of ademhalingsgeluiden, veelvuldig gapen), vaak met de kop 

schudden, uitvloei ter hoogte van neus of ogen, natte veren op de kop.  
- Manken en / of opgezette gewrichten  
- Verlammingsverschijnselen, kop scheef houden 
- Slechte toestand van het verenkleed 
- Schilfers en korsten op de poten 

9. DOELPUBLIEK 

Hou voor je beslist om pluimvee te houden, rekening met onderstaande zaken: 
- Pluimvee heeft veel plaats nodig. Kippen en kalkoenen moeten daarnaast steeds kunnen beschikken 

over een geschikt binnenhok. Voor watervogels moet je steeds een vijver of andere 
zwemmogelijkheid voorzien.  

- Het meeste pluimvee is luidruchtig. Kippenhanen kraaien, kalkoenen kunnen luid klokken, … Ook 
eenden en vooral ganzen zijn luidruchtige dieren. Houd rekening met mogelijke overlast voor buren. 

- Zowel kippen als eenden, maar zeker kalkoenen en ganzen produceren grote hoeveelheden mest. 
Dit kan geuroverlast veroorzaken maar brengt ook veel werk met zich mee. Een eendenvijver 
schoon houden vraagt bovendien de nodige investeringen in aanplanting of filtratiemogelijkheden.  

- Wanneer een algemene ophokplicht afgekondigd wordt dien je alle pluimvee te kunnen ophokken 
of afschermen met een net. Dit om te voorkomen dat het pluimvee in contact komt met wilde vogels 
die de ziekte in kwestie overdragen. Alle pluimvee moet dan ook binnen (of onder netten) worden 
gevoederd en gedrenkt en je mag geen regenwater of oppervlaktewater (waar wilde vogels toegang 
toe hebben) als drinkwater voor pluimvee gebruiken.  

10. SAMENLEVEN 

Kippen, kalkoenen, eenden en ganzen zijn allemaal sociale vogels die je niet alleen mag houden. Het 
samenhouden van verschillende soorten levert soms wel problemen op. Ze hebben allemaal andere 
basisbehoeften, vertonen verschillend gedrag en kunnen niet met elkaar communiceren. Bovendien 
betekenen ze voor elkaar specifieke risico’s op ziekte. Zoogdieren (zoals honden, schapen, geiten of 
paarden) geven risico op letsel. Een goede socialisatie van beide diersoorten waarbij ze elkaar op een 
veilige manier leren kennen is in geval van samenleven noodzakelijk.   
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11. WETGEVING 

Als eigenaar van een gezelschapsdier dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen wat de huisvesting, 
het vervoer of de omgang met de dieren betreft (wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren). Hobbypluimvee komt per definitie nooit in de voedselketen terecht. Als 
hobbykweker mag je maximum 199 stuks pluimvee houden. Indien je wilde soorten (bijvoorbeeld 
bepaalde eendensoorten) wil houden, moet je de CITES – richtlijnen respecteren. Wilde inheemse 
vogelsoorten mag je niet houden. Het houden van soorten die in het wild leven op grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Gemeenschap is immers verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
overeenkomstig artikel 68 van de Ordonnantie van 01/03/2012 betreffende het natuurbehoud). 
Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel voor meer informatie.  

12. AANKOOP EN KOSTPRIJS 

De gemiddelde aankoopprijs voor een sierkip is 25 euro, een legkip 12 euro, een kuiken 1 tot 2 euro.  Een 
kippenhok kost bij de dierenwinkel minimaal 150 tot 200 euro. Een kuiken van een ‘standaard’ kalkoen 
heb je al voor 5 euro. Voor bepaalde sierrassen en zeker voor broedkoppels betaal je al snel een veelvoud. 
Het hok voor kalkoenen moet groot zijn, dus meestal wordt dit op maat gebouwd. De prijs kan op die 
manier snel oplopen. Een siereend of -gans kan enkele tientallen euro's kosten. Reken wat voerkosten 
betreft op gemiddeld 1 à 2 euro per kip of eend per week en zo’n 5 euro per week voor een kalkoen. 
Ganzen hebben voornamelijk grasland, dus ruimte nodig. Houd er rekening mee dat de prijs van 
ontwormingsmiddelen of geneesmiddelen tegen coccidiose evenredig oploopt met het aantal vogels dat 
je houdt. Voorkomen is belangrijker en goedkoper dan genezen.  
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HUISVESTING 
Voorzie een geschikte binnen-accommodatie 
en een buitenren met schaduwrijke en zonnige 
zones. Jonge dieren hebben nood aan 
verwarming. Ophokken moet mogelijk zijn, vb.  
bij een vogelgriepepidemie. Het kippenhok 
(binnen) moet voorzien zijn van zitstokken, 
legnest(en) en een dikke laag strooisel. 
Voorzie in een kippenhok en de buitenren 
respectievelijk 0,5m2 en 4 m2 per dier. Voorzie 
voor eenden en ganzen hebben minstens 5 m² 
per dier en zwemmogelijkheid. Kalkoenen 
hebben een ren van minimaal 10 m² per dier 
nodig. 

ALGEMEEN 
Er zijn veel rassen eenden, ganzen, kippen en 
kalkoenen. Dit zijn allemaal sociale diersoorten. 
Een kip leeft gemiddeld tussen 10 en 15 jaar, 
een eend tussen 15 en 20 jaar ganzen zelfs 
langer. Een kalkoen wordt zo’n 10 jaar oud. 
 

SAMENLEVEN 
Kippen en kalkoenen: meerdere 
vrouwtjes per mannetje. Eenden en 
ganzen: monogaam. 
Het is niet raadzaam om verschillende soorten 
pluimvee samen te houden.   
Pas op voor (wilde en tamme) roofdieren! 

DOELPUBLIEK 
Pluimvee vereist veel (schaduwrijke én 
zonnige) ruimte en voldoende beschutting. Ze 
zijn vaak luidruchtig, produceren veel 
uitwerpselen en hebben nood aan voldoende 
hygiëne.  
 
 

WETGEVING 
- Geen registratieplicht t.e.m. 199 dieren  
- Wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren 
- Wilde soorten: CITES + houden van soorten 
die in het wild leven op EU grondgebied 
verboden in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 
 
 

ZIEKTEN EN AANDOENINGEN 
Hygiëne is van groot belang in het kader van 
ziektepreventie. Vermijd ook insleep van 
ziektes via nieuwe dieren door een 
quarantaineperiode van 4 weken.  
Bij pluimvee zien we voornamelijk 
spijsverterings- en luchtwegaandoeningen, 
maar ook veel aandoeningen gelinkt aan een 
slecht (voedings-) management. Let op voor 
bijtwonden door katten en honden. 
 

VOORTPLANTING 
Kippen: geslachtsrijp tussen 6 en 9 maanden, 
240 tot 300 eieren/jaar, 1 haan voor 4 tot 8 
kippen, incubatie 21 d. 
Eenden en ganzen: 1 mannetje voor 1 tot 4 
vrouwtjes, incubatie 28 dagen. 
Kalkoenen: 1 mannetje met meerdere 
vrouwtjes, incubatie 28 tot 30 dagen. 

VERZORGING 
Een routinematige gezondheidscheck is 
belangrijk om ziekte vroegtijdig op te sporen. 
Controleer extra op ectoparasieten en laat 
regelmatig de mest controleren op 
wormbesmettingen of coccidiose.  

VOEDING 
Kippen en kalkoenen zijn alleseters. Het 
basisvoer is een kwaliteitsvolle mengkorrel 
afgestemd op het doel en de levensfase van de 
dieren. Ook eenden zijn omnivoor. Een 
mengkorrel voor eenden kan eventueel op het 
water worden gegeven (drijvende korrel). 
Ganzen zijn planteneters en eten voornamelijk 
veel gras. Voer ganzen en eenden niet te veel 
energierijke granen omdat dit snel tot 
leververvetting kan leiden. Vers en schoon 
water moet altijd beschikbaar zijn. 
 
 
 

AANKOOP EN KOSTEN 
In een dierenwinkel of bij een gespecialiseerde 
kweker. Aankoopkosten: van enkele euro's 
voor een legkip tot enkele tientallen euro's voor 
sierpluimvee. Kippenhok: 150 - 200 euro. 
Dagelijks onderhoud (voedsel): 0,5 tot 
meerdere euro’s per dag, afhankelijk van het 
aantal dieren  

BELANGRIJKE symptomen 
Verminderde eetlust en gewichtsverlies, ‘bol 
zitten’, lusteloosheid, neus- en oog-uitvloei, 
diarree, niezen, manken… 
 

OVERZICHTSFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


