
DEN HOF en zijn kippen. 
 
In Den Hof van de Alfons Smet Residenties te Dessel onderhoudt natuurvereniging Den 
Bunt de tuin achter de gebouwen. Natuurpunt heeft de plannen uitgewerkt, gestalte  
gevend met wandelpaden, bos, moestuin, bloemenweide, poel... Accenten worden in  
overleg met de directie gepland. Een tweede kippenren moest voorkomen dat stoute  
kippen de moestuin bezoeken en zouden hier opgesloten worden. Ze kunnen dan van nabij 
de moestuin overschouwen zonder de lekkere hapjes die hier groeien te verorberen.  
Hoofddoel is echter het  
lokken van huismussen.  
Een gok, want de natuur 
laat zich zo maar niet lei-
den. Maar wie niet waagt, 
niet wint. Mussen en kip-
pen waren vroeger een  
algemeen tuinbeeld. Het 
kippeneten werd deels ook 
door de mussen verorberd. 
Hoenders nemen graag een 
stofbad; ook mussen heb-
ben dit gedrag. De zuidkant 
van de ren is niet bebost. 
Hier kan de zon volop stuif-
zand aanmaken. Bovendien 
zijn er bomen en struiken 
die voor de nodige schaduw 
zorgen. Het slaaphok is  
verbeterd, zodoende dat 
kuisen vlotter kan. De leg-
bak is gescheiden van de 
roestplaats (rustplaats) om bevuiling van de nest te voorkomen. Via een luik kan je onge-
hinderd de eieren roven. En dat kunnen er heel wat zijn, met een maximum van 300 eieren 
per kip per jaar (legkip). Een kip heeft ongeveer 25 uur nodig om een ei te maken. Eénmaal 
daarmee gestart kan de leg dagelijks plaatsvinden. Belangrijk is dat men de eieren regelma-
tig wegneemt, want een handvol eieren kan broedlust op wekken. Temperatuur en licht zijn 
hierbij bepalend. Als er een haan tussen de kippen scharrelt die sext, dan kunnen er nog 
bevruchte eieren zijn tot 10 dagen na de paring. De haan zal echter op zeker spelen en z’n 
madammen regelmatig pakken. Een broedkip heeft pluimverlies op de borst, waardoor de 
lichaamswarmte beter kan overgedragen worden op het ei (broedvlek). Na ongeveer 3  
weken komen er kuikens. Eénmaal opgedroogd, na het stukpikken van de eierschaal d.m.v. 
een haakje op de snavel (eitand), loopt het donzen bolletje al rond (nestvlieder). Kippen 
ruimen keuken- en tuinafval op. Ze zijn een schakel in het reduceren van groenafval in ruil 
voor een ei. Leuk om ze te volgen, een verrijking in de tuin. 
 



Heel het kippengebeuren kunnen we sturen; de bijhorende mussen lokken is een ander 
paar mouwen. De moderne woningbouw duldt geen broedplaatsen meer onder de pannen 
van het dak. We hebben geprobeerd om ze in nestkasten te lokken, maar dat is tot op  
heden mislukt. De nestkasten van het oude kippenhok zullen we verplaatsen en nabij het 
nieuwe kippenhok installeren. Mussen nestelen ook graag in klimop en die is aanwezig  
nabij de nieuwe ren. Nu maar duimen voor een mussenrijke zomer. 

     

Met dank voor de 
goede verzorging van 
de kippen door de  
plaatselijke bewoners. 
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