Kippen en het Weer
Koud Weer
De meeste kippen zijn gewoon winterhard, in feite beter bestand tegen de kou dan tegen de
warmte. Uitzonderingen zijn:
- Heel kleine Serama’s – die kunnen minder goed tegen de kou, dus kijk uit als de temperatuur onder
het vriespunt daalt. Sommige Serama’s blijven gewoon boven in een boom slapen, andere laten
duidelijk zien dat ze het koud hebben. Die laatste kun je beter meer beschutting geven, zoals met
hok en al in een schuur of garage zetten.
- Kippen met grote kammen (Leghorn, Cemani, Poule de Bresse) – die kunnen last krijgen van
frostbite (bevriezing van de punten van de kam), wat onomkeerbaar is, dus die puntjes vallen er dan
af. Je kunt dit voorkomen door de kammen en lellen in te smeren met vaseline.
Verwarmen van het nachthok is niet nodig – de kippen krijgen het hier eerder benauwd van, het
geeft brandgevaar en een hoop kippen op een kluitje in een hok weten dat wonderbaarlijk warm te
krijgen. Zorg er wel voor dat het er droog is en niet tocht, want daar kunnen kippen weer minder
goed tegen.
Je zult merken dat kippen in de winter meer eten – dat hebben ze nodig om hun verwarming aan de
praat te houden. Erwtensoep of stamppot hoeft echt niet.
Water is lastig onder koude omstandigheden: als het vriest is de lucht vaak droog en krijgen de
kippen eerder dorst, dus ze zullen meer water drinken. Zorg er dus voor dat er ruim voldoende
water beschikbaar is.
Daarentegen bevriest water onder nul graden Celsius. Als het alleen ’s nachts wat vriest is dat niet zo
erg – kippen slapen ’s nachts, dus drinken dan niet. Als het water ’s ochtends weer ontdooid is, is er
verder geen probleem. Als het overdag ook vriest is het wel zaak om voldoende vloeibaar water te
geven. Voor mensen met weinig kippenhokken en elektriciteit in de buurt zijn er warmhoudplaatjes
en warmtespiraaltjes die je onder of in de drinkbak kunt zetten. Als dat niet (overal) mogelijk is, dan
moet je een paar keer per dag (3-4 keer is voldoende) water verversen. Let op dat lauw water eerder
bevriest dan koud water, dus vul waterreservoirs bij met koud water.
Kippen reageren wisselend op sneeuw: sommige hebben er geen enkel probleem mee en wandelen
gewoon erin rond. Andere durven er niet doorheen en blijven liever binnen in hun hok. Als de kippen
ergens buiten het hok zijn als het begint te sneeuwen kunnen ze ingesneeuwd raken en moeten ze
eventueel gered worden om terug naar hun hok te kunnen. Sint Bernardshonden zijn niet nodig, rum
misschien wel.

Warm Weer
Warm weer is slechter voor kippen, omdat ze nu eenmaal het hele jaar een bontjas dragen. Je merkt
het dat ze het warm hebben als ze rondlopen met hun vleugels van hun lichaam af – dit geeft wat
ventilatie.
Ook bij hoge temperaturen is het zaak om veel water te geven (dat koelt af) en voldoende
schaduwplekken. Airco in het hok is te veel luxe, zorgt voor tocht en droge lucht, dus meer dorst.
Nat weer
Kippen zijn eigenwijs en lopen al naar gelang hun humeur gewoon buiten in de regen, ook al weten
ze best waar ze droog kunnen zitten. Dit is geen probleem, zelfs niet voor zijdehoenders, die, als ze
nat zijn, soms onherkenbaar zijn. Ze drogen vanzelf weer.
Regen veroorzaakt ook modder, wat een groter probleem is, want het kan tot onhygiënische
toestanden leiden, inclusief ziektes. Bij kippen met veren aan de poten (zijdehoenders, Brahma’s,
cochins, sabelpootkrielen, etc.) kan dit best een vieze bende worden, waardoor lopen ook moeilijker
wordt.
Modder kan voorkomen worden op verschillende manieren:
- Leg een dikke laag (10 cm) houtsnippers op de grond. Conifeertakken helpen ook.
- Zorg voor goede drainage, zodat het water weg kan: grof zand voor de bovenste 50cm ofzo met
daaronder de mogelijkheid voor het water om weg te stromen (in plaats van te blijven staan).
- Bouw een schuinafdak boven de ren: van transparant materiaal is ideaal, anders wordt het zo
donker.
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