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Vijf aandachtspunten voor het samenvoegen van kippen 
 

Bekijk het vanuit de kip: ben je jaren met hetzelfde clubje hennen, 
komt er ineens een nieuweling bij de groep. Als ze niet teveel afwijkt 
van de rest, mag ze blijven. Maar ze moet wel even haar plaats weten. Is 
ze echt heel anders, dan gaat ze maar een deurtje verder. 
 

 
 

Vreemdelingen op het erf: altijd 
spannend. Toch is er soms geen  
ontkomen aan. Dan is er een kip 
dood gegaan en komt er een 
opvolgster. Het kan ook zijn dat een 
hele groep hennen door de leeftijd 
wat minder goed eieren legt. In dat 
geval is aanvoer van jong en fris 
legtalent gewenst. Maar het blijft 
spannend. Want nieuwelingen 
zorgen voor onrust. De ‘’oude 

garde’’ – gewend als ze in aan de 
heersende pikorde – kan wat de 
onderlinge verhoudingen betreft 
weer helemaal opnieuw beginnen. 
Vaak leidt dat tot integratie, maar 
soms tot een regelrechte afwijzing,  
waarbij het er bepaald niet 
zachtzinnig aan toe gaat. 
Iets daartussenin bestaat ook: als  
de kippen de ruimte hebben, kan er 
zoiets ontstaan als ‘’living apart 



together’’: de kippen delen het erf, 
maar slapen apart. Of ze slapen in 
hetzelfde hok als de rest, maar gaan 
overdag geheel hun eigen gang.  
Hoe minder ruimte, hoe groter de 
noodzaak van integratie. Moet alles 
bij elkaar in een ren, dan is er veel 
aan gelegen dat de kippen het 
uiteindelijk goed met elkaar 
kunnen vinden. De eigenaar kan 
daar niet alles, maar wel veel aan  

doen. Bijvoorbeeld door de nieuwe 
kippen met beleid te introduceren 
en rekening te houden met de vijf 
aandachtspunten die hier 
beschreven staan. Wie deze 
aandachtspunten opvolgt, 
vermindert ook de stress bij de 
kippen en dat komt hun 
gezondheid weer ten goede.  

 
 
TIPS 
 
1.  Het voorkomen van problemen begint met de aanschaf.  Ga altijd eerst 
even kijken. Dan krijg je een idee van de grootte en het temperament van de 
nieuwelingen. Past het ras wel bij de kippen die je al hebt? Rustige kippen 
houden niet zo van drukteschoppers en nerveuze typetjes. Of de 
verschillende 
kippen het goed 
met kunnen vinden, 
is uiteindelijk nooit 
met zekerheid te 
zeggen. Je hebt nu 
eenmaal niet alleen 
met een ras, maar 
ook met een 
individu te maken. 
En elk individu 
heeft een eigen 
karakter. 
 
2.  Het beste is twee of meer kippen tegelijk toe te voegen aan een bestaande 
groep. Worden de nieuwe kippen van verschillende adressen gehaald, voer 
ze dan in één keer aan, in een grote doos. Haal de kippen ’s avonds op. Plaats 
ze vervolgens in een eigen, tijdelijk onderkomen. De bestaande groep kan op 
die manier wennen aan het idee dat er vreemdelingen op het erf zijn 
gekomen. Hou de nieuwe kippen minstens een week apart. Vanuit het 
oogpunt van ziektes is zelfs een quarantaineperiode van twee weken aan te 
raden.                                                                                                                                >>



3. Als je de kippen voor het eerst loslaat – bij voorkeur ’s morgens vroeg - 
blijf dan in de buurt. Je kunt de bestaande groep het beste even in het hok 
houden en later loslaten. Zorg ervoor dat de nieuwe kippen een veilig 
heenkomen kunnen zoeken.  
 
4. Het is interessant om het ontstaan van een nieuwe pikorde te observeren. 
Je zult zien dat hennen informatie over de sociale status verzamelen door te 
kijken naar het uiterlijk en het gedrag van soortgenoten. Hennen die zien dat 
een vreemde hen een dominante hen uit hun eigen groepje verslaat, zullen 
zelf die vreemde hen niet  aanvallen. Maar als de vreemde hen door een 
dominante hen uit de eigen groep wordt verslagen, zullen ze de vreemde 
indringer wel aanvallen.

5. Hoe meer ruimte, hoe minder stress. Als minder dominante kippen 
kunnen wegvluchten, zullen ze wellicht tijdelijk een eigen groepje vormen. 
Worden ze voortdurend achterna gezeten en komen ze niet aan eten of 
voedsel zoeken toe, zet ze dan apart. 

 

 
De Wyandotten Daisy en 
Dunya 

Lat-relatie 
 
Omdat Welsumers niet altijd 
even goed willen broeden, 
schafte dierenfotograaf Jan 
Smit twee Wyandotten aan: 
Daisy en Dunya. Ze bleken 
goede vervangmoeders. 
 
Beide namen plaats op de 

eieren van de Welsumers en keken niet raar op toen de kuikens tevoorschijn 
kwamen. Ze accepteerden ze als waren ze van hun eigen ras. 
Toch bleef het vreemd: de twee Wyandotten trokken altijd samen op. Wilden 
de Welsumers ze er niet bij hebben? Was het de keus van Daisy en Dunya? 
Heeft ook in kippenland de samenlevingsvorm ‘’living apart together’’ haar 
intrede gedaan? Hoe dan ook, tussen Daisy en Dunya en de Welsumers is het 
nooit echt wat geworden. Het bleef een paar apart. 

 



Pikorde zichtbaar op  
de kippenladder 
 
Kippen houden ervan om, voordat ze op 
stok gaan, nog even rustig bij elkaar te 
zijn. Met de kippenladder hebben de 
kippen de mogelijkheid om op “niveau” 
te zitten. Hun plaats wordt bepaald 
door de hiërarchie. En de eigenaar kan 
zien hoe de onderlinge verhoudingen in 
de groep zijn. 
 
Om aan hun natuurlijke behoefte 
tegemoet te komen, is een simpel te 
maken bouwwerk voldoende. 
Natuurlijk kan de kippenliefhebber een 
tuinstoel opofferen voor dit moment 
van rust voor het slapen gaan, maar een 

eigen kippenladder is wel zo handig. Deze kan tegen een hek of tegen een 
schuur worden geplaatst, dat maakt niet uit, als het maar een lekker zonnig 
plekje is, waar de kip wil vertoeven. 
Wil je e en bouwtekening en beschrijving van de kippenladder? Deze is alleen 
digitaal verkrijgbaar. Kijk in de webshop op www.levendehave.nl. 
 

Insleep van ziektes 
Bij het samenvoegen van dieren is er altijd de kans dat er ziektes meekomen. 
Ook kan de bestaande toom, die zelf immuniteit heeft opgebouwd, de 
nieuwe kippen besmetten. Vandaar dat er een quarantaineperiode wordt 
geadviseerd van twee weken. Vlak voordat de kippen bij elkaar worden 
geplaatst, is het aan te raden ze te ontwormen. De nieuwe kippen kunnen 
ook besmet zijn met coccidiose. Het risico daarop is het grootst wanneer ze 
van een fokker komen met heel veel dieren. Stress vergroot eveneens de 
vatbaarheid voor coccidiose. Bijzondere aandacht verdient de Ziekte van 
Marek. Vooral bij rassen die gevoelig zijn voor deze ziekte, zoals de Sebright, 
is het verstandig dieren aan te schaffen waarbij deze gevoeligheid eruit is 
gefokt. Zie wiki’s Ziekte van Marek, worminfecties en coccidiose bij kippen op 
www.levendehave.nl 
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