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7. Huisvesting en AAI-ruimte 

 

  
 Een hok:  

 Van minimum 2m² voor 3 tot 4 kippen 

 Winddicht 

 Beschut tegen vocht 

 Met voldoende ventilatie 

 Met houtkrullen of vlaslemen als bodembedekkers. 

 Plaats zitstokken op verschillende hoogtes waar de kippen op kunnen 

rusten en slapen. 

 Plaats een legnest op een rustige plaats in het hok waar de kippen hun 

eieren leggen. 

 Buitenren: 

 Er moet altijd een schaduwplek aanwezig zijn. 

 Bedek de ren met gaas. 

 Deel de ren op voorhand op, zodat de kaalgevreten stukken de kans 

krijgen zich te herstellen. 

  
 Worden bij voorkeur minimum per twee gehuisvest met soortgenoten die ze 

goed kennen. 

 Interactiekooien:  

 Voldoende ruim en met afzonderingsmogelijkheden. 

 Indien de konijnen in kooien gehouden worden, voorzie een ruimte 

waar ze elke dag een paar uurtjes los kunnen lopen, springen, rennen 

en spelen. Ook in deze ruimte moet u een plaats voorzien waar het 

konijn zich veilig kan terugtrekken. 

 Binnenverblijf: 

 Let op elektriciteits- en andere kabels. 

 Zet planten buiten bereik. 

 Zorg dat de konijnen zindelijk zijn zodat de vloer gemakkelijk proper 

gemaakt kan worden en de ruimte toegankelijk voor mensen blijft. 

 Voorzie voldoende schuilmogelijkheden met minimum 2 uitgangen 

zodat een konijn nooit ‘in de val’ zit. Meerdere objecten waarop de 

konijnen kunnen zitten of liggen of waar ze zich achter kunnen 

verstoppen. 

 De bodembedekking moet proper en droog zijn (houtkrullen of 

vlaslemen). 
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 Plaats een toiletbak (=lage kattenbak) op de plaats die het konijn 

verkiest om zich te ontlasten en vul het met absorberend strooisel. Door 

een hooiballetje boven de bak te hangen, wordt het toilet extra 

aantrekkelijk voor het konijn. 

 Zorg voor omgevingsverrijking zoals graafmogelijkheden en speelgoed. 

(verrijking maken voor de dieren en hen nadien observeren, is een 

waardevolle activiteit voor AAI). 

 Buitenren met hok: 

 Volledig afgesloten om predatie (katten) te vermijden 

 Stevig en diep in de grond verankeren. 

 Voorzie voldoende schuilmogelijkheden met minimum 2 uitgangen 

zodat een konijn nooit ‘in de val’ zit. Meerdere objecten waarop de 

konijnen kunnen zitten of liggen of waar ze zich achter kunnen 

verstoppen. 

 Plaats een toiletbak (op voorwaarde dat het konijn deze bak in de kooi 

al goed gebruikt). Het kan ook aangeleerd worden dankzij 

klikkertraining. 

 Zorg voor omgevingsverrijking (verrijking maken voor de dieren en hen 

nadien observeren, is een waardevolle activiteit voor AAI). 

 Konijnenheuvel:  

 Een perk met een artificiële verhoging, waarin het centrale hol 

toegankelijk is via licht hellende buizen. Het is een droomhuisvesting 

voor konijnen maar het maakt de contacten mens-konijn moeilijker. 

  
 Stal: 

 Ruim genoeg om te vermijden dat rang-lagere geiten de toegang niet 

ontzegd worden. 

 1m2 grondoppervlakte per geit is een minimum richtlijn voor 

dwerggeiten. 

 2m2 grondoppervlakte per geit is een minimum richtlijn voor grotere 

geiten. 

 Met een deuropening waardoor gemakkelijk 2 geiten naast elkaar 

kunnen passeren. 

 Vlaslemen of stro als bodembedekking. 

 Tochtvrij en liefst geïsoleerd (geiten verkiezen een temperatuur tussen 

10°C en 24°C.) 

 Oriënteer het open gedeelte van de stal volgens een niet-

overheersende windrichting. 

 In sommige gevallen (bv. als nieuwe geiten toegevoegd worden) is het 

nodig om 2 schuilhokken te voorzien.  
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 Plaats wandplanken of strobalen op verschillende hoogtes om naast 

een warme, veilige slaapplaats, en klim- en klautermogelijkheden, ook 

een gelegenheid aan de geiten te geven om zich te schuren. 

 Hang wandschuurmatten of borstels als andere schuurmogelijkheden. 

 

 Weide: 

 Geiten houden het meeste van schrale weides met verschillende 

kruidige en houtachtige planten (let op voor het giftige sint-janskruid en  

jacobskruiskruid). 

 Verrijk de weide met houten klimconstructies, boomstronken en 

takkenbossen. 

 Voorzie een overdekte graasplek. 

 Zorg voor een goede afsluiting (minimum 1.5m hoog). De mazen 

moeten fijn genoeg zijn, zodat de geit er haar hoofd niet door kan 

steken. Plaats geen klimconstructies vlakbij de afsluiting.  

 Soms is het nuttig om een sas te installeren aan de poort van de weide. 

 Gebruik schrikdraad enkel in uitzonderlijke gevallen. 

 

  
 Stal: 

 Voorzie een dik pak stro als bodembedekking en nest. 

 Oriënteer het open gedeelte van de stal volgens een niet-

overheersende windrichting. 

 De stal moet voldoende  beschutting bieden en warm genoeg zijn. 

 2,5m2 grondoppervlakte per varken is een minimum richtlijn voor 

minivarkens. 

 Weide:  

 Gebruik als afsluiting betonnen platen met daarop draadwerk. U kan 

een gewone afsluiting ook met  een klein stroomdraadje beveiligen. 

 Voorzie wroetmogelijkheden (bv. meerdere stukken weide, een grote 

bak met zand of aarde, stro…). 

 Voorzie een modderbad (vooral in de zomer om af te koelen, tegen 

insecten en tegen zonnebrand). 

 Voorzie extra schuurmogelijkheden (bv. boomstronken, borstels of een 

schuurmat die u tegen de stalwand bevestigt). 

 

 

 


