
De kippen en hangbuikzwijn 
Spetter hebben het prima naar 
hun zin bij Nel van de Lelij.
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Een tweede kans 
voor Haagse kippen

“Voordat ik begin met de vangactie, observeer ik waar de kippen heen 

vluchten en waar ik dus de hekwerken en kooien neer moet zetten.” 

Peter van Poelgeest begon zijn eigen bedrijf Duurzaam Fauna Advies 

uit onvrede met de soms wrede vangmethodes. Waar komen al die 85 

kippen uit de Schilderswijk vandaan? Peter: “Er woont een persoon die 

allerlei dieren houdt in zijn tuin. Ik vermoed dat het met zijn kippen 

begonnen is. Die planten zich dan voort. Het wordt op een gegeven 

moment ook een algemene ‘dumpplek’ voor overtollige kippen en 

vooral hanen.”

Kippenhok gezocht
Na de vangst begint nog een grote klus voor Peter: het vinden van een 

goed tehuis. Sjoerd van de Wouw bood vijf hennen en twee haantjes 

onderdak. “Als je een ‘asielkip’ neemt, dan los je een probleem op, in 

plaats dat je er een creëert. Want als je bij de fokker hennen koopt, 

dan weet je dat de fokker blijft zitten met een overschot aan hanen. 

En iedereen weet wat daarmee gebeurt...”. Sjoerd is afgestudeerd 

op het welzijn van kippen, dus de kippen kwamen terecht in een 

‘gespreid bedje’. “Ze hebben een grote compostbak waar ze lekker in 

kunnen scharrelen en een bak met heel veel stro. ‘s Ochtends gooi ik 

in de strobak als extraatje een handje graan en dat houdt dan ze de 

hele dag bezig.”

Tweedehands kip
Nel van de Lelij zocht gezelschap voor haar kippen. “Peter probeerde 

zoveel mogelijk hanen te slijten, maar we dachten dat onze oude haan 

dat niet aan zou kunnen, dus we namen één haan en twee hennen. 

Het duurde even voordat ze aan elkaar gewend waren, maar op de 

Kip, kip, kip, kip! Met een lokroep als deze kom 
je niet ver als je 85 kippen moet vangen. Daar 
weet Peter van Poelgeest alles van. Hij ving 
eind vorig jaar de loslopende kippen in de 
Schilderswijk. Sjoerd van de Wouw en Nel van 
de Lelij boden ‘asielkippen’ onderdak. 

negende dag zaten de oude en nieuwe kippen bij elkaar op stok.” Nel 

heeft de nieuwe kippen nu ongeveer twee weken en ze hebben nog 

geen ei gelegd, maar daar zit ze niet mee. “Een eitje is mooi meegeno-

men, maar daar gaat het niet om. Ik had als kind thuis al kippen en ik 

vind het gewoon gezellig. Alleen al het geluid van een kraaiende haan! 

Ik ben heel blij met mijn kippen. Het zou leuk zijn als meer mensen 

zouden kiezen voor een ‘tweedehands kip’!”

Tekst: Tamara van Doesburg Beeld: Roy Strik

Wilt u ook kippen opvangen? Stuur 

dan een e-mail naar de Haagse 

Dierenbescherming (dieren@haag-

sedierenbescherming.nl) waarin 

u vermeldt: hoeveel kippen u wilt 

opvangen, of u al kippen heeft, of u 

huisvesting voor de kippen heeft en 

waarvoor u de kippen wilt houden. 

De Haagse Dierenbescherming geeft 

de adressen door aan Peter van Poel-

geest. Voor meer informatie kijkt u 

op www.duurzaamfaunaadvies.nl.

Kippen opvangen?
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