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Hoeveel eet en drinkt 
een kip?

Kippen hebben simpele 
behoeftes: elke dag voer 

en elke dag vers water. 
Een legkip eet ongeveer 100 

gram kippenvoer en drinkt 
ongeveer 40 ml kraanwater per 

dag. Voor een krielkip kun je daar 
de helft van nemen. Let op! Dit zijn 

richtgetallen.

Plaats de voerbak en drinkbak in de ren wanneer die altijd toegankelijk is. Dit 
houdt het nachthok schoon wat de hygiëne ten goede komt.

Kippenvoer:

De basis voor elke kip is onderhoudsvoer in de vorm van legkorrel of legmeel. 
Legkorrel zorgt voor minder knoeien en legmeel is kleiner waardoor de kippen 
langer bezig zijn om het op te eten, dit gaat verveling tegen. Het beste geef je de 
kippen een hoeveelheid voer dat ze binnen een etmaal opeten. Zo wordt het voer 
niet oud en zullen ze niks laten liggen.

Aan het einde van de dag geeft u de kippen een schepje gemengd graan. Dit zorg 
voor afwisseling maar geef niet te veel. Het is namelijk vrij vet. 

Om het kippenvoer te verteren heeft de kip maagkiezels nodig. Kippen hebben 
een spiermaag en met behulp van steentjes die ze oppikken zullen ze het voer 
verteren. Zonder Maagkiezel kan de maag verstopt raken. 

KIPPEN



Versele-Laga Country`s Best Gold 
4 Mash Legmeel - Kippenvoer - 20 
kg Vanaf 1e Ei 

R18HA01173
Deze volledige voeding is geschikt voor kippen 
vanaf 18 weken oud en 
kan gegeven worden gedurende de hele legpe-
riode.
Dit meel met hoog energiegehalte bevat alle 
ingrediënten, 
vitaminen en mineralen - waaronder calcium, 
fosfor en vitamine D3 – 
die je kip nodig heeft voor een regelmatige leg en 
sterke eierschaal. 
Het voeder zorgt voor een snelle ontwikkeling van 
het eigewicht. 
Daarnaast heeft de voeding een meelvorm voor 
een geleidelijke 
voederopname, betere vertering en een betere 
mestconsistentie. 
Het product bevat geen coccidiostaticum, voor een 
natuurlijke leg.

€ 5,60 ex btw per stuk

Kippengrit 25kg Ostrea

R18HA01173
 Roodsteen met kalk.
Aanvullend diervoeder rijk aan mineralen.
Vrij beschikbaar stellen

€ 13,83 ex btw per stuk

Grit is een aanvulling op de kalkbehoefte van de kip. Kalk hebben ze nodig om de 
eischaal te produceren. Geef grit in een apart bakje en ververs de inhoud hiervan 
wekelijks.

Drinkwater:

Kippen genieten van zowel kraan- als regenwater. Je kunt hier vitamine of 
medicijnen aan toevoegen als dit nodig is. Voor de kippen is het belangrijk dat 
het water elke dag ververst wordt. Dit is namelijk een bron voor ziektes en 
zo beperkt je een uitbraak. Er zijn drinkbakken met nippels, hier hebben de 
kippen alleen contact met het water wat ze direct drinken, dit komt de hygiëne 
van het kippenhok ten goede.



Dat de goudvis een populaire aquariumvis is wist je vast al. Maar wist 
je dat er in Nederland jaarlijks zo’n 5 tot 10  miljoen exemplaren per jaar 

worden verkocht.

Je vissen eten niet alleen visvoer. Ze houden ook van bijvoorbeeld wa-
termeloen. Je kan kleine stukjes groente of fruit aan je vissen geven. Het 

is beter om meerdere keren kleine porties aan je vissen te geven dan in één 
keer teveel.

Licht van buitenaf, zonlicht, bevorderd de algengroei in je aquarium. Daarom is het 
verstandig je aquarium niet in direct licht van buiten te plaatsen. Een aquarium op de 

vensterbank is dus geen slimme keuze.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je vissen beschutting hebben. Je kan bijvoorbeeld een kof-
fiekopje op de zijkant ingraven in je aquariumbodem. Op deze manier kunnen je vissen in het koffiekopje 
zwemmen en schuilen.

Het is voor je vissen heel belangrijk dat ze een schoon verblijf hebben. Daarom raden we aan om iedere 
maand een grote schoonmaak van je aquarium te doen. Denk hierbij aan planten bijknippen, bodem en 
wanden schoonmaken maar ook aan het schoonmaken van de filter

Vissen ademen met hun kieuwen. Ze halen op deze manier de zuurstof uit het water. Als er niet genoeg 
zuurstof in het water zit en de vis niet genoeg zuurstof meer kan opnemen verdrinkt hij.

VISSEN

Tetra Visvoer Goldfish Vlokken - Vis-
senvoer – 1000ml
R18HA01136

Reeds vele jaren hebben de Tetra-producten, die 
speciaal op de behoeften van 
goudvissen zijn afgestemd (zoals bijv. shubunkin, 
kometenstaart, sluierstaart, 
Kaliko-Perlschupper) hun betrouwbaarheid bewezen 
langzaam zinkende vlokken, 
drijvende voedingssticks en druppels bezorgen 
goudvissen soort specifieke, 
complete voeding en garanderen de gezondheid, de 
vitaliteit en de natuurlijke kleuren 
van je goudvissen.

€11,53 ex btw per stuk

Tetra Min XL flakes 1000ml 
R18HA01205

Nieuwe en verbeterde samenstelling voor zuiver en 
helder water - gegarandeerd*. 
De nieuwe formule voor ‘helderder water’ verbetert 
aantoonbaar de groei van de vissen 
dankzij een verbeterd gebruik van het voer. Omdat er 
meer voedingsstoffen in het lichaam 
worden opgenomen, worden de uitscheidingen van 
de vissen beperkt. Dat heeft op een 
positief effect op de waterkwaliteit. reduceert nitraat 
(-16%) reduceert fosfaat (-10%) 
De verbetering van de waterkwaliteit reduceert de 
groei van algen en zorgt zo voor 
helderder water.

€18,28 ex btw per stuk



VIJVER
Vijver Natuurzout Zak 
10ltr
R18HA01340

Het Vijverzout van Superfish is een 
speciaal zout zonder chemische 
toevoegingen, 
dat een positief effect heeft op de 
gezondheid van je vissen en het 
vijverleven. 
Het gebruik van vijverzout werkt 
preventief tegen visziektes. Het zout 
is makkelijk 
oplosbaar, verhoogt de geleidbaarhe-
id en stabiliseert de pH.

€ 10,51 ex btw per stuk

Koi karper voer Hikari Wheat 
Germ Medium Sinking 5 Kg
R18HA01191

Hikari Wheat Germ medium Sinking is 
een visvoer en een koi voer die u dageli-
jks aan uw vissen in de vijver kunt geven 
bij watertemperaturen van 12 graden en 
lager. Hikari Wheat Germ is door zijn lage 
verteerbaarheid geschikt om vissen te 
voeren onder deze watertemperaturen. 
Hikari staat bekend om zijn hoge kwaliteit 
en het gebruik maken van A-klasse 
ingrediënten. Door gebruik te maken van 
nieuwe en verse ingrediënten is Hikari 
niet meer weg te denken bij de markt van 
visvoer en van koi voer.

€ 80,27 ex btw per stuk

Colombo BiClear 5000 ml
R18HA01172

BiClear combineert twee natuurlijke 
bestanddelen die samen zorgen voor 
glashelder en gezond vijverwater. 
Component 1 werkt als zwevend 
filtermateriaal en absorbeert direct 
organische verontreiniging en giftige 
stoffen. 
Component 2 voegt natuurlijke min-
eralen toe die essentieel zijn voor 
vissen en planten. Deze twee com-
ponenten versterken elkaars werking, 
waardoor BiClear zeer effectief is, 
b.v. bij een grijze waas in het water.
Dosering:
5.000 ml is goed voor 70.000 liter 
vijverwater. (70m3).

€ 54,99 ex btw per stuk



VOGELS

EIKRACHTVOER PARKIET 1KG BEAPHAR

R18HA01179

Ei-krachtvoer park-
ieten dient als ex-
tra voeding naast 
het zaadmenu. 

Het bevat alle noodzakelijke 

voedingsstoffen - in natuurlijke 

vorm die voor vogels van belang 

zijn om in een goede conditie te 

blijven en om tijdens de rui een 

gezond en glanzend verenpak 

te vormen.

€ 5,60 ex btw per 
stuk

Eikrachtvoer kanarie 1kg Beaphar

R18HA01180

Ei-krachtvoer dient 
als extra voeding 
naast het zaad-
menu. 

Het bevat alle noodzakelijke 

voedingsstoffen - in natuurlijke 

vorm - die voor vogels van 

belang zijn om in een goede 

conditie te blijven en om tijdens 

de rui een gezond en glanzend 

verenpak te vormen.

€ 5,60 ex btw per 
stuk



Trosgierst rood 100gram

 R18HA01163

Sepia mineral met clip 16cm Versele Laga 
Prestiige 

R18HA01246
Natuurlijke bron 
van calcium en 
mineralen

Inclusief clip

Hoge kwaliteit

€ 4,09 ex btw per 
stuk

Eikrachtvoer kanarie rood 1kg

R18HA01171

Trosgierst  vogelvoer - 1 kg

R18HA01107

Kwaliteitsvolle 
Gele Millet Zaden

Lekkere verwennerij

Heerlijke natuurlijke ver-
snapering

Hoge kwaliteit

€ 3,69 ex btw per 
stuk

Cede eivoer rood 

Een aanvullend voer voor 
kleurkanaries en inlandse 
vogelsdie de roodfactor 
bezitten. 

Het verwerken van volle-
dige, verse eieren maakt 
Cede uniek! Ei-eiwit is voor 
vogels een goed opneem-
bare en de best benutbare 
bron van dierlijk eiwit. 

€ 5,98 ex btw per 

Trosgierst is een 
ware traktatie 
voor je vogel en 
een welkome 
aanvulling op het 
dagelijks dieet.
Topkwaliteit 100% 
natuurlijk

Mooie vorm

Heerlijke natuurlijke ver-
snapering
Voorkomt verveling bij 
kooivogels

€ 10,61 ex btw per 



Tropische vogel voer - 
20KG R18HA01159

Mengeling op basis van 
kwaliteitszaden 
voor grote parkieten

Houdt de grote parkieten in topconditie

€ 32,40 ex btw per stuk

 Grote parkieten voer 
 20KG R18HA01162

Kwaliteitszadenmengeling

 Mengeling op basis van kwaliteitsza-
den voor alle kanaries

Geschikt voor zangkanaries zoals 
waterslagers en harzers

€ 35,68 ex btw per stuk

Kanarie zangzaad vogelvo-
er 20KG R18HA01160

Basis kwaliteitszadenmengeling voor

gemengde volière

Mengeling op basis van kwaliteitsza-
den

Voor volières met gemengde bevolking: 
kanaries. parkieten. tropische en

inlandse vogels

€ 34,08 ex btw per stuk

Kwaliteitszadenmenge-
ling
Mengeling op basis van kwaliteitszaden 
voor 

tropische vogels

Voor een goede conditie

€ 35,66 ex btw per stuk

Volierezaad20kg VerseleLa-
ga Prestige R18HA0118



Gestreepte zonnebloempitten 
vogelvoer 2,5 kg
R18HA01108

Met anijs voor een frisse en aan-
gename geur.

Bevordert de hygiëne in de vogelkooi.

Alle grondstoffen van het ‘schel-
penzand’ zijn gedesinfecteerd doordat 
ze zijn verhit en gedroogd.

€ 4,58 ex btw per stuk

Topkwaliteit 100% natuurlijk

100% stofvrij

Grondig gereinigd en gesorteerd 

€ 6,98 ex btw per stuk

Parkietenvoer 1kg
R18HA01061

Kwaliteitszadenmengeling

Mengeling op basis van kwalite-
itszaden voor parkieten

Bonte mengeling voor grasparki-
eten en andere kleine parkieten.

€0,63 ex btw per stuk

Parkietenvoer zak a 20kg
R18HA01175

Mengeling op basis van kwalite-
itszaden voor parkieten

Bonte mengeling voor grasparki-
eten en andere kleine parkieten.

€27,08 ex btw per stuk

Schelpenzand 20kg
R18HA01060



Vogels gebruiken het 
hele jaar veel energie. In 

de winter om zich op tem-
peratuur te houden, in het 

voorjaar om eieren te leggen 
en hun jongen groot te bren-

gen. En in de herfst bouwen 
ze reserves op voor de winter. U 

kunt ze dus het hele jaar bijvoeren. 
Vogels proppen zich niet vol als hun 

honger gestild is. Ook verleren ze niet 
zelf voedsel te vinden.

Winter: voer en water

Het kost vogels in de winter veel energie om hun lichaams-
temperatuur op 40 graden te houden. In een koude nacht verliezen 

kleinere soorten soms 10 procent van hun gewicht. Ze kunnen ieder extraatje 
gebruiken: zadenmengsel, fruit en als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s 
ophangen.

Bij lichte vorst mag u vers drinkwater aanbieden. Vogels badderen daar ook in. Dit is 
geen probleem: het water rolt van de ingevette veren, dus bevriest niet. Zoang ze open 
water vinden in de natuur, mogen ze ook open water vinden in de tuin.

Bij erg strenge vorst kunt u beter geen open (warm) water aanbieden. Ze hebben nu 
het water niet echt nodig en kunnen beter niet baden als het zo hard vriest. Als er geen 
sneeuw ligt om op te pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de ijssplinters kunnen oppik-
ken. Erg koud in de buik, dus het kost energie, maar het voorziet in de vochtbehoefte.

Geef geen water met zout, want dat is erg ongezond voor vogels. Geef ook geen suiker 
in het water, want al ze er dan in badderen komt er een plakkerig laagje op hun veren.

BUITEN 
VOGELS



Nestkast bouwpakket 

RHBS186821
H: 13 cm, diepte 14,5 cm, B: 16 cm

Zelfbouwpakket. Maak je eigen nestkast voor 
vogeltjes met dit 
zelfbouwpakket. Schilder of versier het huisje en de 
kans is groot dat er een koolmeesje of pimpelmeesje 
in jouw huisje komt wonen!

€ 8,95 ex btw per stuk

Pindakaas tuinvogel original 
R18HA01341 
Het gezonde alternatief voor pindakaas! Er is namelijk 
geen zout toegevoegd aan deze speciale pindakaas voor 
tuinvogels.  De glazen ‘pindakaaspot’ gevuld met pindavet 
vormt een zeer calorierijke lekkernij voor veel vogels, zeker 
voor mezen.

€3,49 ex btw per stuk

Vogelpothouder

R18HA01342
Tuinvogels zijn dol op pindakaas. Deze kun je heel 
gemakkelijk 
ophangen met deze houder. Hang de houder aan 
een muur, boom of schutting, schuif een pot pinda-
kaas (zonder deksel) onder het dakje en klem hem 
nog even vast. 
Zo creëer je een druk bezochte voederplaats voor 
veel kleurrijke tuinvogels!

€ 7,99 ex btw per stuk

Vogelhuis DIY pakket

RHBS186820
H: 12,5 cm, diepte 14,5 cm, B: 11,5 cm

Zelfbouwpakket. Maak je eigen nestkast voor 
vogeltjes met dit 
zelfbouwpakket. Schilder of versier het huisje en de 
kans is groot dat er een koolmeesje of pimpelmeesje 
in jouw huisje komt wonen!

€8,95 ex btw per stuk

Lente: eiwitten en kalk

Tijdens de lente hebben vogels het druk: partner 
zoeken, nest bouwen, eieren leggen, broeden 
en jongen groot brengen. En dat hele proces 
vaak twee keer achter elkaar.

Insecten, rupsen en wormen zijn een bron van 
eiwitten. Daar gaan vogels naar op zoek en die 
zijn in de lente normaal gesproken in een vo-
gelvriendelijke tuin ruim voorradig.

Velen denken dat het bijvoeren van vogels in 
de lente niet hoeft, maar ook dan kan er voed-
selschaarste optreden. Als het twee dagen hard 
regent en waait, zijn er bijna geen insecten te 
vinden, dus ook dan kunnen de vogels onze 
hulp goed gebruiken. Het gaat dan minder om 
vet, maar juist meer om de eiwitten en kalk die 
vogels normaal gesproken uit insecten halen.

Mocht u vogels aan extra kalk willen helpen, dan 
kunt u goed uitgekookte en fijngestampte eier-
schillen geven. Geef nooit melk!



Stro 5kg

R18HA01270

Voor konijnen, kippen en andere soortgelijke 
dieren.
Heeft een natuurlijke geur, neemt 
onplezierige geurtjes weg en is warm-
te-isolerend 
voor uw huisdier.
Om in een goede conditie te 
blijven is het voor uw huisdier 
belangrijk dat zij in een 
droge en schone omgeving 
leven.

€ 6,99 ex btw 
per stuk

BODEMBEDEKKING

Houtvezel 10kg Happy Home

R18HA01296

100% natuurlijke en milieuvriendelijke bodembe-
dekking.
Doordat de houtvezels heerlijk zacht zijn van 
structuur, zijn deze ideaal voor 
konijnen, cavia’s en andere soortgelijke dieren. 
Ook kippen kunnen houtvezels 
fijn vinden. Deze natuurlijke vezels hebben een 
hoog vochtabsorptievermorgen 
waardoor plas wordt opgenomen en vieze luchtjes 
gauw worden geëlimineerd. 
Kleine knagers zoals hamsters graven graag, geef 
ze een extra dikke laag waarin ze in 
gangetjes en holletjes kunnen graven.

€ 7,83 ex btw per stuk

Hooi 5kg

R18HA01269

 Ruwvoeder voor konijnen en knaagdieren
Hooi, gezuiverd en gedroogd
Rijk aan ruwe celstof, bevordert de spijsvertering

€ 8,75 ex btw per stuk


