
Kiplekker onder de wilgen 
Ervaringen met Korte Omloop Hout 

van wilg in kippenuitlopen in Nederland 

Martijn Boosten, Stichting Probos 
 

Studiedag ‘Beplantingen in de kippenuitloop’ 

Melle, 06-05-2015 



Kiplekker onder de wilgen 

• Verbeteren leefomgeving kip + gebruik uitloop 

• Kip is van oorsprong een bosvogel 

• Meer beschutting tegen roofvogels, regen en wind 

• Meer afleiding en verrijking voedselaanbod kip 

• Uitloop dubbel gebruiken en extra inkomsten generen 

• Produceren duurzame brandstof 

• Voldoen aan mogelijke toekomstige richtlijnen Europa en NL 

overheid 

• Weren risicovogels (ganzen, eenden etc.) uit de uitloop 

• Verhogen natuurwaarde en landschappelijke waarde 

uitloop 



Kiplekker onder de wilgen 

• Uitvoering: Stichting Probos 
i.s.m. Pluimveebedrijven 

• Samenwerking met: ‘Bomen voor buitenkippen’  

• Financiering: InnovatieNetwerk 

• Looptijd: 1 januari 2013 - 31 december 2015 

• Doel: 

• Kennis opdoen over: 

• de effecten van de wilgen op de kip en vice versa; 

• het kosten en baten; 

• wet- en regelgeving en eisen certificeerders.  

• Pluimveehouders kennis laten maken met praktische 
kanten van wilgenplantages (aanplant, beheer, oogst) 

 

 



Kiplekker onder de wilgen 

Aanplant in kippenuitlopen: 

• Fam. Thomassen 

Overberg (Utr.) (1 hectare) 

• Fam. Van Deelen  

De Glind (Gld.) (1 hectare) 

• Fam. Jansen 

Schore (Ze.) (0,5 hectare) 

• Fam. Van der Weerd  

Welsum (Ov.) (0,25 hectare) 



Aanplant 

• April 2013 

• Terreinvoorbereiding: ploegen, frezen, 
eggen 

• Wilgenstekken SalixEnergi: 

• Inger, Tora en Tordis 

• 15.000 stuks per ha à 0,09 per stuk 

• Geplant met Super Prefer plantmachine 
(ca. 1 ha met 3 man per dag), koolplanter 
en met de hand 

 



Aanplant 

 



Plantage Jansen/EKOZ (Schore) 

Satellietbeeld: 08-07-2013 



Plantage Thomassen (Overberg): groei eerste jaar 

02-05-2013 17-05-2013 27-06-2013 

23-07-2013 31-10-2013 04-09-2013 



Plantage Thomassen (Overberg): maart 2014 



Plantage Thomassen (Overberg): januari 2015 

April 2015 



Groei 
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Locatie 

Biomassaproductie na 2 groeiseizoenen in wilgenplantages in 
Voorthuizen en Overberg 

Inger

Tora

Bron: Bachelor Thesis: Productivity of two willow clones in small scale energy plantations in the 
Netherlands – a pilot study 

Tessa Jacobs, 2015 

 



Onkruidbestrijding 

• Rijenfrees, tuinfrees, spitmachine  

• M.n. eerste groeiseizoen, 
2 tot 3 maal bestrijden 

• Tijdig beginnen! 
• Voorkomen dat wilgen overgroeid raken 

• Grote kans op beschadiging wilgen door 
niet zichtbare rijen! 

• Alternatieven: 
• Handmatig (voor bestrijding 

in de rij): tijdrovend! 

• Inzaai bodembedekker 
(klaver, triticale, …)  

• Werken met vals zaaibed 



Schade door kippen 

• Na aanplant kippen enige tijd weg houden van wilgen 
i.v.m. uitgraven stekken en vraat aan blad of topscheut 

• Wilgen tijdelijk uitrasteren (melden bij SKAL) 

• Gebruik wisseluitloop (KAT: altijd 4 m2 uitloop beschikbaar) 

• Aanplant laten samenvallen met aanvoer nieuwe kippen 

• Monitoring: wanneer scheuten 40 cm hoog zijn is er 
nauwelijks meer (vraat)schade 
(duurt minimaal 2-2.5 maand voordat 
deze scheutlengte bereikt wordt) 

• Schade bij stal is grootst 

• Hoe groter het aantal aangeplante 
wilgenstekken, hoe lager de kans op 
schade! 
In Schore werden 1 m lange scheuten nog kaalgepikt 



Plantage Van Deelen (De Glind): maart 2014 



Inboet 

• Beste ervaring met langstek (1 – 1,5 m 
lang) 

• Minder kippenvraat 

• Minder last van beschaduwing 

• Zelf snijden 

• Proef: 

• Langstek: 100% geslaagd 

• Poten: 73-94% geslaagd 

• Kortstek: vrijwel allemaal dood 



Kosten 

Bron: 
Afstudeerrapport ‘Potentie van 
wilgenenergieplantages in 
kippenuitlopen in Nederland’  

Ton Remijnse, 2013 



Tot slot 

• Voorkomen schade door kippen kort na 
aanplant is uitdaging 

• Aanplant bij voorkeur in stroken 

• Onkruidbestrijding is essentieel 

• Kippen gebruiken uitloop beter! 

• Minder risicovogels 
(watervogels) 

• Bedrijf Thomassen: 
Winnaar mooiste kippenuitloop 



Dank voor uw aandacht! 

 

 

 

 
www.kiplekkeronderdewilgen.nl 

 


