
Kippen houden in de stad
Conferentie-debat in het kader van een Burger Werf 

in de « Poulailler de la Cité Messidor »

26 september 2020

Stadsbewoners (her)ontdekken dat het houden van kippen in de stad mogelijk, nuttig en lonend is. Kippen 
helpen ons om een gezond dieet te hebben en om dagelijkse zaken te integreren die het milieu respecteren; ze
brengen ons verse eieren waarvan we de herkomst kennen, ze helpen ons om de restjes uit onze keuken te 
recycleren en kunnen ons ook helpen om onze tuin op een ecologische manier te beheren, door slakken en 
bladluizen te verwijderen en ons te voorzien van een natuurlijke bemesting.

In ruil vragen ze onze aandacht en zorg.  

Om de principes en regels te leren kennen die gerespecteerd moeten worden om het welzijn van de kippen 
die in de Poulailler de la Cité Messidor leven te verzekeren, heeft de groep achter dit project op zaterdag 26 
september een Good Food Burger Werf georganiseerd in de vorm van een conferentiedebat over het thema 
« Kippen houden in de stad ».

Een dertigtal deelnemers trotseerde de regen om deel te nemen aan ons evenement.

De conferentie van Odette Bienfait, expert in de pluimveehouderij en voorzitter van de Waalse Vereniging 
van Achtertuindieren, werd gevolgd door uitwisseling met de deelnemers.

We zijn vertrokken met precieze informatie over hoe we een pluimveestal goed kunnen uitrusten en hoe we 
het welzijn van de kippen, de omgeving van de kippen ten aanzien van voedermethoden, hygiëne en 
gezondheid kunnen garanderen.



Tussen de vragen, opmerkingen en anekdotes door heeft de objectieve en levendige interventie van mevrouw
Bienfait in hoge mate bijgedragen aan de dynamische uitwisseling van informatie en de gezelligheid die deze
bijeenkomst kenmerkten.



De namiddag werd afgesloten met een aperitief aangeboden door het bewonersgroep Rêvons Messidor.

Dit evenement werd georganiseerd in overeenstemming met de anti-COVID-maatregelen.

Bij dit artikel vindt u een brochure, geproduceerd door Odette Bienfait, over de belangrijkste 
aandachtspunten voor de kippenhouderij in de stad. Reproductie verboden zonder toestemming van de 
auteur: Odette Bienfait : o.bienfait@gmail.com

Contactpersoon voor het project Le poulailler de la Cité Messidor :
Bernadette Gautier - bernadette.gautier571229@gmail.com


