EEN KIPPENHOK BOUWEN
Stadskippen in uw tuin houden kan vele voordelen bieden voor de stadsbewoners:
verbinding met de natuur, productie van verse en lokale eieren, organisch afval recycleren,
het plezier om voor een huisdier te zorgen … Het is ook een gelegenheid om buren te
ontmoeten, praktijken of zaden uit te wisselen met andere tuiniers en nieuwe initiatieven in
uw buurt te ontdekken. En wat is aangenamer dan het bouwen van uw eigen kippenhok!

1. MATERIAAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Handzaag (of verstekzaag of decoupeerzaag)
Hamer (of schroevendraaier)
Spijkers (of schroeven)
Koevoet (of palletbreker)
Lijmknecht
Enkele palletten
2
2 staanders (Lengte min.: 900mm, doorsnede min. : 40x60mm)
Plan 8 uur met 2 personen voor de bouw van het kippenhok.

2. MODEL
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3. CONSTRUCTIE
3.1. STAP 1: BEREIDING VAN DE STAANDERS
•
•

Neem twee stevige staanders (zie punt 1 voor de
afmetingen)
Leg ze plat, op een onderlinge afstand van minimaal 900
mm.

3.2. STAP 2: DE VLOER BOUWEN
•
•
•

Schroef de vloer aan terwijl je de rechte hoeken controleert.
Lijn de uiteinden uit op een van de twee staanders (om slechts één maal te moeten zagen).
Snijd met behulp van een handzaag of decoupeerzaag de planken langs de staander.

3.3. STAP 3: DE 2 ZIJDEN BOUWEN

Monteer 4 planken door ze
plat te leggen, maar zonder ze
te schroeven.
De lengte van het kleine gele bord
bepaalt de hoogte van het kippenhok.
Het moet minimaal 400 mm lang zijn.

Terwijl alles nog plat ligt, leg de twee
planken die als gebint dienen. De
eenvoudigste manier is dan om te
werken met een hoek van 45 ° met de
verticale delen.

45°
45°

Leg de twee stukken. Schroef
alles samen om twee
afzonderlijke gebint delen te
verkrijgen.

Maak een andere plank klaar van
dezelfde lengte als de structurele
staanders (normaal gezien 900 mm) en
monteer de verschillende elementen.
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Zaag de overtollige lengtes langs de
structuur.

Fixeer de eerste plank van de bekleding
door deze minimaal 3 cm te laten
zakken. Controleer of het horizontaal is,
omdat het als richtlijn voor het volgende
zal dienen.

Schroef de bekleding.
Lijn de uiteinden op een van de twee
staanders uit (zodat u er in de volgende
stap slechts één hoeft af te zagen).

Met behulp van een handzaag of
decoupeerzaag snijdt u de platen langs
de staanders.
Herhaal de operatie om het tweede
gezicht hetzelfde te maken.

3.4.
•
•
•
•

STAP 4: SAMENSTELLING
Monteer de zijden met de vloer door ze op de linker foto hieronder in de gele gele planken te
schroeven.
Doe beide zijden beginnend vanaf de onderkant.
Laat de lengtes slechts aan één kant uitsteken.
Zaag langs de rand, zoals in de vorige stappen.
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3.5.
•
•
•
•

3.6.
•

STAP 5: HET DAK BOUWEN
Herhaal dezelfde operatie voor de planken van het dak.
Schroef twee planken op de bovenste deel.
Fixeer de scharnieren
Monteer de planken om een paneel met correcte afmetingen te vormen en fixeer het aan de
scharnieren.

STAP 6: DE DEUR BOUWEN
Zaag de voordeur open en maak de scharnieren vast.
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3.7.
•
•

•

STAP 7: HET LEGNEST EN ZITSTOK BOUWEN
Monteer het legnest met een minimale grootte van 300 x
400 mm voor twee kippen.
Maak de zitstok, pas de lengte aan volgens de interne
afmetingen van het kippenhok.
De zitstok moet een minimale breedte hebben van 60
mm met goed afgeronde randen (vlak of schuurpapier).
Plaats het en zet het vast met het hele kippenhok.

Plaats stro in het legnest, houtsnippers in de rest van het kippenhok.
Een brede plank onder het legnest kan de uitwerpselen gemakkelijk verzamelen zonder al te
veel vuil in de grond. Plaats graan en water.
Adopteer twee mooie kippen en rust gezellig terwijl je wacht op de eieren.
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