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EEN BROEDHOK VOOR (KRIEL)KIPPEN

STAP VOOR STAP

EEN BROEDHOK MAKEN
Dit hebt u nodig
■ een strook multiplex van 18 mm dik, 25 cm breed en 150 cm lang
■ twee scharniertjes en wat schroeven

Werkbeschrijving

Stap 1
Zaag de strook multiplex in:
■ 4 stukken van 25 cm hoog en 25 cm breed voor de bodem, zijwanden

en de dakplaat
■ 1 stuk van 25 cm hoog en 21,4 cm breed voor de achterwand
■ 1 stuk van 10 cm hoog en 21,4 cm breed voor de voorkant (dit is de krabplank

die voorkomt dat de hen het stro uit het hokje naar buiten kan krabben)
■ 1 stuk van 15 cm hoog en 21,4 cm breed voor het klapdeurtje

Stap 2
Maak met behulp van een decoupeerzaag een raampje in het klapdeurtje. Hierin kunt
u een stukje gaas of tralies bevestigen. Zorg dat het deurtje niet te krap sluit, om
klemmen te voorkomen. Het deurtje wordt later opgehangen.

Stap 3
Schroef nu alle wanden op de bodemplaat, waarbij de voor- en achterkant tussen de
zijwanden moeten vallen. Schroef vervolgens de dakplaat erop. U kunt eventueel wat
houtlijm tussen de plaatjes doen om een nog steviger verbinding te krijgen. Bovendien
kan er zo geen ongedierte in de naden kruipen. Bevestig het klapdeurtje door middel
van de scharnieren aan de voorkant.
Het hokje kan naar wens met beits of verf behandeld worden.

Stap 4
Voor de broedse hen wordt op de bodem een graszode van ongeveer 5 cm dik gelegd,
met daarop een laagje stro. De enigszins vochtige graszode moet er voor zorgen dat
het niet te droog wordt in het hokje. De eieren zouden anders min of meer kunnen
uitdrogen, waardoor de kuikens de schaal niet meer open kunnen breken.
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Werktekening

BROEDHOK VOOR GROTERE KIPPEN
Een broedhok voor grotere kippenrassen wordt in principe op dezelfde wijze gemaakt.
Alleen wordt er dan een strook multiplex gebruikt van 40 cm breed en 240 cm lang.
U zaagt uit de strook multiplex:
■ 4 stukken van 40 cm hoog en 40 cm breed voor de bodem, zijwanden

en de dakplaat
■ 1 stuk van 40 cm hoog en 36,4 cm breed voor de achterwand
■ 1 stuk van 10 cm hoog en 36,4 cm breed voor de voorkant
■ 1 stuk van 30 cm hoog en 36,4 cm breed voor het klapdeurtje

