Kippen zijn maar wat
nuttige dieren om in je tuin
te houden. Je kan er alle
etensresten en ander
keukenafval aan kwijt, en
bovendien hou je er met de
regelmaat van de klok
kakelverse eieren aan over.
Je zou de beestjes voor
minder van een degelijke
woonst voorzien. En hoe
kan die er ooit beter uitzien
dan wanneer je die zelf in
elkaar knutselt? In deze
reportage tonen we je
alvast hoe je een kippenhok
optrekt uit tuinhout. Met het
bouwplan erbij kan je dit
alvast gemakkelijk
namaken, ... of misschien
brengt dit voorbeeld je wel
op ideeën voor een eigen
ontwerp en dus een uniek
onderdak voor je kippen.

EEN NIEUW ONDERDAK
VOOR JE KIPPEN

Op maat
1 Voor de wanden van dit
kippenhok gebruiken we
geïmpregneerd tuinhout. Zaag de 4
palen op de juiste maat af (zie
materiaallijst). De palen voor de
voorkant van het hok zijn langer
dan die achteraan, zodat je straks
automatisch een schuin aflopend
dak krijgt.
2 Kort alvast ook de 7 latten voor
de achterwand af.
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Achterwand
Begin de montage van je
kippenhok met de achterwand.
Bevestig de latten op de twee
kortste palen, 9 cm van de
onderkant af.
3 Voor een stevig geheel breng je
eerst D4 PU-houtlijm aan. In
tegenstelling tot de witte D2- en
D3-houtlijm, zet deze wel nog uit
en vangt die zo eventuele
oneffenheden op.
4 Boor telkens voor met een
diameter die net iets kleiner is dan
die van je schroeven.
5 Met een soevereinboor frees je
elk geboord gat nog eens uit. Zo
vallen de schroefkoppen mooi in
het hout.
6 Schroef de latten zodanig vast
dat ze aan beide uiteinden van de
palen 22 mm uitsteken. Dat is
precies de dikte van de latten
waarmee je straks ook de
zijwanden zal bekleden.
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Zijwanden
7 Op dezelfde manier bouw je nu
ook de zijwanden van je
kippenhok op.
Meet 9 cm van de onderkant van
de voorste paal en schroef daar de
eerste van de 8 latten vast.
Bevestig die ook tegen de
achterwand en werk zo je zijwand
lat per lat verder af.
Vooraan bevestig je latten met de
kopse kant gelijk met de buitenkant
van de palen.
8 Om het dak van je kippenhok
schuin naar achteren te laten
aflopen, zaag je de laatste lat
diagonaal door.
9 Die bevestig je vooraan, net
zoals de rest van de latten.
Achteraan schroef je die van
bovenaf in de lat eronder vast.
Breng ook hier opnieuw eerst wat
lijm aan.
10 De tweede zijwand monteer je
net zoals de eerste.

Benodigdheden
Om dit kippenhok te kunnen
nabouwen, heb je al aan een
minimum aan elektrisch
gereedschap genoeg.
Met een degelijke cirkelzaag,
decoupeerzaag en
accuschroefboormachine kan je
namelijk al aan de slag.
Een afkortzaag komt natuurlijk ook
goed van pas om de nodige
onderdelen af te korten.

Bodemplaat
11 Schroef nu ook al de onderste
volledige lat van de voorkant van
het kippenhok vast.
Zo hangt de volledige constructie
stevig samen en kan je er alvast de
bodemplaat inleggen.
12 Voor die bodemplaat gebruik je
een stuk multiplex, waarvan je de 4
hoeken uitzaagt.
Zo past die perfect in je constructie.
13 De uitgezaagde hoekjes
multiplex zijn niet verloren, want
die kunnen als steuntjes dienen om
je bodemplaat op te laten rusten.
Schroef ze op de juiste hoogte
tegen elk van de 4 poten van je
kippenhok vast.
14 Leg de bodemplaat op zijn
plaats
15 en schroef er langs de
onderkant nog een viertal haakjes
tegen (1 in het midden van elke
wand van het hok) als extra steun.

Voorkant kippenhok
16 Bovenop de 2 voorste palen
schroef je een dunne dennenhouten
lat vast.
17 Daar kan je dan de verticale
steun tegen bevestigen die meteen
de plaats van het deurtje afbakent.
18 Meet op hoe lang de latjes
mogen zijn om de voorkant van je
kippenhok (tot aan het deurtje) mee
te beslaan en zaag die op die
maat af.
19 Schroef ze 1 voor 1 tegen de
hoekpaal en aan de andere kant
tegen de houten steun vast.
20 Bovenaan mag je opnieuw 1
lat hoog de volledige lengte van de
voorkant dichtmaken.
21 Aan de andere kant van het
deurtje zaag je opnieuw – dit keer
heel wat kortere - stukjes latten af
en schroef je die tegen de
hoekpaal vast.
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Deurtje
22 Ook het deurtje van het
kippenhok bestaan uit verschillende
latjes boven elkaar.
Die moet je in dit geval dan wel
tegen 2 verticale latjes bevestigen.
23 Daarin zaag je dan met je
decoupeerzaag de uitsparing voor
het deurgat.
24 De grof gezaagde randen
schuur je daarna het best wel nog
eens helemaal glad.
25 Monteer het slot met de
meegeleverde schroefjes op het
deurtje en zorg ervoor dat het
vergrendelstuk precies op dezelfde
hoogte zit als het sluitstuk op de
wand.
26 Bevestig ook de scharnieren.
Het onderste moet je in dit geval
een beetje afzagen met een
ijzerzaag, zodat het niet tot voor
de deuropening komt.
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Handig uitzagen
Met een decoupeerzaag kan je
allerlei figuren uitzagen, maar dan
moet je wel telkens de hele machine
mee bewegen in de richting waarin
je werkt. Dat hoeft niet langer met
deze XT-machine van Black&Decker.
Je kan de kop namelijk apart
bewegen dankzij de draaiknop
bovenop de machine. Ideaal voor
korte bochten als deze.

Dak
27 Voor een kippenhok voorzie je
het best ook een open scharnierend
dak. Maak daarom 2 scharnieren
vast op de achterkant van een op
maat gezaagd stuk watervaste
multiplex en schroef die daarmee
op de achterwand van het
kippenhok.
28 Daarenboven houdt een
golfplaat in kunststof of vezelcement
het kippenhok droog. o

Materiaallijst
• 2 x geïmpregneerd tuinhout
(9 cm x 9 cm): 81 cm lang (A)
• 2 x geïmpregneerd tuinhout
(9 cm x 9 cm): 72 cm lang (B)
• 7 x geïmpregneerd tuinhout
(9 cm x 2,2 cm): 105 cm lang (C)
• 15 x geïmpregneerd tuinhout
(9 cm x 2,2 cm): 70 cm lang (D)
• 1 x dennen lat (3,5 cm x 1 cm):
105 cm lang (E)
• 1 x dennen lat (5,5 cm x 2,5 cm):
62,5 cm lang (F)
• 6 x geïmpregneerd tuinhout
(9 cm x 2,2 cm): 60 cm lang (G)
• 6 x geïmpregneerd tuinhout
(9 cm x 2,2 cm): 15 cm lang (H)
• 6 x geïmpregneerd tuinhout (9 cm
x 2,2 cm): 30 cm lang (I)
• 1 x bodemplaat in multiplex
(101 cm x 69,5 cm) (J)
• 1 x dakplaat in multiplex (105 cm
x 74,5 cm) (K)
• 1 x vezelcementplaat of kunststof
golfplaat (dak) (L)
• D4-houtlijm
• Inox schroeven (5 x 60 mm en
4 x 30 mm)
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