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Een verantwoord kippenhok 
 
Waarop letten ? 
 
We gaan uit van de situatie bij een doorsnee gezin dat 2 à 3 legkippen wil houden. 
 

- de kippenren vergt minimum 5 m2 per kip: dus er is zeker 10 m2, beter 25 m2  nodig : 
 bij voorkeur met stevige grasbegroeiing (of houtsnippers) en zonder modderplassen 
- een afsluiting van minimum 1,30 m hoogte ; om te beletten dat vossen binnendringen 

aan de bovenkant een naar buiten afgeschuinde afrastering van 40 cm toevoegen 
(daarom is het beter de omheining hoger te maken) en die op eenzelfde wijze onder de 
grond inwerken (dit laatste kan vervangen worden door stenen pad van 40 cm breedte)  

- een afgedekt stof- en zonnebad met fijn zand, bvb onder de hoge poten van het hok  
 
- het kippenhok voorziet in minstens 0,25 m2 vrij grondoppervlak per kip : dus zeker 

niet kleiner dan 0,75 x 1m, rekening houdend met voeder- en drinkbak ev. legbak. 
- de totale hoogte is alvast 2 m , maar de vloer kan verhoogd zijn, waardoor deze 

comfortabel op handhoogte komt en er onderaan ruimte vrijkomt voor een zandbak. 
- tweedehands materiaal (bouwstenen of niet met gif behandeld duurzaam hout) kan 

heel goed voldoen en is bijgevolg goedkoop ; mits wat creatieve aanwending van het 
materiaal of opsmuk krijgt dit zelfs een prettig uitzicht. 

- voorkom zoveel mogelijk kieren en spleten (waar hinderlijke luizen kunnen schuilen); 
 onder een betonnen of stenen vloer het best glasscherven voorzien tegen knaagdieren. 
- het dak moet waterdicht zijn, met rondom een oversteek van 20 cm om vochtigheid te 

weren ; vang regenwater op met een dakgoot en plaats tonnetje voor opvang. Metalen 
dak is slecht isolerend : beter is een groendak te maken (vraagt niet veel extra moeite).  

 Aanbevolen is een doorschijnende luifel als verlengstuk van het dak : daardoor  
 behouden de kippen zelfs bij regenweer toch nog een stukje droge buitenruimte. 
- voorzie goede verluchting aan één zijde om tocht te voorkomen ;  
 venstertje aan overzijde voor wat licht ; het best zoninval vermijden. 
- toegangsdeur en kippenluik bij voorkeur aan de zonnige zuid(oost)kant ;  plaats een 

opstaande plankje van 10 cm om te beletten dat vloerstrooisel naar buiten komt 
- kippenluik 30 cm breed en hoog, bij voorkeur ’s nachts afsluitbaar tegen indringers 
- bij verhoogde vloer : voorzie loopplank met dwarse latjes bij een hellingsgraad van 

max. 40° , startend op 30 à 40 cm van de grond, steunend op een verticale lat. 
- plaats afgeronde zitstok van 5 à 6 cm diameter minimum 50 cm lager dan plafond en 

op 35 cm vanaf het achtermuurtje : 25 à 30 cm per kip ; daaronder een mestplank of 
schuif  een rooster of afschermend draadwerk met brede mazen.  

- een tweetal donkere legnesten op vloerhoogte kunnen gemakshalve aan de buitenkant 
van het hok bevestigd worden, zo wordt binnenruimte uitgespaard en kunnen eieren 
geroofd worden langs een dakdeksel. Ze zijn 30 x 30 cm en 40 à 45 cm hoog., belegd 
met stro of hooi of ruikende kruiden. Ontsmetten met basaltmeel tegen parasieten. 

- de vloer dient droog te blijven en gemakkelijk te reinigen : een vernieuwbare 
strooisellaag van stro, houtsnippers, bladeren… voldoen het best. Geen turf. 

- voeder- en drinkbakjes die niet omkieperen en niet bevuild geraken op 10 cm hoogte. 
 
NB. Gemeenten kunnen bijzonder regels uitvaardigen voor het houden van kippen. Maar 
de Vlaamse wetgeving voorziet alvast dat er geen bouwvergunning nodig is mits het énige 
hok in hout max 30 m van de gebouwen verwijderd is, niet gelegen in natuurgebied, park 
of voortuin; wel tegen muur ofwel min. 1 m van perceelsgrens,  max. 10 m2 oppervlakte , 
kroonlijst op max. 2,5 m , nokhoogte max. 3 m, omheining niet hoger dan 2 m. 
 


