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Voorwoord

De aanleiding van dit verslag was het halen van mijn bachelor-
opdracht. Het leek me leuk om bij een bedrijf mijn eindopdracht 
te doen, om te kijken hoe het is om als ontwerper zelfstandig aan 
het werk te zijn. Ik vond het belangrijker om een leuke opdracht 
te hebben, dan dat het in de buurt was van de universiteit. 

Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij VerdraaidGoed, een jong 
ontwerpbureau, waar ik de opdracht kreeg een kippenhok te 
maken. Het was leuk om een ontwerp te maken voor kippen, 
aangezien ik interesse heb voor de natuur en de daarin levende 
dieren. Het motiveerde mij om een diervriendelijk hok te maken, 
na de verschillende verhalen dat kippen vaak in een hok leven, 
waar weinig aandacht aan de behoeftes van deze dieren wordt 
besteed.

Ik wil Remco Addink van VerdraaidGoed en Ruud Zanders van 
Het Pluimhuis bedanken voor de steun die heb gekregen om 
uiteindelijk tot dit ontwerp te komen. Ook wil ik daarbij mijn 
begeleider Frederik Hoolhorst bedanken. In samenwerking met 
deze mensen is er een mooi eindresultaat op papier gekomen.

Verder wil ik nog mensen bedanken die hebben meegewerkt aan 
het onderzoek en die verder hier en daar hulp hebben geboden, 
zoals mijn vader, die af en toe mee heeft gedacht voor 
oplossingen. 
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manier is er genoeg ruimte om nog vrijuit te schetsen en toch een 
kader te hebben. De andere eisen en wensen zijn later verwerkt. 
Ideeën zijn opgedaan vanuit collages die gemaakt zijn. Dit zorgde 
ervoor dat er op een goede manier ‘out of the box’ gedacht kon 
worden.

Concepten
Uit de verschillende ideeën zijn ontwerprichtingen voort 
gekomen. Uit die richtingen zijn concepten ontstaan die 
verder worden uitgewerkt. Er wordt onder andere nagedacht 
over gebruik, vervoer en duurzaamheid. Uit deze concepten 
wordt uiteindelijk een conceptkeuze gemaakt, samen met de 
verschillende stakeholders. De punten waar hier verder op 
ingegaan wordt, zijn onder andere de eerder genoemde punten 
bij de ideefase.

Detaillering
Het gekozen concept is gedetaileerd, uitgewerkt en is verder 
bijgeschaafd met de eisen en wensen lijst. In SolidWorks is er 
een model gemaakt, zodat de stap naar productietekeningen kon 
worden gemaakt. 

Productie
VerdraaidGoed werkt het liefst samen met bestaande 
productiepartners. Door inzicht te krijgen in de productie aan 
de hand van een schaalmodel, is er gekeken of dit haalbaar was. 
Er is uiteindelijk een offerte aangevraagd bij een al bestaande 
productiepartner van VerdraaidGoed. Op deze manier kon er 
rekening worden gehouden met de productiekosten.

Afronding
Als laatste stap is er een eindpresenatie gegeven aan het 
Pluimhuis en VerdraaidGoed. 

Samenvatting
Dit verslag gaat over het proces dat is doorlopen om tot een 
innovatief kippenhok te komen. Deze opdracht is gedaan voor 
VedraaidGoed die extern een opdracht heeft gekregen van het 
Pluimhuis. VerdraaidGoed vindt verspilling zonde en kenmerkt 
zich daarom met producten die van restmateriaal gemaakt 
worden. Het Pluimhuis vindt deze manier van werken positief, 
waardoor zij het gewenste kippenhok door VerdraaidGoed wilden 
laten maken. Het hok is innovatief, omdat het een hok moest 
worden die gemakkelijk verplaatst kan worden. De opdracht is 
om een ontwerp te maken dat voldoet aan de verschillende eisen 
en wensen van de verschillende stakeholders. 

Analyse
In de analysefase is gekeken wie alle stakeholders zijn en wat 
deze allemaal precies willen. Er is hierbij in kaart gebracht wat 
de verschillende eisen en wensen zijn en waar die vandaan 
zouden kunnen komen. Ook is er gekeken naar de huidige markt 
om ideeën op te doen en om te kijken op welke manier het 
innovatieve kippenhok goed op de markt gebracht zou kunnen 
worden. Doordat er een uitgebreide analyse is gedaan, kunnen 
er ook veel eisen en wensen worden opgesteld waaraan voldaan 
moet worden. 

Ideeën
Er moeten verschillende ideeën bedacht worden. Om tot 
goede concepten te komen is het van belang dat er veel ideeën 
uitgewerkt worden. Hierbij is een keuze gemaakt voor de drie 
meest bepalende eisen en wensen: 

•	 demontabel
•	 compact
•	 modulair		

Deze aspecten zijn meegenomen tijdens het schetsen. Op deze 
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Concepts
Different ideas are aggregated to different design directions. 
From these directions different concept are created. There has 
been thought about use, transport and sustainability. Eventually 
there has been chosen a concept, deliberated with the various 
stakeholders. Important subjects are the earlier named subject 
for the idea phase.

Detailing
The chosen concept are detailed and further refined with the 
requirements and wish list. A model is created in SolidWorks in 
order to make the step to production easier .

VerdraaidGoed prefers to cooperate with their own production 
partners. For the production a scale model is made, to see if 
this is feasible. There is a quote requested from an existing 
production partner of VerdraaidGoed. In this way the production 
costs can be taken into account.

The last step is to give a presentation for het Pluimhuis and 
VerdraaidGoed.

Summary
This report is about the process of developing an innovative 
chicken coop. The assignment is done in order from 
“VedraaidGoed”, which has got an assignment from “het 
Pluimhuis”. VerdraaidGoed is against waste and is therefore 
characterized with products made of residual material. Het 
Pluimhuis subscribes this way of working, therefore they have 
chosen VerdraaidGoed for designing a chicken coop. The coop 
is innovative because it is a coop that can easily be moved and 
can variate capacity beginning with 6 up to 60 chickens. The 
assignment is to make a design that meets the different needs of 
the various stakeholders.

Analysis
In the analysis phase is investigated who all stakeholders are and 
what they all require. There has to be made an accurate list of 
what the different demands and needs are and where they come 
from. Also has been looked at the current market to get ideas and 
to see how the innovative chicken coop might meet the needs on 
the market. 

Ideas
Different ideas have to be generated by selecting the most 
defining requirements and wishes from the demands and wishes 
list.

•	 detachable
•	 compact
•	 modular

By doing so there is enough room to sketch freely. The other 
requirements are later processed. The collages created for these 
subject, make it easier to think ‘out of the box ‘.
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Inleiding

Het bedrijf waar deze opdracht is uitgevoerd, is een jong ont-
werpbureau, dat zich richt op het tegengaan van verspilling. De 
grondstoffen die VerdraaidGoed (VG) gebruikt bestaan voorname-
lijk uit restmaterialen. Ook de productie gebeurt op een speciale 
manier, hiervoor worden namelijk sociale werkplaatsen gebruikt. 
Hierdoor creëren ze werkruimte voor mensen met een beperking.  

VerdraaidGoed (VG) is benaderd door het Pluimhuis, dit is een 
bedrijf dat graag kippen wil leasen aan scholen, bedrijven en 
gezinnen. Hiervoor hebben zij kippenhokken nodig die voldoen 
aan hun eisen en wensen. Ze hebben VerdraaidGoed (VG) 
gevraagd een kippenhok voor hen te ontwerpen. Het Pluimhuis 
staat voor een zo laag mogelijke belasting voor mens, dier en 
milieu en dat op een maatschappelijk geaccepteerde manier. 
Het ontwerp moet dan ook aansluiten bij dat statement. Het 
Pluimhuis heeft contact gehad met de Dierenbescherming, met 
het doel het eerste kippenhok te maken  dat voldoet aan de eisen 
die de Dierenbescherming heeft. Het Pluimhuis least kippen, om 
deze reden moet het hok demontabel zijn. 

Samengevat wil Het Pluimhuis graag een kippenhok dat 
duurzaam, modulair en demontabel is en voldoet aan de eisen 
van de Dierenbescherming. Om tot dit ontwerp te komen is er 
allereerst vooronderzoek gedaan naar de verschillende eisen en 
wensen van de stakeholders.
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VerdraaidGoed
Het bedrijf
VerdraaidGoed is een jong ontwerpbureau. Het bedrijf heeft 
een vestiging in Delft en een vestiging in Zeist. In Delft zit 
een werkatelier en in Zeist zit het kantoor. Lisanne Addink is 
de oprichter van VedraaidGoed en werkt samen met Remco 
Addink. Vanaf september zijn er weer zes nieuwe studenten 
en freelancers in dienst van het bedrijf.  Dit zijn tijdelijke 
werknemers, die aan de slag gaan met een periodieke opdracht 
voor VG.

De grondstoffen die VerdraaidGoed gebruikt bestaan voorname-
lijk uit restmaterialen. Zo zijn er verschillende bedrijven die hun 
restmaterialen aan VG aanbieden of verkopen. 
De productie gebeurt vooral in samenwerking met Robedrijf, 
een sociale werkplaats gevestigd in Rotterdam, als hier de 
mogelijkheid voor is.

Ze werken op deze manier, omdat VerdraaidGoed het zonde 
vindt dat er veel dingen zijn die niet worden gebruikt, maar wel 
weggegooid. Ook willen ze andere mensen hiervan bewust maken.

VerdraaidGoed bedenkt zelf de producten of krijgt opdracht 
om producten te maken. Als VerdraaidGoed een nieuw product 
maakt, moet dit aan bepaalde doelen voldoen. Deze doelen staan 
weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Analyse
Om een duidelijk beeld te krijgen te krijgen van de opdracht, 
is het goed om een kader te creëren waarin er gewerkt moet 
worden. In de volgende paragraaf worden de kaders op 
verschillende gebieden duidelijk.

Figuur 1. VG doelen
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Het Pluimhuis
 
Het bedrijf
Ruud Zanders is oprichter van het Pluimhuis, nadat hij werkzaam 
is geweest als directeur van Rondeeleieren. Daar stond het 
welzijn van kippen centraal. Het Pluimhuis houdt zich bezig 
met kippen, kippenvlees en eieren op kleinere schaal. Ze willen 
naar eigen zeggen ‘een boterham verdienen met een zo laag 
mogelijke belasting voor mens, dier en milieu en dat op een 
maatschappelijk geaccepteerde manier’.

Het Pluimhuis houdt zich bezig met:

-  het verkopen van kippen en enkele bijhorende producten;
-  het regelen van de eieren voor het streekproduct Gijs;
-  het leiding geven in het ontwikkelen en toetsen van duurzame 
pluimveeconcepten samen met ondernemers, onderwijs en 
onderzoek in het lectoraat  ‘Gezonde Pluimveehouderij’.

Een activiteit die nog in de kinderschoenen staat, is het leasen 
van kippen. Dit is een nieuw concept, waarmee het Pluimhuis aan 
de slag wil. 
 

Het kader van VerdraaidGoed
VerdraaidGoed heeft de opdracht om het kippenhok te 
ontwerpen en in productie te zetten, gekregen van Het Pluimhuis. 
De opdracht is voor het Pluimhuis, en om een goed ontwerp 
te leveren zijn de eisen en wensen van het Pluimhuis daarom 
heel belangrijk voor het ontwerp. Deze eisen en wensen moeten 
samen worden genomen in het ontwerp dat wordt gemaakt.

Het tegengaan van verspilling wordt bij Verdraaid Goed dus vaak 
opgelost door restmaterialen te gebruiken. Dit willen ze ook 
graag meenemen in het ontwerp van het kippenhok. Het liefst 
werkt VG met al bestaande materiaalstromen. De contacten zijn 
met die bedrijven al gelegd en ze hebben al enige kennis over de 
materialen. Aan veel producten is de herkomst van materialen 
te zien,  waardoor het product qua uistraling ook duurzaam is. 
Zo kan er door middel van het kippenhok duurzaamheid worden 
uitgestraald naar de gebruikers.

De productie van het kippenhok willen ze het liefst aan Robedrijf 
of een andere sociale werkplaast overlaten. Aangezien ze met 
onder andere deze bedrijven al een tijdje samenwerken, is het 
goed om ook binnen deze kaders te blijven. Dit, omdat Verdraaid 
Goed weet wat ze van deze bedrijven kan verwachten en zo de 
banden met die bedrijven goed blijven. 
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Het meest uitdagende aspect is het maken van een modulair en 
snel demontabel kippenhok, geschikt voor 3 tot 60 kippen. Het is 
de bedoeling dat de hokken gemakkelijk in en uit elkaar kunnen 
worden gehaald, zodat het herplaatsen niet te veel tijd en geld 
kost. Het Pluimhuis denkt namelijk dat de hokken ongeveer een 
jaar staan bij een gebruiker, aangezien ze een leaseconcept willen 
toepassen. Na deze tijd willen zij de hokken kunnen verplaatsen 
naar een andere gebruiker, die eventueel meer of minder kippen 
wil.

Kader vanuit het Pluimhuis
Aanleiding voor het kippenhok
Het Pluimhuis wil bij het leasen van 
de kippen een totaalpakket leveren, daarvoor wil het Pluimhuis 
een duurzaam en diervriendelijk kippenhok ontworpen hebben. 
Niet alleen het ontwerp maar ook de productie wil het Pluimhuis 
overlaten aan VerdraaidGoed.

Doelgroep
De doelgroep waarop het Pluimhuis zich wil richten zijn:
•	 Gezinnen
•	 Basisscholen
•	 Bedrijven (o.a. restaurants)

Onderscheidend kippenhok
Het Pluimhuis wil een nieuw soort kippenhok ontworpen hebben, 
omdat:
•	 de hokken van tegenwoordig niet/toevallig diervriendelijk zijn
•	 de hokken van tegenwoordig niet duurzaam genoeg zijn
•	 de hokken van nu niet makkelijk demonteerbaar zijn
•	 de bestaande hokken vaak bedoeld zijn voor een klein aantal 

kippen

Het Pluimhuis ziet dus graag een diervriendelijk kippenhok dat 
overal neer te zetten is en duurzaam geproduceerd kan worden. 
Diervriendelijk betekent voor hen dat er wordt gestreefd naar 
biologische richtlijnen voor de huisvesting van kippen, zoals 
bijvoorbeeld passende maten van een hok bij een bepaalde 
hoeveelheid kippen. Het Pluimhuis ziet duurzaamheid graag 
terug in de vorm van hergebruik van materialen en in een zo laag 
mogelijk milieubelastende productie. Het Pluimhuis vind het ook 
belangrijk dat het dierenwelzijn en de duurzaamheid terug te 
zien zijn in het ontwerp. 
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geen speciale richtlijnen bestaan voor minder dan 350 kippen.
Om later toch tot de juiste eisen en wensen te komen op dier-
vriendelijk gebied, heeft het Pluimhuis zelf eisen gesteld aan de 
afmetingen en inrichting van het nog te ontwerpen kippenhok. 
Deze eisen zijn afgeleid uit de biologische norm voor het houden 
van kippen. Deze zijn verderop te lezen bij het hoofdstuk ‘Eisen 
en Wensen’ - behoeftes van een kip.

Huisvesting kippen
Welzijn van de kippen
Om bij het ontwerp aan de behoeftes van de kip te voldoen, 
moet er onderzoek worden gedaan naar het leven van de kip. 
Deze is onderverdeeld in 3 aspecten, omdat op de meeste sites 
waar informatie over kippen te vinden is, deze punten worden 
benadrukt5,6,7:

- Gedrag
- Huisvesting
- Verzorging

Bij elk punt is een ‘mindkip’ gemaakt, om duidelijk de behoeftes 
in elke categorie naar voren te krijgen. De eisen zijn in hoofdstuk 
‘Eisen en Wensen’ aangevuld met eisen en wensen die het PH 
heeft doorgegeven, die zijn afkomstige uit biologische normen.

Bestaande richtlijnen
Er is gekeken naar bestaande richtlijnen die er zijn voor het 
houden van kippen. Er zijn voor het houden van kippen EU-
richtlijnen opgesteld: ‘ de EU-richtlijn voor het houden van 
leghennen van (1999)’1. ‘De EU-Verordening voor de Biologische 
Productiemethode (1999)’2 wordt gehandhaafd in biologische 
bedrijven.

Het probleem met deze documenten is dat dit geldt voor 350 
kippen of meer, zoals de meer Europeese richtlijnen die te maken 
hebben met het houden van kippen3. Door de afmetingen van 
deze richtlijnen aan te houden onstaan er dieronvriendelijke 
omstandigheden, aangezien de benodigde afmetingen niet recht 
evenredig zijn. 
Er is ook informatie op dat gebied gevraagd aan het Wageningen 
University & Research centrum, die ook gespecialiseerd zijn op 
het gebied van Pluimvee. Deze kwamen tot de conclusie dat er 

Figuur 2. richtlijnen 21
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Leefgewoontes qua gedrag, die van belang zijn voor het 
ontwerp4

Niet met alle kenmerken van het gedrag van een kip moet of kan 
worden rekening gehouden in het ontwerp van het hok. 

De belangrijkste punten uit de mindkip hiernaast zijn :

•	 dat een kip de neiging heeft om ‘s avonds naar boven te lopen.
•	 dat een van de gewoontes van een kip is dat hij graag 

scharrelt, daar moet dus ruimte voor zijn.
•	 dat om te voorkomen dat een kip soms zijn eigen eieren gaat 

eten, is het wensenlijk als de kip en het ei zo snel mogelijk 
gescheiden worden.

De rest van de punten die in de mindmap staan, moet al reke-
ning mee worden gehouden bij de selectie van de kippen die in 
het hok komen of bij de inrichting van het hok. 

De eisen en wensen die hieruit voortkomen zijn terug te lezen in 
hoofdstuk ‘ Eisen en Wensen’ onder het kopje ‘gedrag’.

afleiding nodig

kippenrangorde (pikorde)

met stofbal zichzelf poetsen

heeft de neiging om ‘s avonds naar boven 
te lopen 

blijven strijden om 
rangorde

scharrelt

nieuwsgierig

blijft in de buurt van voedsel

GEDRAG

eet soms eigen 
eieren

vreemde kip 
wordt niet 
geaccepteerd

kan gaan veren 
pikken

Figuur 3. Mindkip Gedrag 22



14

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

Leefgewoontes qua verzorging, die van belang zijn voor 
het ontwerp5

Bij de verzorging van de kip ligt de taak vooral bij de verzorgers 
zelf. Wel is het goed om te kijken hoe het voor de verzorgers zo 
gemakkelijk mogelijk kan worden gemaakt.

De volgende punten worden meegenomen:
•	 de permanente behoefte aan voer en water. Hier moet 

eventueel rekening gehouden worden met de tijd die de 
verzorgers hebben om de kip te voeren;

•	 de gebruiksvriendelijkheid voor wat betreft het schoonmaken. 
Het is belangrijk dat een kippenhok schoon is, het hok 
moet dan ook zo ontworpen worden dat het zo gemakkelijk 
mogelijk schoon te maken is.

De eisen en wensen die hieruit voortkomen zijn terug te lezen in 
hoofdstuk ‘ Eisen en Wensen’ onder het kopje ‘verzorging’.

wast zichzelf

permanente behoefte voer + schoon 
water

schoon hok nodig

moet worden 
geinspecteerd op 
parasieten

wordt vaak geleewiekt

VERZORGING

Figuur 4. Mindkip Verzorging 22
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Leefgewoontes qua huisvesting, die van belang zijn voor 
het ontwerp6

Hoe een kip zich huisvest is belangrijk voor het ontwerp van 
een kippenhok. Met veel woorden uit de mindkip moet dan ook 
rekening worden gehouden:

•	 Het is belangrijk dat de kip een ren heeft, om te kunnen 
scharrelen. Aangezien een kip daar behoefte aan heeft;
•	 De stahoogte voor de verzorger is gemakkelijk voor de 

toegankelijkheid van het hok;
•	 Een plek uit de zon, wind en regen is ook een behoefte die 

moet worden meegenomen in het ontwerp;
•	 Kippen vinden het fijn om op een ladder te zitten, dit is 

schoon en de pikorde wordt zo duidelijk;
•	 Kippen vinden het fijn zich af te zonderen, hier moet dan 

ook mogelijkheid voor zijn.
•	 Er moet een nachthok aanwezig zijn;

•	 Dit dient schoon te zijn;
•	 Het hok dient goed geventileerd te worden, aangezien 

kippen veel warmte afgeven, waardoor het als snel te 
warm kan worden. Om deze reden hoeft het hok ook niet 
verwarmd te worden;

•	 Er moeten legnesten aanwezig zijn, zodat de plek waar de 
eieren liggen gereguleerd wordt;

•	 Er dient een zitstok voor de kippen aanwezig te zijn, 
omdat een kip ‘s nachts het liefst op stok gaat.

•	 Het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur moet zo 
laag mogelijk zijn.

•	 Het hok dient bescherming te bieden voor ongewenste dieren, 
als vossen en roofvogels.

De eisen en wensen die hieruit voortkomen zijn terug te lezen in 
hoofdstuk ‘ Eisen en Wensen’ onder het kopje ‘huisvesting’.

6 kippen/m2hok

schoon nachthok

zitstok op minimaal 2 
cm hoogte
18 cm/kip

niet per se 

verwarmd

goede toegankelijkheid gebruiker

ren 
aanwezig

sta-hoogte 
gemakkelijk

meer eieren

goed geventileerd

niet teveel zon, 
wind en regen

verschil dag +
nacht temperatuur minimaal

eventueel legnesten maken
3 hennen/nest
120 cm2/kip

HUISVESTING
bescherming tegen 
vossen

kippenladder

afzondering 
belangrijk

Figuur 5. Mindkip huisvesting 22
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Eindgebruiker
 
Aangezien er verschillende eindgebruikers zijn, is het belangrijk 
dat overlappende of tegenstrijdige eisen en wensen aan het licht 
komen. De eindgebruikers zijn voornamelijk in kaart gebracht 
door aannames.

Gebruikersprofielen
Eerst moet er nagegaan worden wie de eindgebruikers zijn.

Het Pluimhuis wil aan drie verschillende doelgroepen het 
kippenhok leasen. Het gezin is een gebruikelijke gebruiker, 
bedrijven en scholen zijn meestal nog niet heel bekend met het 
houden van kippen. Er is om deze reden, bij de eindgebruik 
Bedrijf/Restaurant en School een aanname gedaan van het 
voorspelde gebruik.

Bedrijf/Restaurant
Een gemiddeld bedrijf wil waarschijnlijk geen grote extra zorg 
erbij hebben. Wel zouden ze een vers eitje elke dag op prijs 
stellen. Ook kunnen ze hiermee werken aan een duurzaam imago. 
Voor het schoonmaken van de hokken, zouden ze de huidige 
schoonmaker kunnen benaderen. Om de kippen te voorzien 
van voedsel zou elke dag iemand aansprakelijk gesteld kunnen 
worden, aangezien het een kleine taak betreft.

Wat? Door wie?

Voedsel geven Personeel van het bedrijf

Hok schoonmaken Schoonmaker

Controleren op ziektes Dierenarts

Eieren rapen Personeel van het bedrijf

Tijd voor extra zorg Nee

School
Voor een school moet het kippenhok niet veel extra zorg 
leveren. Wel zou er veel aan de kinderen uitbesteed kunnen 
worden, als die dat leuk vinden. Naast dat het hok vermakelijk 
is, kan met het kippenhok de kinderen wat bijgeleerd worden 
over duurzaamheid en het leven van de kip. Bovendien kan het 
kippenhok bijdragen aan affectieve en sociale doelen, volgens 
verschillende ondervraagde basisschooldocenten. Het kippenhok 
heeft dus in dat opzicht een toegevoegde waarde. Ook zouden 
de eieren bij elkaar verzameld kunnen worden om eventueel 
te consumeren of te verkopen. Voor het schoonmaken zou 
de school de huidige schoonmaker, tuinman of eventueel de 
kinderen verantwoordelijk kunnen stellen.

Wat? Door wie?

Voedsel geven Kinderen van school

Hok schoonmaken Schoonmaker/kinderen

Controleren op ziektes Dierenarts

Eieren rapen Kinderen van school

Tijd voor extra zorg Nee

Gezin
In een gezin is de extra zorg niet een heel groot probleem, 
omdat de eigenaren zelf de kippen hebben gekozen en zelf de 
verantwoordelijkheid voelen. De kippen kunnen vermakelijk 
zijn om te houden als huisdier en de eieren kunnen worden 
geconsumeerd. Het schoonmaken kan door de gezinsleden zelf 
gebeuren. 

Wat? Door wie?

Voedsel geven Gezinsleden

Hok schoonmaken Gezinsleden

Controleren op ziektes Dierenarts

Eieren rapen Gezinsleden

Tijd voor extra zorg Misschien
Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3
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Nu de eindgebruikers wat meer in kaart zijn gebracht, kan er 
worden gekeken naar de handelingen die er bij het kippenhok 
komen kijken. De hoofdhandelingen staan in de onderstaande 
tekening. In de rechter tabel staan de verwachtte eisen 
en wensen van de gebruikers. Op slechts enkele gebieden 
verschillen de eisen en wensen met elkaar. Dit betekent dus 
dat dit geen problemen op hoeft te leveren voor het hok en 
dat de belangrijkste eisen en wensen voor de verschillende 
eindgebruikers meegenomen kunnen worden.

Ergonomie
Het hok moet zo min mogelijk belastend zijn voor de 
eindgebruiker. De handelingen die komen kijken bij een 
kippenhok zijn over het algemeen niet zwaar en langdurig. Toch 
moet er rekening gehouden worden met de ergonomie. Dit kan 
door het ontwerp te reflecteren met de NIOSH-methode7. In het 
ontwerp kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de 
hoogte indien dat nodig is. De lichaamsmaten van de gebruikers 
lopen erg uiteen, door de relevante lichaamsmaten op te zoeken 
bij het ontwerp, kan er zo nodig rekening worden gehouden met 
de gebruiker.

Acties gebruik Bedrijf/school/particulier Belangrijkste eisen en 
wensen

schoonmaken Bedrijf - Zo snel mogelijk
- Zo min mogelijk 
handelingen

School idem

Particulier idem

voeren Bedrijf - Zo snel mogelijk 
- Zo min mogelijk 
handelingen
- Niet te zware handelingen
- Geen scherpe hoeken

School - Interessant 
- Niet te zware handelingen
- Geen scherpe hoeken

Particulier Idem (bedrijf)

eieren uit het hok halen Bedrijf - Zo snel mogelijk
- Zo min mogelijk 
handelingen
- Niet te zware handelingen
- Geen scherpe hoeken

School - Interessant 
- Niet te zware handelingen
- Geen scherpe hoeken

Particulier Idem (bedrijf)

kijken bij de kippen Bedrijf - Zo snel mogelijk
- Zo min mogelijk 
handelingen

School - Interessant 
- Leuke uitstraling
- Geen scherpe hoeken

Particulier - Interessant 
- Leuke uitstraling
- Geen scherpe hoeken

reparatie hok Bedrijf - Makkelijke bereikbaarheid 
van verschillende 
onderdelen

School - Makkelijke bereikbaarheid 
van verschillende 
onderdelen

Particulier -Makkelijke bereikbaarheid 
van verschillende 
onderdelen

Figuur 6. handelingen 21

Figuur 7. Grootte persoon7 Figuur 8. Grootte hand7

tabel 4
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Verdere stakeholders
Producent
De producent wil dat het product duidelijk omschreven is en dat 

het produceren zo optimaal mogelijk gedaan wordt.

Vervoerder hok
De vervoerder heeft er baat bij als het hok niet te zwaar is. Het 
hok moet eventueel met hulpmiddelen te verplaatsen zijn. Dat de 
hokken compact op elkaar kunnen staan is van belang bij grotere 
aantallen.

Hoofdkoper 
De hoofdkoper is degene die besluit of het hok gekocht wordt of 
niet. Voor hem is het belangrijk dat er duidelijk is wat hij koopt.

Figuur 9. hamer23

Figuur 10. vervoer24

Figuur 11. portemonnee25
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Huidige markt
 
Om een goed beeld te krijgen van de huidige markt en om 
inspiratie op te doen zijn verschillende al bestaande hokken 
geanalyseerd. In de matrix zijn enkel kippenhokken met ren 
meegenomen, om een betere vergelijking te krijgen.

Huidige kippenhokken
Op de afbeelding hiernaast is te zien welke verschillende soorten 
kippenhokken er al bestaan9, welke veel voorkomen en welke 
niet. Het hok moet ‘duurzaamheid’ uitstralen en daarmee een 
statement maken. Om deze reden zou het gewenst zijn dat het 
hok meer onderin de as komt, zodat het hok meer aandacht 
krijgt en meer mensen worden ‘bereikt’.
De matrix is gemaakt aan de hand van de assortimenten van 
kippenhokken van de verschillende verkoopkanalen. Daarvoor is 
eerst gekeken, waar de hokken allemaal te koop zijn (zie Bijlage 
5).

Figuur 12. meest voorkomende kippenhokken9
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Meest verkocht
Wat opvalt is dat vooral de kippenhokken die wat kleiner zijn, 
goed lijken te verkopen op de webshops en in winkels (zie 
figuur 14 en 15). Dit komt hoogstwaarschijnlijk, doordat deze 
verkoopkanalen zich vooral richten op particulieren. 

Huidige doelgroep kippenhokken
De grootste doelgroep die nu kippen koopt zijn particulieren. 
Deze doelgroep houdt kippen vooral om de gezellige sfeer en 
om de eieren. De andere doelgroepen die het Pluimhuis wil 
aanspreken hebben geen/bijna nooit kippen. Het Pluimhuis denkt 
de drempel lager te maken, door kippen te leasen en door een 
compleet pakket te leveren. Scholen en bedrijven hebben op deze 
manier, zo min mogelijk zorg om een kippenhok aan te schaffen 

Kosten kippenhok
In de matrix (figuur 13, groter te zien op pagina 22/23) is te zien 
dat grof genomen geldt: hoe groter het kippenhok hoe duurder. 
In deze matrix staat de prijs tegenover de grootte van het 
kippenhok. Hiervoor is gekozen, omdat dat de meest belangrijke 
punten zijn als iemand naar een kippenhok zoekt. Het Pluimhuis 
wil kippenhokken op de markt brengen voor ongeveer 3 tot 
60 kippen. Ze hebben al een indactie van de prijs gegeven. De 
inkoopprijzen van de verschillende hokken zijn doorgegeven 
vanuit het Pluimhuis. De huidige verkoopprijzen liggen nu 
ongeveer tussen de 200 en de 1.500 euro, de groottes liggen rond 
de 3 en de 5 m2. De hokken die het Pluimhuis wil, zijn echter 
veel groter. De verschillende inkoopprijzen die het Pluimhuis wil 
betalen zijn te zien in tabel 5. Hiermee komen ze naast de grotere 
hokken te staan en bij een gemiddelde prijs, de verkoopprijs zal 
waarschijnlijk hoger komen te liggen.

Grootte hok voor aantal kippen (inkoopprijs Pluimhuis) €

15 250

25 450

50 750

Er is naar verschillende bedrijven die kippenhokken 
verkopen gebeld, om te vragen welke kippenhokken het 
meest verkocht werden. Hieruit bleken dat de wat 

grotere kippenhokken* te zijn. **

* grotere kippenhokken, houdt in voor 5 kippen ongeveer.
** Dit is een grove indicatie van enkele kippenhokverkopers 
die kwijt wilde geven welk hok het meest verkocht werd.

Figuur 13. grootte-prijs matrix9

Figuur 14. webshops9

Figuur 15. winkels10

Tabel 5
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Ja
70%

Nee
30%

Zou u voor dit kippenhok meer geld uit willen 
geven dan aan een soortgelijk kippenhok (waar 

niet specifiek is gelet op  duurzaamheid en 
dierenwelzijn)?

Gekocht
40%

Zelf gemaakt
60%

Waar komt uw hok vandaan?

10%

20%

50%

20%

Stel: Er wordt een kippenhok ontworpen, waarbij erg 
wordt gelet op duurzaam materiaal gebruik en het 

welzijn van de kippen. Zou u hier interesse in hebben, 
als u nog geen kippenhok had?

Ja, vanwege de
duurzaamheid

Ja, vanwege hetwelzijn
van de kippen

Ja, vanwege beide
redenen

Nee

en kunnen wanneer ze willlen weer van hun kippenhok af.

Onderzoek particuliere gebruikers
 
Er is een klein onderzoek gedaan naar mensen die een kippenhok 
hebben. Dit is gedaan, om inzicht te krijgen in de redenen om 
kippen te houden en of daar verder op ingespeeld kan worden. Er 
is online een enquête verstuurd naar kippenhouders en bij enkele 
tuinen is het kippenhok bekeken. De onderwerpen waren: koop + 
reden voor koop, bedrag die ze kwijt waren voor het kippenhok, 
voor- en nadelen gebruik, intresse in innovatief hok, uistraling.

Reden voor kippen
Een groot deel van de huidige houders van een kippenhok heeft 
het hok dus zelf gemaakt. De eigenaren houden de dieren om 
twee redenen:

•	 Gezelligheid; de eigenaren vinden de dieren ‘mooie beestjes’. 
De sfeer die de kippen met zich meebrengt is dus belangrijk.

•	 De eieren; de eigenaren genieten ervan dat ze, (als ze goede 
kippen hebben) zo af en toe een lekker vers eitje uit het hok 
kunnen halen. 

Voor- en nadelen hok
Ook is er gevraagd naar de voor- en nadelen van het hok. Hieruit 
kwam vooral dat het lastig was om in de hokken te kruipen voor 
verschillende handelingen rondom het hok. 

Intresse in innovatief hok
Er is vraag gedaan naar de interesse van de eigenaren in 
een innovatief hok. De resultaten staan in de onderste twee 
cirkeldiagrammen. Voor meer/uitgebreide uitslagen van het 
interview/de enquete kan er gekeken worden in Bijlage 1.

Conclusie 
De eindgebruiker handelt zoals voorspeld door het Pluimhuis 

Figuur 16. herkomst hok

Figuur 17. intresse innovatief hok

Figuur 18. kostenbelemmering innovatief hok
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kippenhokken sites
http://www.dehuisdiersuper.nl/kippen/kippenhokken
http://www.wohi.nl/dieren/kippen#!/dieren/kippen?p=1
http://www.grootplezier.nl/kippenhokken

Figuur 19. grootte-prijs matrix9  (groot)
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Figuur 19. grootte-prijs matrix9  (groot)

23
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Educatief 
De educatie die het kippenhok kan bijbrengen is vooral  
interessant voor basisscholen. Het Pluimhuis wil samenwerken 
met de Dierenbescherming. Deze heeft al lesmateriaal en door 
middel van het kippenhok op scholen te plaatsen is er de 
mogelijkheid om de geleerde stof meer tastbaar te maken. 
De hokken die op basisscholen komen te staan, moeten echter 
ook bruikbaar zijn voor andere doelgroepen. Het Pluimhuis ziet 
om deze reden niet meer het voordeel in van een extra educatief 
aspect aan het kippenhok. Dit komt hierom te vervallen.
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Duurzaamheid
 
Begrip ‘duurzaamheid’ 11

Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet 
in de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de 
in de toekomst benodigde behoeften in de weg te zitten. De 
hulpbronnen die worden gebruikt voor de welvaart, raken op. Als 
ervoor gezorgd wordt dat er niet meer aan de hulpbronnen wordt 
onttrokken dan dat er ontstaat, is er sprake van een evenwicht. 
Vaak worden in de tegenwoordige consumptiemaatschappij veel 
producten maar kort gebruikt, waardoor veel grondstoffen niet 
optimaal gebruikt worden en al vroeg worden weggegooid.
Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, 
ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde 
aarde met welvarende bewoners en goed functionerende 
ecosystemen zijn duurzaam.

Hoe verhoudt dit zich tot het kippenhok volgens VerdraaidGoed 
en het Pluimhuis?

Materiaal
Er worden tegenwoordig producten weggegooid, die zelfs 
nog nooit gebruikt zijn, waardoor er geen sprake is van een 
evenwicht. Dit soort restmaterialen worden gebruikt door 
VerdraaidGoed. Dit is een goed voorbeeld van duurzaamheid, 
omdat er geen hulpbronnen worden gebruikt, maar er gebruik 
gemaakt wordt van bestaande materialen. Het kippenhok moet 
dus het liefst met zoveel mogelijk restmaterialen worden 
gemaakt. 

Aan de andere kant, als het kippenhok niet lang mee gaat, is dit 
geen goed voorbeeld van duurzaamheid. Het kippenhok moet dus 
uit een stevig restmateriaal worden gemaakt dat lang mee gaat.

Enkele materialen die VG tot beschikking heeft:

•	 Reclamedoeken, dit zijn 
ongebruikte stevige doeken 
die waren bedoeld als reclame 
doek. Bij VerdraaidGoed doen ze 
nu dienst als ontspandoeken. 

•	 Reclameborden, deze hebben 
dienst gedaan als reclamebord 
langs de weg. Als de reclame 
voorbij is, is vaak het materiaal 
nog prima in orde, aangezien 
deze bedoeld is om weerstand te 
bieden tegen weer en wind. De 
reclameborden zijn gemaakt van 
multiplex.

•	 Postkasten, aangezien veel via
internet gaat tegenwoordig, is de 
post steeds minder nodig. De 
postkasten zijn gemaakt van stevig 
en metaal.

Figuur 20. hangmat 26

Figuur 21. dienblad27

Figuur 22. kast28
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Afschrijving
Als het kippenhok wordt afgeschreven kan het misschien nog 
een keer op een andere manier gebruikt worden of op een zo min 
mogelijk schadelijke manier worden verwerkt.

- NS-borden, steeds beter is
het mogelijk om treinverkeer online 
te checken, waardoor er steeds minder 
gebruik wordt gemaakt van NS-borden. 
Bij VerdraaidGoed, worden deze plastic 
restmaterialen van de NS gebruikt als 
grondsstof voor deze dienstblaadjes.

Productie
Niet alleen qua materialen kan het kippenhok duurzaam 
zijn, ook in de productie kan rekening worden gehouden met 
duurzaamheid. VerdraaidGoed en het Pluimhuis zouden het 
liefst de productie uitbesteden aan een bedrijf in Nederland. Bij 
de productie kan ook rekening worden gehouden met optimaal 
gebruik van de benodigde materialen.Enkele productiepartners 
van VG zijn:

•	 Robedrijf, dit is een sociale 
werkplaats in Rotterdam.

•	 Reinaerds, dit is een 
zorginstelling in Rotterdam.

Logistiek
Ook met de logistiek kan er rekening worden gehouden met 
de verschillende vormen van duurzaamheid. Het vervoer moet 
zo min mogelijk mileubelastend zijn, daarom moeten de 
kippenhokken zo optimaal mogelijk worden vervoerd.

Uitstraling
Om nog meer recht te doen aan duurzaamheid, kan het product 
de gebruiker ook bewust maken van het begrip duurzaamheid. 
Het product moet duurzaamheid uitstralen, dat kan bijvoorbeeld 
door de restmaterialen niet helemaal te bewerken, zodat je kan 
zien dat het materiaal is hergebruikt. 

Figuur 23. Dienstblad29

Figuur 24. Robedrijf30

Figuur 25. Reinaerde31
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Op welke manier er in het kippenhok 3 tot 60 kippen kunnen 
is een uitdaging. De wens van het Pluimhuis is dat het hok 
moduleerbaar is, zodat op eenvoudige wijze de grootte aan 
te passen is. Hoe realistisch dit is en of er eventueel beter 
oplossingen hiervoor zijn, moet onderzocht worden in de 
ideefase. 

Demontabele aspect
Het aantal kippen dat geleast wordt door het Pluimhuis, kan 
verschillen van 3 tot 60 kippen. Het hok moet dus ook flexibel 
zijn qua grootte. 

Het Pluimhuis wil dat de geleaste kippenhokken gemakkelijk 
te verplaatsen zijn. Het hok moet van de ene gebruiker naar de 
andere worden vervoerd zonder dat er grote problemen ontstaan. 
De verwachting is dat het kippenhok om het jaar verplaatst 
wordt. Het hok moet dus makkelijk demonteerbaar zijn. 
De hokken worden vervoerd met een (grote) aanhanger en wordt 
opgebouwd door iemand van het Pluimhuis, het liefst kan de 
eindgebruiker dit zelf. De aanhanger moet te rijden zijn met een 
BE- of het liefst een B-rijbewijs.

Figuur 26. Levenscyclus hok21

Figuur 27. Hok moet een verschillenda aantal kippen kunnen hebben.21
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Eisen en wensen
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Behoeftes van een kip (PH en vanuit de ‘mindkippen’)
•	 Wens:	faciliteiten	qua	verzorging	van	de	kip	zo	veel	
 mogelijk geïntegreerd in het hok.

Gedrag
•	 Wens:	er	is	afleiding	voor	de	kip	aanwezig.
•	 Wens:	het	nachthok	zit	op	een	hoger	niveau.

Voeding
•	 Eis:	bij	een	nippelsysteem	10	dieren/nippel.	Bij	een	rechte		
 bak 10cm/kip.
•	 Eis:	bij	een	rechte	voederbak,	10	cm/kip	(mag	ook	van		
 beide kanten). Bij een ronde voederbak,  4cm/kip.

Huisvesting

Eis: buitenloop (PH, biologische normen12)
•	  Grootte:
•	  1m2 per dier tot 3 kippen
•	  0,75m2 per dier van 4 tot 10 kippen, met een minimum  

 van 3m2

•	  0,625m2 per dier van 11 tot 25 kippen, met een minimum  
 van 7,5m2

•	  0,5m2 per dier van 26 tot 50 kippen, met een minimum  
 van 15,5m2

•	  Eis: 50% overdekt tegen zon en regen en 50% in de open  
 lucht (wel afgesloten tegen roofvogels).

•	  Eis: uitloopopening 20 cm breed voor 10 kippen.
•	  Eis: rand over de grond (tegen vossen).
•	  Eis: schuilplek voor de kip aanwezig.

•	 Eis:	vanaf	25	kippen	is	er	de	mogelijkheid	om	in	het	hok	te		
 staan.

Eisen en wensen
Alle eisen en wensen van de stakeholders, 
aan de hand van de analysefase, zijn hier op 
een rijtje gezet. Voor de duidelijkheid is hier 
te lezen vanuit wie of wat de eisen dan wel wensen 
voortkomen. De volgorde waarop de eisen en wensen staat komt 
overeen met de volgorde in de analysefase. De eisen en wensen 
zijn besproken en goedgekeurd door het Pluimhuis.
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Uitstraling
•	 Wens:	er	moet	zichtbaar	gebruik	gemaakt	worden	van	\		
 restmaterialen. (VG en PH)
•	 Wens:	er	moet	een	VG	uiting	op	het	kippenhok.	(VG)
•	 Wens:	de	uitstraling	moet	duurzaam	zijn.	(VG	en	PH)
•	 Wens:	de	uitstraling	moet	diervriendelijk	zijn.	(PH)
•	 Wens:	het	hok	moet	esthetisch	zijn.	(VG	en	PH)

Educatieve aspect (PH)
Er zijn geen definiteve eisen en wensen voor het educatieve 
aspect opgesteld, omdat het Pluimhuis hier geen extra voordeel 
meer in zag.

Duurzaamheid (VG en PH)
•	 Wens:	de	productie,	materialen,	logistiek	en	afschrijving
 van het kippenhok moeten zo min mogelijk    
 milieubelastend gebeuren.

Productie 
•	 Eis:	moet	in	Nederland	worden	geproduceerd.	(VG	en	PH)
•	 Wens	(bijna	eis):	moet	passen	bij	de	huidige	
 productiemogelijkheden.  (VG)
•	 Wens:	moet	gemaakt	kunnen	worden	in	een	sociale	
  werkplaats. (VG)
•	 Wens:	productie	moet	zo	goed	en	zo	goedkoop	mogelijk						
 zijn. (VG en PH)

Materialen 
•	 Eis:	er	moet	een	blijvende	materiaalstroom	zijn	voor	de		
 materialen van het kippenhok. (VG)
•	 Wens:	restmateriaal	moet	de	grondstof	zijn	voor	het	kip-	
 penhok. (VG en PH)
•	 Wens:	de	inkoop	van	materialen	moet	zo	goedkoop	
  mogelijk zijn. (VG)
•	 Wens:	de	transportafstanden	zijn	minimaal.	(VG	en	PH)

Eis: nachthok 6 kippen/m2 (PH, biologische normen12)
•	  Wens: geventileerd hok
•	  Wens: geen tocht
•	  Eis: afsluitbaar
•	  Eis: 50 cm hoog, indien de ruimte onder het hok wordt ger 

 ekend als ren.
•	  Eis: strooisel in het nachtverblijf. 
•	  Eis: legnesten 120cm2/kip
•	  Eis: zitstok aanwezig.

•	  Eis: 18cm/kip
•	  Eis: minimaal 20 cm van de wand.
•	  Eis: verschillende hoogtes 40 cm verticale afstand. 

(50% mag 2cm boven de grond.)
•	 Wens:	zitladder
•	 Wens:	het	verschil	tussen	binnen	en	buiten	temperatuur		
 moet zo laag mogelijk zijn.

Gebruiksomstandigheden (PH en vanuit onderzoek)
•	 Eis:	de	eieren	kunnen	geraapt	worden,	zonder	het	hok	in		
 te gaan. 
•	 Eis:	voeding	en	water	moet	bijgevuld	kunnen	worden,		
 zonder het hok in te gaan. 
•	 Eis:	hok	moet	op	beton	kunnen	staan	en	alsnog	voldoen		
 aan de eisen en wensen van de Dierenbescherming.
•	 Eis:	het	hok	gaat	5	jaar	mee.
•	 Eis:	de	gewone	handelingen	zijn	niet	belastend	voor	het		
 menselijk lichaam. 
•	 Eis:	er	zitten	geen	scherpe	hoeken	aan	het	hok.
•	 Wens:	het	hok	moet	schoongemaakt	kunnen	worden	in	zo		
 min mogelijk tijd met zo min mogelijk handelingen.
•	 Wens:	eieren	vallen	automatisch	buiten	het	bereik	van	de		
 kip.
•	 Wens:	het	hok	gaat	10	jaar	mee.
•	 Wens:	makkelijke	bereikbaarheid	van	de	onderdelen
•	 Wens:	er	wordt	rekening	gehouden	met	de	verschillende		
 maten van het menselijk lichaam.
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•	 Wens:	er	moeten	bestaande	materiaalstromen	gebruikt		
 worden. (VG)
•	 Wens:	het	gebruikte	materiaal	moet	niet	te	veel	hitte		 	
 aantrekken. (PH)

Demontabele aspect (PH)
•	 Wens:	het	kippenhok	kan	zo	compact	mogelijk	vervoerd		
 worden. 
•	 Wens:	het	kippenhok	is	zo	licht	mogelijk.	
•	 Eis:	het	hok	moet	vervoerd	worden	met	een	aanhangwagen		
 die te rijden is met een B of een BE-rijbewijs.
•	 Eis:	er	moet	minimaal	1	kippenhok	in	het	busje	passen.
•	 Eis:	het	kippenhok	moet	binnen	2	uur	opgezet	kunnen		
 worden.
•	 Eis:	het	hok	moet	5	keer	in	5	jaar	afgebroken	en	opgezet		
 kunnen worden, zonder dat het hok onbruikbaar wordt.
•	 Wens:	er	kunnen	zoveel	mogelijk	kippenhokken	in	de		
 laadruimte.
•	 Wens:	het	kippenhok	moet	zonder	voorkennis	opgebouwd		
 kunnen worden.
•	 Wens:	het	hok	bestaat	uit	zo	min	mogelijk	onderdelen.
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Ideeën
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Ideeën
Nadat de eisen en wensen bekend zijn, kunnen er ideeën 
bedacht worden. Om gericht ideeën te kunnen generen zijn er 
steekwoorden bedacht die in het achterhoofd gehouden zijn 
tijdens deze fase.
 
Demontabel, compact, modulair zijn de belangrijkste en 
uitdagendste kenmerken van het hok. Het hok moet demontabel 
zijn, omdat het meerdere keren wordt opgebouwd en afgebroken. 
Het hok moet dus ook compact zijn om te vervoeren. Het vervoer 
van het kippenhok speelt dus een belangrijke rol. Ook is het van 
belang dat het hok moduleerbaar is van 6 tot 60 kippen.

In deze fase wordt er eerst gekeken naar bestaande ideeën, 
daaruit worden schetjes gemaakt. De belangrijkste schetsen zijn 
weergegeven en genummerd. Die genummerde schetsen worden 
weer verder uitgebreid tot gerichtere ideeën voor het hok.

Op de volgende afbeelding is eerst een collage gemaakt van de al 
bestaande ideeën op het gebied van compact en modulair (figuur 
28).
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Uit de voorgaande collages zijn 11 verschillende schetsen 
geselecteerd (zie afbeelding) die verder worden uitgewerkt op de 
volgende pagina’s. 

1
2

3

4

5

6

Figuur 30. schetsen modulair en compact21



37

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

6

7

8

9

10

11
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Compact, modulair en 
demontabel
 
Per idee dat wordt uitgewerkt, wordt een korte omschrijving 
gegeven. De verschillende ideeën, worden niet allen meer 
genummerd, maar er wordt ook een naam aan gegeven.

Principeoplossingen (zie Bijlage 2)
Ook zijn er principeoplossingen bedacht voor 
•	 nachthok
•	 legnesten 
•	 zitstokken
•	 ventilatie
•	 eieren rapen
•	 voeren
•	 schoonmaken
•	 ongediertebestrijding
•	 beschutting
•	 afleiding

Deze zijn niet in het verslag opgenomen, omdat hier niet zoveel 
mee wordt gedaan. Deze oplossingen zijn wel in het achterhoofd 
gehouden, maar speelden geen hoofdrol. De principeoplossingen 
die bij het hok moeten worden toegepast, worden later gekozen, 
omdat dit afhankelijk van gekozen concept is.
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Dit zijn allemaal losse units met een  
honingraatstructuur. Deze vormen 
zijn gemakkelijk te stapelen zodat 
er een geheel in elkaar gepuzzeld 
kan worden dat voldoet aan de 
gewenste grootte.
Ook kan er gekozen worden voor 
een driehoek als basisvorm waarmee 
gestappeld kan worden.

Zowel bij de honingraten als de 
driehoeken is de voorste helft open 
en is de achterste helft gesloten bij 
het nachthok.

Figuur 31. Honingraat 21
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Deze ‘kratjes’ zijn helemaal in te klappen, 
zodat ze gemakkelijk te vervoeren zijn. 
De zijkanten kunnen allemaal worden 
open geklapt of er kunnen twee kanten 
worden opengelaten, zodat ze aan elkaar 
te koppelen zijn.

Figuur 32. kratjes21
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Figuur 32. kratjes21

Het tupperware-idee is gebasseerd op een serie 
tupperware dozen die je gemakkelijk in elkaar kan 
plaatsen en compact kan opbergen. Dit principe kan 
ook worden toegepast in het kippenhok.

Figuur 33. tupperware21
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Door gebruik te maken van paaltjes met gaas 
en/of zeildoek er tussen, ontstaat een geheel 
dat gemakkelijk op te rollen is en compact mee 
te nemen. Ook kan hierdoor eenvoudig in grote 
worden gevarieerd. 

Figuur 34. Oprollen21
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Figuur 34. Oprollen21

Bij dit idee wordt gebruik gemaakt van twee eenvoudige 
basisvormen waarmee het ‘geraamte’ van het hok gevormd 
kan worden (zie basisvorm 1 en 2). De grootte van het hok 
kan varieren, doordat er meerdere units achter elkaar kunnen 
worden gemonteerd.
Dit geraamte kan vervolgens worden bekleed met twee soorten 
platen, dichte platen of gaaspanelen, zodat naar wens een hok 
samengesteld kan worden.

Figuur 35. graat21
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Bij dit idee wordt een eenvoudige binnenvorm ontworpen 
die het frame van het hok vormt (zoals bij tentstokken). 
Over dit frame komt dan een tentdoek. Er kan gekozen 
worden voor dicht zeildijk of net. 

Figuur 36. tent21
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Dit hok wordt opgebouwd uit verschillende 
puzzelstukjes. Er zijn verschillende soorten 
stukjes, zodat er een hok in elkaar gepuzzeld kan 
worden welke geheel naar wens is qua grootte en 
functionaliteit. 

Figuur 37. puzzel21
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Figuur 38. Schuiven21

Idee 8 Schuiven
Dit hok kan volledig worden opgebouwd uit platen die in elkaar worden 
geschoven. Hierdoor is het hok heel eenvoudig op te bouwen en af te 
breken en zijn er verder geen verbindingselementen nodig. 
Het geheel kan compact worden vervoerd, omdat er alleen met platte 
platen wordt gewerkt. 
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Dit idee bestaat uit een vorm die vrij compact vervoerd 
kan worden. Op locatie kan de vorm als een waaier 
worden uitgevouwen. Doordat de voorkant en de 
zijkanten recht zijn, zijn meerdere structuren aan elkaar 
te koppelen.

Figuur 39. Gordeldier21

Idee 9 Gordeldier
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Figuur 40. klapbord21

Idee 10 klapbord
Het gaat hier om een eenvoudig uitklap-
idee. De panelen, die zowel dicht of met 
gaas geleverd kunnen worden, zijn aan de 
bovenzijde scharnierend verbonden. Ze 
kunnen plat worden vervoerd. 
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Figuur 40. klapbord21

Dit idee is vergelijkbar met een IKEA-pakket. De klant 
bestelt de platen die nodig zijn voor het gewenste 
hok. Alle platen worden met verbindingselementen in 
elkaar geschroefd. 

Figuur 41. Ikea21

Idee 11 Ikea
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Ontwerprichting 1 Ontwerprichting 2 Ontwerprichting 3

Het Wikea-idee bestaat uit twee formaten 
platen (met een punt en rechthoekig). Deze 
platen zijn er dicht of met gaas er in. Met 
slechts deze twee soorten platen die in 
elkaar kunnen schuiven, kan je eenvoudig 
verschillende soorten hokken samenstellen.

Bij dit catepillar idee wordt er één vorm 
bedacht die zowel een stuk nachthok 
(boven), als wel een stuk buitenhok bevat 
(onder). Deze vorm wordt steeds iets 
kleiner geproduceerd. Afhankelijk van het 
aantal kippen worden er een X-aantal units 
geleverd, die kunnen worden uitgeschoven 
tot het complete hok. Het einde wordt 
altijd afgesloten met een stuk volledig 
open ren.

Met behulp van een binnenwerk waar 
een frame van gebouwd kan worden, 
gecombineerd met zeildoek en net kan 
een tent worden gemaakt die dienst 
doet als kippenhok. Fijn is dat deze 
constructie compact te transporteren en 
lichtgewicht is.  

Figuur 42. Wikea21 Figuur 43. Caterpillar21 Figuur 44. Tent21
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Tussentijds overleg Pluimhuis
Er is met het Pluimhuis overlegd
wat ze van deze richtingen 
vonden. Hiervoor is een presentatie
gemaakt met de verschillende ideeën en de ontwerprichtingen. 
Het Pluimhuis was het met de ontwerprichtingen eens. Ze waren  
verrast over de diversiteit van de ideeën. Ze hadden alleen 
vraagtekens bij de ontwerprichting 3, vanwege het doek dat zou 
moeten worden gebruikt. 

Keuze ontwerprichtingen
Er is gekozen voor deze verschillende ontwerprichtingen, 
omdat hierin de meeste potentie werd gezien. Er is gelet op 
realiseerbaarheid, originaliteit en de eerder genoemde punten. 



Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

52

Concepten uit de ontwerprichtingen
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Aan de hand van de ontwerprichtingen die zijn onstaan uit de 
ideeënfase worden verder verschillende concepten gegenereerd 
per ontwerprichting. De deelonderwerpen die per conceptrichting 
zijn langs gegaan zijn:

- demontabel
- modulair
- compact 
- duurzaam

Concepten
In dit hoofdstuk worden de concepten omschreven die zijn 
ontstaan. Verschillende concepten zijn gegenereerd en verder 
omschreven.
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Dit concept wordt concept Vleugel genoemd, omdat er verbinding-
en worden gemaakt met behulp van vleugelmoeren.

 
De concepten zijn op verschillende manieren demontabel.

Dit concept wordt concept Schuif genoemd, omdat de verbindingen 
doormiddel van een schuifverbinding aan elkaar worden geschoven.

Ontwerprichting 1

Demontabel

Dit concept wordt concept Wikea genoemd, omdat er gebruik 
wordt gemaakt van het al bestaande concept dat WikiHouse 
wordt genoemd dat wordt gecombineerd met het idee van een 
ikea-bouwpakket.

Concept Schuif

Concept Wikea

Concept Vleugel

Figuur 45. Schuif21

Figuur 46. Wikea21

Figuur 47. Vleugel21

                                                                                                                                                                          Concept Schuif

                               Concept Wikea

                             Concept Vleugel
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Concept Schuif

Concept Wikea

Concept Vleugel

Ontwerprichting 1

Modulair
 
Op de afbeeldingen is te zien op welke manier het hok 
het meest waarschijnlijk zou kunnen worden uitgebreid.

Door telkens een tussenschot te gebruiken, kan het 
hok uitgebreid worden.

In concept Wikea wordt telkens 
een graatstructuur herhaald.

Bij concept Vleugel wordt er ge-
varieerd in de breedte van het dak-
driehok. Hier wordt in plaats van 
een graat een contour opgebouwd.

                                                                                                                                                                          Concept Schuif

                               Concept Wikea

                             Concept Vleugel

Figuur 48. Schuif 21

Figuur 49. Wikea21

Figuur 50. Vleugel21



56

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

Ontwerprichting 1

Compact
 
De verschillende onderdelen kunnen uit elkaar worden gehaald waardoor de hokken 
compact worden.

Volume: 3,5m3

max. maat: 2x1,9x0,44m
Maten van de stapels:
1,60mx1mx1m +
2mx1,9mx0,44m (de dichte platen en de platen met gaas zijn in het frame op te bergen.)

Volume: 5,5m3

max. maat: 1,90x1x0,22m

Maten van de stapels:
1,90mx1mx0,22m+
1,60mx1mx1,3m+
1,60mx1mx0,9m+
1mx1mx1m

Volume: 5m3

max. maat: 2x1x1,3m

Maten van de stapels:
2mx1mx1,3m
+1,6mx1mx1,2m
+2mx0,5mx0,55m
(de dichte platen en de platen met gaas zijn in het frame op te bergen.)

Concept Schuif

Concept Wikea

Concept Vleugel

Figuur 51. Wikea21

Figuur 52. Wikea21

Figuur 53. Schuif21

                       concept Schuif

                      concept Wikea

                    concept Vleugel
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Concept Schuif

Concept Wikea

Concept Vleugel

Ontwerprichting 1

Duurzaam
Er is gekeken naar wat voor soort en hoeveel materiaal er nodig is voor de concepten.

Materiaal:
•	 Reclameborden
•	 Kippengaas (eventueel 2e hands)

Materiaal:
•	 Reclameborden
•	 Nieuwe planken
•	 Kippengaas ( eventueel 2e hands)

Materiaal:
•	 Reclameborden
•	 Nieuwe balken
•	 Kippengaas (eventueel 2e hands)
•	 Bouten en vleugelmoeren

                       concept Schuif

                      concept Wikea

                    concept Vleugel

190 m2, veel gebruik van dubbele platen.
36m2  

40m2
300m 
42m2
100

30m2
160m nieuwe planken of 45m2 dubbelreclamebord
35m2



58

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

Ontwerprichting 1

Concept Wikea
Het basisprincipe berust op een 
puntig frame dat wordt verbonden 
door een pen-gatverbinding.

Figuur 54. Concept Wikea21



59

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

Het eieren rapen en schoonmaken 
gebeurt door een lade uit het hok 
te trekken.

Het voeren kan door middel 
van het hok in te gaan.

Figuur 55. Concept Wikea21
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Ontwerprichting 1

Concept Vleugel
 
Het basisprincipe berust op een puntig 
dak dat verder opgebouwd wordt met 
vierkante basisplaten. 

Figuur 56. concept Vleugel21
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Het gebruik is hier hetzelfde als bij 
concept Wikea.

Figuur 57. concept Vleugel21
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Ontwerprichting 2

Demontabel
De verschillende concepten hebben verschillende basisprincipes.

Dit concept wordt concept Armadillo genoemd, omdat het 
inschuiven van het hok veel weg heeft van het oprollen van 
een gordeldier.

Dit concept wordt concept Caterpillar genoemd, omdat 
dit concept veel weg heeft van het lichaam van een 
rups.

Dit hok wordt Mini-Kipster genoemd, omdat bij het uit-
breiden van dit hok er van boven een soort stervorm ont-
staat.

Concept Armadillo

Concept Caterpillar

Concept Mini-Kipster

Figuur 58. Mini-Kipster11

Figuur 60. Armadillo21

                         Concept Armadillo

                        Concept Caterpillar

                    Concept Mini-Kipster

Figuur 59. Caterpillar21
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Concept Armadillo

Concept Caterpillar

Concept Mini-Kipster

Op deze manier 
worden de hokken 
aangepast van 6 tot 
60 kippen.

                         Concept Armadillo

                        Concept Caterpillar

                    Concept Mini-Kipster

Ontwerprichting 2

Modulair

Figuur 61. Armadillo21

Figuur 62. Caterpillar21

Figuur 63. Mini-Kipster21
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Ontwerprichting 2

Compact

Concept Armadillo is compact te maken door het in te schuiven.

Concept Caterpillar wordt compact gemaakt door het hok in elkaar te schuiven, doordat de 
verschillende opeenvolgende modules telkens kleiner worden.

Concept Mini-Kipster is in elkaar te schuiven door hetzelfde principe. 

Concept Armadillo

Concept Caterpillar

Concept Mini-Kipster

Figuur 64. Caterpillar21

Figuur 65. Armadillo21

                         Concept Armadillo

                        Concept Caterpillar

                    Concept Mini-Kipster
Figuur 66. Mini-Kipster21



65

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

Concept Armadillo

Concept Caterpillar

Concept Mini-Kipster

Ontwerprichting 2

Duurzaam
Materiaal:
•	 Reclameborden
•	 Kippengaas (eventueel 2e hands)

Materiaal:
•	 Reclameborden
•	 Nieuwe balken
•	 Kippengaas

Materiaal:
•	 Reclameborden
•	 Nieuwe balken
•	 Kippengaas

                         Concept Armadillo

                        Concept Caterpillar

                    Concept Mini-Kipster

100m2 reclamebord
310 m balken  of platen op elkaar lijmen (dubbele platen)
51 m2 gaas

NB. Dit concept is afgevallen, door de grote hoeveelheden 
materiaal die hiervoor nodig zijn.

25 m2 reclamebord
140 m balken of platen op elkaar lijmen (dubbele platen)
30 m2 kippengaas

35m2 reclamebord
170 m balken  of platen op elkaar lijmen (dubbele platen)
55 m2 gaas
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Ontwerprichting 2

Concept Caterpillar

Dit concept is dus niet moduleerbaar, maar bestaat 
uit verschillende groottes, zodat je telkens maar een 
unit hoeft te vervoeren.

Figuur 67. Concept Caterpillar21
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De eieren zijn vanaf achter te rapen door 
middel van een klep die je open kan doen.

Het schoonmaken gebeurt hier weer door middel van een lade.

Het voeren kan vanaf de voorkant van de ren.
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Ontwerprichting 2

Concept Mini-Kipster

Aan de bovenkant is het hok tabs, waardoor bij 
meerdere hokken een cirkel ontstaat. Het hok kan 
telkens per zes kippen aan worden gevuld.

Figuur 68. Concept Mini-Kipster21
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Het eieren rapen kan vanaf de 
achterkant.
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Ontwerprichting 3

Modulair
De verschillende onderdelen kunnen
bij uitbreding van het hok op elkaar aangesloten
worden om een groter hok te vormen.

Demontabel
Het hok bestaat uit verschillende delen. De 
legnest zijn in en uit elkaar te schuiven en het 
hoofdframe kan in elkaar geklapt worden.

concept Chicksy

Figuur 69. demontabel21

                             concept Chicksy

Figuur 70. modulair21
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concept Chicksy

Duurzaam
Materiaal:
•	 Zeil 
•	 Nieuwe balken
•	 Gaas

Compact
De frames zijn te stapelen en hoek doek
is op te rollen.

                             concept Chicksy

18 m2 zeil                                                                                                                                           
110 m balken
30 m2 gaas

Ontwerprichting 3

N.B. Er is gekozen dit ontwerp af te laten vallen, omdat het 
doek niet vandaal en meestal ook niet UV-bestendig is. Uit deze 
ontwerprichting volgt dus geen concept.

Figuur 71. Compact21
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Evaluatie en keuze
Voor de evaluatie zijn er twee concepten afgevallen, de reden is 
terug te lezen in de conceptbeschrijvingen eerder dit hoofdstuk.

Tussen de vier andere concepten is er een keuze gemaakt.

Figuur 72. Wikea21

Figuur 73. Caterpillar21

Figuur 74. Vleugel21 Figuur 75. Mini-Kipster21

Figuur 76. Armadillo21 Figuur 77. Chicksy21
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Betrokken partijen
Er is met VerdraaidGoed langs de verschillende concepten 
gelopen, samen is er een conclusie getrokken op de vijf aspecten. 

Deze conclusie is samengevat in de evaluatietabel.

Tussentijds overleg Pluimhuis
Er is een presentatie aan het Pluimhuis
gegeven over de concepten. Daarbij is de evaluatietabel (tabel 6) 
verder besproken en is er een conceptkeuze gemaakt. Aangezien 
het Pluimhuis het met de evaluatietabel eens was, is er gekozen 
voor concept Caterpillar. Dit concept sprak het meest aan, omdat 
het goed scoort op de verschillende eigenschappen. Alleen kan 
het minder compact vervoerd worden, maar het snelle opzetten 
weegt daar weer tegenop. Het gepresenteerde concept Mini-
Kipster was oorspronkelijk op sta-hoogte gemaakt, aangezien er 
op een gegeven moment meer dan 25 kippen in moeten kunnen. 
Tijdens dit gesprek is er voor gekozen elk hok afzonderlijk (dus 
voor zes kippen) te zien, waardoor een stahoogte niet meer nodig 
is. Het Pluimhuis ging mee met de conclusie dat in dit concept de 
meeste voordelen zaten.

Manier van evalueren
Er is gekozen om de verschillende concepten te evalueren aan 
de hand van de eerder genoemde hoofdpunten van het ontwerp. 
Eisen voor diervriendelijkheid en gebruik kunnen later nog 
worden geoptimaliseerd. De punten modulair, demontabel, 
compact, duurzaam en estethiek, zijn na de conceptkeuze weinig 
te veranderen.

Score
Om erachter te komen hoe goed de verschillende concepten 
scoorden zijn de aspecten verder verwoord. De score is bepaald 

door de concepten te vergelijken, de scores zijn dus relatief.

Modulair
•	 Eenvoudig te vergroten of te verkleinen. 
Bij dit aspect is gekeken naar de relatieve tijd en moeite om het 
hok te vergroten en te verkleinen.

Demontabel
•	 Gemakkelijk in en uit elkaar te halen
•	 Ondervind geen ofweinig slijtage bij in en uit elkaar halen
Bij dit aspect is gekeken naar de relatieve tijd/moeite om het hok 
te moduleren. Verder is er gekeken naar de geschatte relatieve 
slijtage.

Compact
•	 Compact vervoerbaar
•	 Compact neer te zetten
Bij dit hok is gekeken hoe compact het concept vervoerd kan 
worden en hoe het hok compact in een bepaalde ruimte past als 
het is opgezet.

Duurzaam
•	 Gebruik van duurzame materialen
•	 Minimaal materiaalgebruik 
Hier is vooral gekeken naar de hoeveelheid materiaal die wordt 

gebruikt.

Wikea Vleugel Caterpillar Mini-Kipster

Modulair

Demontabel

Compact

Duurzaam

Uitstraling

tabel 6 Evaluatie
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Detaillering Mini-Kipster
In deze fase wordt concept Mini-Kipster verder uitgewerkt. Eerst 
wordt er een overzicht van het eindresultaat laten zien, daarna is 
er te zien hoe dit hok ontstaan is.
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Eindresultaat Mini-Kipster

Figuur 78. Modulariteit21

Figuur 79. Deurtje21 Figuur 80. Binnenkant hok21
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Figuur 80. Binnenkant hok21 Figuur 81. Overzicht hok21
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Figuur 82. Het hok op een schoolplein.
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Om structureel langs het eindontwerp te gaan, wordt er stap voor 
stap langs de volgende verschillende eigenschappen gegaan. 

- diervriendelijk 
- transport
- gebruik
- modulariteit
- materiaal
- kosten

De eisen die bij deze eigenschappen komen kijken zijn te lezen 
in hoofdstuk ‘Eisen en Wensen’, op de volgende bladzijden is per 
onderdeel te zien hoe deze eisen en wensen zijn toegepast.

Figuur 82. Het hok op een schoolplein.
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Achterin het hok zit een legnest, dit is het donkerste gedeelte van 
het hok. Ook is er een zitstok aanwezig, zodat de kip ‘s nachts op 
stok kan.

Diervriendelijk
Het hok is bedoeld voor zes kippen. In de eisen- en wensenlijst 
staan de volgende eisen die betrekking hebben op de maten van 
het hok:
•	 Nachthok 1m2 
•	 Half overdekte ren 4,5m2.. 
•	 Zitstok 108cm
•	 Legnest 720cm2 
Aan de hand van deze criteria is er een plattegrond van het hok 
gemaakt (Figuur 88).

1m2 4,5m2

Figuur 83. afmetingen in solidworks

Figuur 84. Binnenkant hok21
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In SolidWorks is er gekeken of het hok met deze afmetingen ook 
echt in elkaar zou passen (afbeelding 91).

Transport
Bemating
De hokken worden meer dan een keer opgezet. Het vervoer 
speelt daarom een grotere rol dan bij andere hokken. Mini-
Kipster had oorspronkelijk andere maten (afbeelding 89 boven).  
Deze maten zijn aangepast om tot een nog compacter hok te 
komen (afbeelding 89 onder, omdat er verwacht wordt dat er 
soms veel vervoerd moeten worden (afbeelding X rechts). Bij 
meerdere hokken van 2,8 m breed is de uitdaging groter om ze 
te vervoeren, omdat ze in de breedte niet in een voertuig passen, 
aangezien dat maar 2,2m14 mag zijn.

Tijdens tussentijds overleg met het Pluimhuis is besloten dat 
het hok niet meer 1,8m hoog hoeft te zijn, aangezien de hokken 
afzonderlijk van elkaar telkens maar bedoeld zijn voor zes 
kippen. Dit maakt het vervoer compacter.

Figuur 85. Opvouwbaar21

Figuur 86. Hok opgevouwen21

Figuur 87. Afmetingen delen21
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Vervoer over grote afstanden
Wordt het hok over grotere afstanden vervoerd, dan kunnen er 
op een grote aanhangwagen (603x220x30cm)15 zes hokken achter 
elkaar staan (figuur 92). Er zou eventueel ook nog gestapeld 
kunnen worden, dit is alleen mogelijk als er hulpmachines 
aanwezig zijn, vanwege de afstand die boven het hoofd getild 
moet worden.

Ergonomie
Het nachthok is niet in delen opgedeeld, omdat er dan 
bijvoorbeeld teveel kans was op tocht en lekkage. Het nachthok 
steekt dus iets uit. Dit is het zwaarste onderdeel van het hok 
(50kg). Dit zou volgens de NIOSH-methode enkele kilo’s boven 
het maximaal te tillen gewicht zijn. Hiervoor zou de stok en het 
legnest eventueel nog uit het hok gehaald kunnen worden. Er zou 
ook een steekkarretje gebruikt kunnen worden om het hok te 
vervoeren. Voor extra grip is er een handvat bevestigd onderaan 
het nachthok (figuur 93).

Figuur 88. Handvat21

Figuur 89. aanhangwagen21
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Het legnest staat, dus onder een hoek, waardoor de eieren gaan 
rollen. Die rollen achter een schot, waar de kip niet bij kan, maar 
waar het ei net onderdoor past.

Schoonmaken 
Als er wordt schoongemaakt, is het van belang dat de kippen 
niet uit het hok kunnen ontsnappen, daarom is er een deurtje 
toegevoegd (figuur 95). Dit deurtje kan met een touw open 
en dicht worden gedaan. Daarna kunnen de deurtjes aan de 
achterkant worden geopend (figuur 94), om bij de ondergrond 
van het hok te kunnen. Met bijvoorbeeld een bezem zou de 
bodem schoongemaakt kunnen worden. De zitstok is zo geplaatst 
dat er ook een bezem onderdoor kan. Het legnest en de zitstok 
zouden er ook uitgehaald kunnen worden, omdat deze geen vaste 
verbinding hebben in het hok.

Gebruik
Eieren rapen
Bij de Mini-Kipster was het idee dat er van de bovenkant eieren 
geraapt konden worden, maar aangezien dit voor eventuele   
lekkage zou kunnen zorgen is er toch besloten om voor twee 
deurtjes aan de achterkant te kiezen. Een ander voordeel is nu 
dat kinderen van de basisschool ook beter bij de eieren kunnen. 

Er is bepaald bij welke hoek de eieren beginnen te rollen, deze 
moet zo minimaal mogelijk worden gehouden, omdat er anders 
de kans is dat de eieren kapot gaan (afbeelding X) . Hiervoor is 
een test gedaan (figuur 98), waar ongeveer 11 graden uitkwam.

Figuur 90. Rapen21 Figuur 91. Deurtje21

Figuur 92. Graden legnest berekenen21

Figuur 93. deurtje21 Figuur 94. Uitvegen21
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Voeren
Het voer kan aan de voorkant en aan de achterkant in het hok 
worden gezet, afhankelijk of het droog moet staan of niet. Het 
deurtje aan de voorkant is een halve meter breed, waardoor het 
voer eventueel verder in het hok zou kunnen worden geplaatst, 
zodat het onder de overdekte ren staat. Er is gekozen om het 
voer niet in het hok te intergreren vanwege onnodige extra kosten 
die dan onstaan. Er moet dan een nieuw ontwerp komen met 
daarvoor de nodige productie, om deze reden is een bestaande 
voerbak een betere oplossing.

Extra’s
Bij het schoonmaken is het fijn als niet alles op de grond terecht 
komt. Er zou indien gewenst een schoonmaakbak bij het hok 
geleverd kunnen worden die precies aansluit op de achterkant 
van het hok.

Als het hok op een ongeschikte vloer komt te staan voor kippen, 
moet er een ondergrond in het hok worden gestrooid. Hiervoor 
zijn opstaande randen verkrijgbaar.

Figuur 95. Toegang voor21 Figuur 96. Toegang achter21

Figuur 97. Schoonmaakbak21

Figuur 98. Opstaande rand21
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Staat het hok op een een ondergrond waar een vos eventueel 
onderdoor zou kunnen graven, dan kan er een vossenwering bij 
het hok verkocht worden.16

Modulariteit
Als er een groot aantal kippen wordt gehouden, zijn er meerdere 
hokken nodig. De hokken lopen tabs, bij 17 hokken onstaat 
een cirkel waar 102 kippen in kunnen. Op een plek is er geen 
uitsparing waardoor je nog bij de achterkant van de hokken kunt 
komen.  Door meerdere hokken aan elkaar te koppelen onstaat er 
een pleintje, waar kan worden gevoerd, schoongemaakt en waar 
eieren geraapt kunnen worden. 

Figuur 99. Vossenwering21

Figuur 100. Modulair21

Figuur 101. Modulair21
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Gaas
Het gaas dat wordt gebruikt is verzinkt volièregaas (150cm hoog; 
draaddikte 0,80; mm maasbreedte 12,7 x 12,7), omdat:
•	 de levensverwachting langer dan 5 jaar is.
•	 dat past bij de uitstraling van het hok.
•	 betaalbaar dat betaalbaar is.

Arbeidskosten
Om een uitspraak te doen over arbeidskosten is er een offerte 
aangevraagd bij Robedrijf. Hiervoor is een poster gemaakt 
met de voorspelde handelingen die nodig zijn om het hok te 
maken (Bijlage 3). Alle kosten zijn opgenomen in onderstaande  
kostentabel (tabel 7). 

Materiaal & Kosten
Materiaal
De eisen voor de materialen waren
•	 duurzaamheid
•	 verwerking van hergebruikte materialen

Afdichting
Er is geprobeerd het kippenhok zoveel mogelijk op te bouwen uit 
restmaterialen. Reclameborden17 leek het meest geschikt, omdat 
•	 het plaatmateriaal is, geschikt om het hok af te dichten
•	 het een coatinglaag heeft die waterdicht is
•	 het een bestaande materiaalstroom is binnen VerdraaidGoed
•	 de kosten relatief laag zijn
•	 het materiaal is dat wordt hergebruikt

Er is een kans aanwezig dat er schroefgaten in de platen zitten, 
deze moeten eventueel worden dichtgekit. 

Frame
Er is geprobeerd om de platen ook om het frame van de rest van 
het hok te maken. Deze verbindingen werden te ingewikkeld 
(voor in een sociale werkplaats) en zijn minder stevig18. Er is om 
deze reden gekozen om voor nieuwe balken te gaan, zodat het 
hok langer mee kan gaan. 19

Figuur 102. Multiplex21

Tabel 7
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Aanbevelingen
Diervriendelijkheid
Er is in overleg met het Pluimhuis besloten dat er in plaats van 
twee zitstokken één zitstok in het hok wordt geplaatst. Er wordt 
nu nog wel voldaan aan de biologische norm voor een zitstok. 
Er is echter geen rekening gehouden met de wand. Door nog een 
stok in het hok te bevestigen zijn er meer dan genoeg zitstokken 
voor de kippen. Deze stok zou onder het legnest geplaatst 
kunnen worden. Het nadeel is dat bij het schoonmaken deze stok 
er altijd uitgehaald moet worden.

Materiaal & Kosten
Er worden nu veel balken gebruikt voor het frame van het hok. 
Dit zou gereduceerd kunnen worden door:

1. In plaats van 3, 2 rendelen te gebruiken: 

Voordeel: Er wordt geschat dat het hok 10-20% minder gaat 
kosten, door verminderde arbeids- en materiaalkosten.
Nadeel: Het hok is een stuk minder compact te vervoeren. 

2. In plaast van balken, metalen buizen20 te gebruiken:

Voordeel: Indien er stalen buizen worden gebruikt is de schatting 
dat het hok ongeveer 15% minder gaat kosten, door verminderde 
materiaal en arbeidskosten. 
Nadeel: Er moet lasgereedschap aanwezig zijn, wat in veel sociale 
werkplaasten niet het geval is.

3. In plaats van het nachthok ook een frame te geven, het 
nachthok alleen verstevigen met balken.
Voordeel: Naar schatting gaat dit ongeveer tegen de 10% schelen 
qua kosten.

Figuur 103. 2 rendelen21

Figuur 104. vierkant koker prijs21

Figuur 105. Materiaalbesparing21
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Daarna is er gaas op het hok geniet. Er is een legnest gemaakt en 
een deurtje voor het hok.

Schaalmodel
Er is een schaalmodel gemaakt, om
•	 een zichtmodel voor het Pluimhuis te maken, hiermee kunnen 

ze meer gevoel krijgen voor het hok, hoe het werkt en het 
eruit ziet.

•	 gevoel te krijgen voor de productietijd en handelingen, 
daaruit kon dan een offerteposter worden gemaakt.

•	 op zoek te gaan naar fouten en verbeterpunten voor het 
ontwerp.

Hiervoor zijn eerst bouwtekeningen gemaakt (zie bijlage 4).

Eerst is het frame opgebouwd uit balken van 2 bij 2 cm. De 
balken zijn op maat gesneden waarna er lipjes aan de balken zijn 
toegevoegd. De verschillende balken zijn met schroeven en lijm 
aan elkaar bevestigd.

Figuur 106. Foto

Figuur 107. Foto

Figuur 108. Foto
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De verschillende rendelen sluiten goed op elkaar aan.

Conclusie
•	 Er is een goed zichtmodel voor het Pluimhuis gemaakt, alles is 

goed te bekijken en te analyseren.
•	 Aan de hand van de kennis van het bouwen van het hok is een 

offerteposter gemaakt.
•	 Het schuiven voor het nachthok deurtje van het hok moeten 

niet tot de grond reiken, aangezien het eerste rendeel dan 
niet aan het hok past. Verder zijn er geen verbeterpunten 
gevonden, aangezien het hok al in SolidWorks is gemaakt en 
daar al eventuele fouten makkelijk te zien waren.

De verschillende onderdelen pasten niet precies in elkaar, 
doordat het net niet secuur genoeg in elkaar was gezet. Er is 
ondanks dat wel een goed beeld te krijgen van hoe het hok 
bedoeld is.

In het model zit een werkend deurtje, waarmee het hok 
afgesloten kan worden.

Figuur 109. Foto

Figuur 110. Foto

Figuur 111. Foto
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Conclusie
Om goed te kunnen oordelen of er voldaan is aan de opdracht, 
moet er terug gekoppeld worden aan de eisen en wensen.
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gebasseerd door het Pluimhuis. Deze maten en behoeftes zijn 
geintegreerd in het hok. Alleen de voeding en de extra’s zijn dus 
niet opgenomen in het hok i.v.m. de onnodige extra kosten die dit 
met zich zou mee brengen.

Educatieve aspect
Er is aan het hok geen educatief aspect toegevoegd, dit omdat er 
al lesmateriaal bestaat en omdat de hoofdopdrachtgever dit een 
te vervallen eis vond.

Demontabele aspect
Het vervoer van het hok kan redelijk compact. Het opzetten 
kan binnen twee uur. Het hok is zo licht mogelijk doordat de 
verschillende onderdelen uit elkaar te halen zijn. Er kunnen zes 
hokken in een grote aanhangwagen. De eis om het in het busje te 
vervoeren was al snel vervallen in overleg met het Pluimhuis. Om 
het hok in elkaar te zetten is geen speciale voorkennis nodig.

Conclusie
De eisen en wensen van het hok zijn terug te lezen in hoofdstuk 
‘Eisen en Wensen’. De verschillende categoriën van de eisen en 
wensen worden nog een keer langs gelopen. 

Algemeen
De Mini-Kipster is in verschillende opzichten op de 
duurzaamheid gelet.

Productie
De Mini-Kipster is te produceren bij Robedrijf, dus in Nederland.

Materialen
Voor de materialen worden nieuwe balken gebruikt, maar ook 
gebruikte reclameborden. Met deze materiaalstroom was VG al 
bekend. Het materiaal is over het algemeen licht grijs of wit van 
kleur en zal daarom niet te veel warmte aantrekken.

Uitstraling
Aan het hok is te zien, dat de materialen hergebruikt zijn. In de 
beschreven Mini-Kipster zie je dit vooral aan de binnenkant. De 
platen zouden indien gewenst ook omgedraaid kunnen worden. 
Het hok ziet er ruimtelijk en degelijk uit. Ook past het hok bij de 
omgeving waarin deze wordt geplaatst.

Gebruiksomstandigheden
Schoonmaken, eieren rapen en voeren is te doen zonder het hok 
in te gaan. Die handelingen kunnen worden uitgevoerd zonder 
dat het belastend is voor het menselijk lichaam. Er zit wel een 
hoek, maar geen ongewoon scherpe hoek aan het hok.

Behoeftes van een kip
Er is rekening gehouden met de behoeftes van een kip. De 
biologische norm is was een richtlijn waarop de eisen waren 
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Eindproduct
Het	Pluimhuis	kan	hokken	leveren	vanaf	6	tot	∞	kippen.	Bij	het	
vervoer kunnen de verschillende hokken compact tegen elkaar 
aan worden gezet. Het neerzetten van het hok, kan door middel 
van de verschillende delen tegen elkaar aan te zetten, wat relatief 
weinig tijd kost. Het hok is gemakkelijk in gebruik, doordat de 
toegang om eieren te rapen, schoon te maken en te voeren, bij 
elkaar liggen. Het hok ziet er esthetisch uit en er is zichtbaar 
gebruik gemaakt van restmateriaal. Het hok is ook voor de 
kippen aangenaam, aangezien er genoeg ruimte voor de kippen 
is. Moet het hok weer verplaatst worden, dan is het een kwestie 
van de kippen eruit te halen en het hok in elkaar te schuiven. 

Deze opdracht is ontstaan uit behoefte naar een kippenhok dat 
diervriendelijk, modulair, compact en demontabel was. Aan deze 
uitdagingen is voldaan, volgens VerdraaidGoed en het Pluimhuis. 
Dit zijn dan ook de unique selling points van dit hok.

Interne eindpresentatie 
Presentatie
Toen de Mini-Kipster af was is deze gepresenteerd
aan het Pluimhuis en aan Lisanne en Remco van VerdraaidGoed. 
Het Pluimhuis was erg tevreden over het ontwerp: ‘Ik word er 
helemaal enthousiast van’, (- Olivier Wegloop) was een van de 
opmerkingen. 

Figuur 112. Foto
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Tevredenheid
De uit de analysefase verkregen eisen en wensen die zijn 
opgesteld waren het hoofddoel van het ontwerp. Sommige eisen 
en wensen waren belangrijker dan de ander. Er is tijdens de 
opdracht af en toe bijgeschaafd aan de verschillende eisen en 
wensen in overleg met de hoofdopdrachtgever ‘Het Pluimhuis’. 
Er is dus niet van de eisen en wensen afgeweken, alleen als dit 
nodig bleek te zijn en er overlegd was met het Pluimhuis. Bij de 
interne eindpresentatie bleek dat alle partijen tevreden waren 
en dat er binnen de verwachte kaders is gewerkt. Het hok wordt 
verder in productie gezet. De conclusie is dat de opdracht intern 
is goedgekeurd en dat ik er zelf ook tevreden mee kan zijn.

Vervolg
Er is besloten om verder te gaan met de productie van het 
kippenhok. Er worden in ieder geval 200 hokken besteld bij de 
eerste afname. Hoeveel hokken er bij besteld worden hangt af van 
het succes. 

Hieronder staat een afbeelding van de crowdfunding die is 
opgezet. Er is meteen een indicatie te zien van de verkoopkosten 
die het Pluimhuis wil vragen voor de hokken.

Figuur 113. Printscreen crowdfunding

Figuur 114. Printscreen crowdfunding



95

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

was er ook een duidelijk doel waaraan het concept uiteindelijk 
moest voldoen.

Realisatie
De realisatiefase is redelijk in kaart gebracht, doordat 
er een schaalmodel is gemaakt, waarmee een offerte 
kon worden gemaakt. Er is rekening gehouden met de 
productiemogelijkheden die, de al bestaande partners van 
VerdraaidGoed, hadden, dit was soms wel uitdagend, doordat 
niet alles mogelijk was.

Individueel
In het begin vond ik het erg lastig als er niet op schema werd 
gelopen. Ik merkte dat dit mezelf frustreerde, maar later kreeg 
ik er steeds meer vrede mee, omdat ik inzag dat een volgende 
stap  moeilijk gemaakt kon worden als de voorgaande stap nog 
onvoldoende was. Om deze reden kreeg ik meer vrede bij het 
uitlopen van de planning. 
Ook heb ik geleerd om structureler te werken, ik merkte dat 
dit een aandachtspunt was tijdens mijn eindopdracht. Ik kan 
nu beter de belangrijke zaken herkennen, ik gaf namelijk vaak 
aandacht aan veel bijzaken. Ik merk nu dat dit beter gaat en dat 
ik me in ieder geval bewuster ben van deze valkuil. 
De werkervaring die ik heb opgedaan was ook heel leerzaam, je 
merkt dat je toch wel snel in een sleur komt als je elke dag met 
hetzelfde bezig bent. Aan de andere kant was het fijn dat je, om 
die reden, niet snel verschillende dingen door elkaar ging doen en 
dat je een doel had.
Dit zijn enkele dingen die ik heb geleerd bij VerdraaidGoed, wat 
ik mee kan nemen in de toekomst.

Procesevaluatie
Analyse
Voor de analysefase is er relatief veel tijd uitgetrokken om 
erachter te komen wat de verschillende stakeholders wilden. Er 
moest vaak gewacht worden op antwoord van derden, de tijd die 
voor de analysefase nodig was, was dus wel van belang. Het was 
soms wel belemmerend, doordat er door de wachttijd niet verder 
gewerkt kon worden. Hierdoor kwam er wel wat meer ruimte om 
in het begin al aan mijn verslag te werken.

Eisen en wensen
De eisen en wensen zijn geconcludeerd uit de analysefase, het 
was fijn deze eisen en wensen op een rijtje te hebben, zodat 
het kader van de opdracht vanuit de verschillende stakeholders 
duidelijk was.

Ideefase
Deze fase heeft veel meer tijd gekost dan verwacht. Dit lag aan 
het feit dat er heel breed geschetst kon worden, er is daarom 
in het begin van deze fase misschien iets te veel geschetst op 
het gebied van principeoplossing. Door terug te kijken naar de 
hoofdopdracht, zijn nog een keer de belangrijkste punten van het 
ontwerp op een rijtje gezet. Aan de hand van die punten zijn er 
nieuwe schetsen gemaakt.

Conceptfase
De conceptfase heeft ook langer geduurd dan ik had gehoopt. Er 
moest eerst goed gekeken worden hoe elk concept in elkaar zat 
voordat er een keuze gemaakt kon worden. Hier bleek meer tijd 
in te zitten dan gedacht.

Detaillering
De detailleringsfase liep goed, in SolidWorks is een model 
gemaakt wat veel verheldering bood. Er is teruggekoppeld naar 
de lijst met eisen en wensen. Doordat er een duidelijke lijst was, 
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source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0DPIUtzjONSP7AbO8oGwBw&
ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1600&bih=798 (Aan de hand van deze 
links is er verder geklikt en is er een conclusie getrokken van de 
meest voorkomende kippenhokken)

9. 19 september, 2013, http://www.beslist.nl/products/r/
kippenhok/

10. 19 september, 2013, Winkels die zijn gecontact: 
Molenhof Diervoeders, Oosterwolde; Faunaland Ubink, 
Wezep; Agro, Nunspeet; Pets Place, Biddighuizen; VOF 
Dierenspeciaalzaak,Wezep; Dierenspeciaalzaak de Oostermolen, 
Nijkerk.

11. 20 september, 2013,
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
Bron productie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_ontwerpen
Bron 175g: 
http://www.duurzaamthuis.nl/neem-een-gft-kip

12. 21 september, 2013, Ruud Zanders, Pluimhuis

13. plaatjes uit collage
21 september, 2013,  http://www.publicinterestdesign.org/tag/
wikihouse/
21 september, 2013,  http://members.chello.nl/j.brand17/foto_’s.
htm
21 september, 2013, http://members.ziggo.nl/mary.vink/
verhaalzak.htm
21 september, 2013, http://www.koopkeus.nl/a/lijst_product/
idx/5050607/mot/Elementen_bank/lijst_product.htm
21 september, 2013, http://www.parapluwebshop.nl/falcone-
paraplu-houten-stok-en-haak-regenboog-kleu.html
21 september, 2013, http://nl.freepik.com/iconen-gratis/
kam_696286.htm

Bronnen
1. 12 september, 2013, de EU-richtlijn voor het houden van 
leghennen van (1999), 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:
1999L0074:19990803:NL:PDF

2. 12 september, 2013, de EU-Verordening voor de Biologische 
Productiemethode (1999) :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/consleg/1991/
R/01991R2092-20070101-nl.pdf

3. 12 september, 2013, Inzake de bescherming van voor 
landbouwdoeleinden gehouden dieren:
•	 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSL

EG:1998L0058:20030605:NL:PDF
•	 http://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/Criteria/

FD_Criteria_leghennen_3_sterren_Rondeel_20120611.pdf
de EU-handelsnormen voor eieren (2001):
•	 http://www.pve.nl/pve?waxtrapp=ezzdNsHsuOnbPTEcBbBK&c

ontext=nfMsHsuOnbPTEC

4. 15september, 2013, http://www.buurtweiden.nl/diersoorten/
klein4.htm

5. 15 september, 2013, http://www.groen.net/Article.
aspx?id=13230

6. 16 september, 2013, http://www.levendehave.nl/kennisbank/
pluimvee

7. 16 september, 2013, http://dined.io.tudelft.nl/dined/

8. 17 september, 2013, https://www.google.nl/search?q=kippen
hokken&rlz=1C1KMZB_enNL552NL552&espv=210&es_sm=122&
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http://www.hardhouthandelvanloon.nl/prijslijsten/prijslijst-
hardhout-bankirai/ (40x40 €1,88 hardhout)
http://www.hardhouthandelvanloon.nl/prijslijsten/prijslijst-
tuinhout-grenenhout-vurenhout-geimpregneerd/ (45x45 €1,58)
http://download.pelckmans.net/Houtland-tuinhout-2013-
particulieren-nl-lores.pdf (35x35 €1,40)
http://www.handelsondernemingdevogelwebshop.nl/Webwinkel-
Product-18147300/Ge%C3%AFmpregneerde-balken-45-x-45-mm-
en-300-meter-lang.html (45x45 €1,50)
http://nubuiten.nl/hardhouten-paal-40x40.html (40x40 hardhout 
€1,45)
http://www.vandorphout.nl/producten/tuinhout?filter%5BBewerk
ing%5D%5B%5D=Ge%C3%AFmpregneerd&p=4 (45x45 €1,50)
http://www.ultimatewood.nl/contents/nl/d14_hardhouten-palen-
goedkoop-hardhout.html (40 x 40 hardhout €1,50)
http://www.handelsondernemingdevogel.nl/index.
php?paginaid=30 (45 x 45 €1,50)
http://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/tuinhout-en-palen/
m749952576-tuinpalen-geimpregneerd-4-5x4-5-7x7-9x9-12x12-
15x15.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPa
ge=lr (45x45 €1,20)
http://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/tuinhout-en-palen/
m743302772-schuttingpalen-geimpregneerd-geschaafd-in-
diverse-lengtes.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&pr
eviousPage=lr (44x44 €1,05)
http://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/tuinhout-en-palen/
a1001867788-tuinhout-spotgoedkoop-geimpregneerd-kijk-in-de-
lijst.html?c=c31218e179beb5dcf8f82c79cca58d38&previousPage=
lr&casData=EjuiBbJSjW-locC-Wdmbuti5eUvaGAL9c0nfH1an0kDD-
8l_L8QiO20tgM27197KJ0QFHjzhFxEHM7FxebbI6zTzu6xEwmt0kA
h6JlJx-CpDvEtwu5S0VpxyxuuZ0FEC (45x45 €1,25)

info houtsoorten:
http://www.houtdatabase.nl/infobladen/Infoblad%20
Houtsoortenkeuze%20versus%20toepassing.pdf

21 september, 2013, http://www.popsuiker.nl/categorie/9384/
tafels-&-stoelen/
21 september, 2013, http://www.fietsenpagina.nl/fietsmanden-
fietskratten/
21 september, 2013, http://norbertkoreman.blogspot.
nl/2011/12/de-kast-nrbert.html
21 september, 2013, http://www.dreamstime.com/royalty-free-
stock-images-lego-blocks-image523449
21 september, 2013, http://www.gereedschapknaller.eu/
Gereedschapskist430mm5dlg

14. 10 november, 2013, http://auto-en-vervoer.infonu.nl/
transport/10162-verkeer-auto-afmetingen-lading-aanhangwagen.
html

15. 15 november, 2013, http://www.vollebregtaanhangwagens.nl/
Aanhangwagens/groupid/114/group/Schamelwagens

16. 16 november, 2013, http://www.schutters.net/kippen/
gevaren.html

17. 18 november, 2013, http://www.tafel-design.nl/bestanden/
persbericht/111004Persbericht05.html

18. 19,20 november, 2013, Er is aan verschillende experts 
gevraagd wat de beste oplossing was. Medewerker houtafdeling 
Gamma, Zeist, 2013. Houtwerkplaats, Handmate Interieur, Delft, 
2013. Mederwerker werkplaast Universiteit Twente, Enschede 
2013.

19. 23,24 november, 2013, Er is gekeken naar verschillende 
plekken waar hout te verkrijgen was:
http://www.hardhouthandel.nl/bankirai-hardhout/regels-balken-
hardhout/ongeschaafde-regels-balken-hardhout/40-x-40-mm-
angelim-vermelho-fsc.html  (40x40 €1,85 hardhout)
http://www.detolbrug.nl/prijslijst.html (45x45 €1,60 )
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20. 28 november, 2013, http://www.bkcgroothandel.nl/vierkante-
koker
http://www.tupak.com/84/kokers/94/vierkante-kokers?gclid=CO
WfiMGb6bsCFUFd3god7nAALw
http://www.bouwenmetstaal.nl/uploads/pdf/tools/
staalprofielen_verkrijgbaarheid/087.pdf

Bronnen afbeeldingen
21. zelfgemaakt, Lianne de Wolf

22. 15 september, 2013, http://www.123rf.com/
photo_11611095_illustration-in-style-of-black-silhouette-of-hen.
html

23. 15 september, 2013,  http://www.clker.com/clipart-15605.
html

24. 19 september, 2013,  http://nl.123rf.com/photo_18176889_
set-van-vervoer-pictogrammen--bestelwagen.html

25. 19 september, 2013, http://www.clker.com/clipart-122973.
html

26. 1 december, 2013,  http://verdraaidgoed.nl/webshop/

27. 1 december, 2013, http://verdraaidgoed.nl/webshop/

28. 1 december, 2013, http://verdraaidgoed.nl/webshop/

29. 1 december, 2013, http://verdraaidgoed.nl/webshop/

30. 1 december, 2013, http://www.robedrijf.nl/

31. 1 december, 2013, http://www.reinaerde.nl/home/



99

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente



100

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

Bijlagen
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In de bijlagen zijn verschillende documenten te vinden die niet 
belangrijk genoeg waren voor in het verslag, maar die wel af en 
toe dienen voor extra duidelijkheid.

1. Particulier onderzoek
2. Principeoplossingen
3. Offerte-poster
4. Bouwtekeningen
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Bijlage 1 Particulier Onderzoek
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Bijlage 2 Principe-oplossingen

104
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Nachthok
Het nachthok kan in verschillende vormen worden ontworpen. 
Zowel het bovenaanzicht (1) als het vooraanzicht (2). In 
afbeelding X zijn de meest voor de hand liggende vormen 
opgenomen, met de moduleerbaarheid die hierna aan bod komt, 
al iets in het oog. 
Het nacht hok moet voorzien zijn zitstokken en legnesten. 
De precieze maten staan op blz X eerder in het verslag. Voor 
1m2  nachthok is 0,07m2 legnest nodig. Legnesten nemen 
dus een relatief kleine ruimte in. De ideeën 3 t/m 11 geven 
indelingsmogelijkheden van het nest weer. 
Legnesten zijn relatief simpel, in afbeelding X zijn verschillende 
bestaande legnesten te zien. 

Bestaande legnesten
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Bijlage 2 (vervolg)
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Zitstokken
In het hok moet per kip 18cm zitstok aanwezig zijn. De eis van zo’n 
zitstok is dat de kip er fijn op moet kunnen zitten, dat betekend 
dat de bovenkant van de stok plat moet zijn. Er kan zoals getekend 
bij zitstokken in figuur X een kant en klare zitstok in het nachthok 
geplaatst worden of er kan een stok worden gebruikt.

107

Ventilatie
Kippen zijn al heel warm van zichzelf. Het hok moet daarom niet 
te warm worden. Een wens is dat er ventilatie aanwezig is. Een 
knelpunt hier is dat kippen ook niet goed tegen tocht kunnen. Idee 
2 (ventilatie) is spreekt hier het meest aan, omdat hier de wind om 
een hoek moet. In idee 2 is ook een verstelbaar aspect getekend.
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Eieren rapen
In afbeelding X, zijn der verschillende ideeën op gebied van 
eieren rapen gegenereerd. In tabel X is de score te zien van elk 
idee. De hoofdeis is dat de eieren vanaf buiten het hok geraapt 
kunnen worden. Hier is dus tijdens de ontwerpfase al rekening 
meegehouden, om meer relevante resultaten te krijgen.

1. Vanaf buiten het hok wordt een deur opengemaakt om de 
eieren te kunnen pakken.

2. Door middel van de handschoen wordt het ei gepakt. Door het 
rooster aan de bovenkant is te zien waar je moet grijpen.

3. Het nest staat iets schuin waardoor het ei wegrold. Er moet 
hier rekening worden gehouden met het feit dat de kip, als het 
ontwerp niet goed is vast zou kunnen komen te zitten.

4. Door middel van het draaien van het legnest, zijn de eieren 
goed bereikbaar.

5. Door een gat onderin het nest te maken waar precies een 
ei door past, komt deze terecht in een slang waarna het ei 
uitzichzelf uit het hok rolt.

6. Doormiddel van een opening in het hok kan er met een 
verlengstuk van de arm een ei uit het nest worden gehaald.

Bijlage 2 (vervolg)
Strooisel

Er moet rekening worden gehouden met eventueel strooisel 
onderin het hok.
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Voeren
In afbeelding X, zijn der verschillende ideeën op gebied van voeren gegenereerd. In tabel X is de score te zien van elk idee. De 
hoofdeis is dat er gevoerd moet kunnen worden zonder het hok in te gaan, hier is al rekening mee gehouden in bij de ideeën.

Omdat 1,2,4,5 en 6 verder geen uitleg behoeven, worden deze overgeslagen.

3. Het idee is om het voer te laten hangen. Dit kan zoals getekend, in een zak, maar zou ook gecombineerd kunnen worden 4. Het 
maakt het voor de kippen interessant als het eten op een minder statische manier wordt gepresenteerd.
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Bijlage 2 (vervolg)

110

Schoonmaken
In afbeelding X, zijn der verschillende ideeën op gebied van schoonmaken gegenereerd. In tabel X is de score te zien van elk idee. Ook 
hier was de hoofdeis dat er schoongemaakt moest kunnen worden zonder dat je het hok (en de ren) door moest.

1,2 en 4 behoeven geen extra uitleg.
3. Omdat idee 3 niet van hetzelfde niveau is als de rest, is deze niet in de tabel meegenomen.
5. Deze afbeelding is een onderaanzicht.
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Ongedierte bestrijden
In afbeelding X, zijn der verschillende ideeën op gebied van 
ongedierte buiten te houden gegenereerd. Het gaat in hier om 
vossen en roofvogels, aangezien dat de hoofdvijanden zijn van de 
kip. In tabel X is de score te zien van elk idee. 

De ideeën die nu zijn gegeven zijn voor de onderkant van 
het hek, tegen vossen dus. De vier verschillende ideeën zijn 
ook toepasbaar aan de bovenkant van het hok. Dit is niet 
meegenomen in de afbeelding en in de tabel, omdat dit geen 
andere uitkomsten opleverde.
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Bijlage 2 (vervolg)

Beschutting in ren
In afbeelding X, zijn der verschillende ideeën op gebied van 
beschutting gegenereerd. In tabel X is de score te zien van elk 
idee. 
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Afleiding
In afbeelding X, zijn der verschillende ideeën op gebied van 
afleiding gegenereerd. In tabel X is de score te zien van elk 
idee. Afleiding was geen eis bij het ontwerpen van het hok, 
de gebruiker is zelf ook verantwoordelijk voor afleiding voor 
de kippen. Maar het is goed als de stap om de kip afleiding te 
geven zo klein mogelijk wordt gemaakt door eventuele ontwerp 
aanpassingen.

Kippen zijn geintreseerd in glinsterende voorwerpen en eten. Hoe 
meer glinstering en hoe interessanter de voedselpresentatie, hoe 



114

Bachelor Eindopdracht - Lianne de Wolf -  Universiteit Twente

Bijlage 3 Offerteposter
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Bijlage 4 Bouwtekeningen
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