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Bouw hondenhok 
 
 
Bouw een hondenhok om uw hond te beschermen tegen de kou, hitte of slechte 
weersomstandigheden. Hondenhokken zijn efficiënt in het beschermen van uw 
huisdier tegen agressie van buitenaf. Hieronder vindt u enkele nuttige tips voor 
het bouwen van een hok op maat. 
 
Om een geschikt onderkomen te bouwen, moet u rekening houden met de 
grootte en de bouw van uw hond. De lengte wordt gemeten van het uiteinde van 
zijn snuit tot het begin van zijn staart. De hoogte wordt gemeten van de top van 
zijn hoofd tot de grond. Het hondenhok moet voorzien zijn van een deur om het 
slaapgedeelte van uw hond gemakkelijk te kunnen reinigen. Het belemmeren 
van de vrijheid van een dier wordt als mishandeling beschouwd, vandaar het 
belang van een kennel, zelfs een eenvoudige; en een hondenhok indien u de 
hond in een gesloten plaats moet houden.  
 
Het hondenhok moet bij voorkeur buiten de kennel geplaatst om de hond meer 
ruimte te geven waar hij kan spelen en bewegen. U kan een grote plank leggen 
waar de hond meestal ligt zodat hij bescherm wordt tegen de koude grond. De 
vloer bestaat uit gewone tegels of glad beton. Voor het dak wordt een golfplaat 
aanbevolen om de hond te beschermen tegen regen en zonnestralen.
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Met de twee volgende afmetingen van de hond, kan U het ganse hok bouwen: 

• Door “lengte van de hond” wordt verstaan de afstand tussen de neus en 
het begin van de staart. 

• Door “hoogte van de hond” wordt verstaan de afstand van de kop tot de 
grond. 

 

Lengte 1 ½ (anderhalf) maal de lengte van de hond 

Breedte Lengte van de hond + 20 cm 

Voorhoogte Hoogte van de hond + 20 cm 

Achterhoogte Hoogte van de hond + 5 cm 

 
 

 

 

• Een naar achter hellend dak met oversteek van minstens 10 cm, en 

belegd met teerpapier, teerzeil of zink. 

• De vloer: 10 cm van de grond, in geklikte planken van minimum 1 duim. 

• De rest van het hok : in geklikte planken van 3/4 duim (dubbele wanden 

gevuld met glaswol zijn het ideale). 

• Een deur: om de slaapplaats gemakkelijk te kunnen reinigen. 
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Daarna het hok volledig, van buiten, met carbolineum schilderen. 
Het hok steeds plaatsen met de rug naar het noorden. 
Een stenen hok is af te raden, daar het te koud is. 
  

A 
De slaapplaats. 
Van de zijwand tot C en E: éénmaal de lengte van de hond. 
Van de voorwand tot de achterwand: 1 maal lengte hond + 20 cm. 

B De tochtvrije deur om de slaapplaats te reinigen. 

C 
Het schot voor beschutting tegen wind en koude. 
Lengte: tot het midden van het hok. 
Hoogte: tot boven. 

D De ingang (een dorpel is hier niet nodig). 

E Een dorpel van 10 cm hoog tussen het schot en de achterwand. 
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Moet de hond vastgelegd worden? 
Onze moderne tijden dulden geen levenslang vastgeketende slaven meer. 
Daarom ook ijvert de publieke opinie, in alle landen en in alle middens, voor de 
totale vrijheid van de hond, want een vastliggende hond doorstaat een ware 
marteling en kan aanzien worden als wreedheid. 
Een in huis loslopende hond – zelfs van klein ras – waakt trouwens veel beter, en 
kan niet door inbrekers vergiftigd worden. 
 
Indien in zekere gevallen het werkelijk noodzakelijk blijkt de vrijheid van de 
hond, enigszins te beperken, maak dan een eenvoudige “REN”: 

 
1. Minstens een oppervlakte van 10 m 2 (bv. 3 x 4 m. of 2 x 5 m.). 

2. Een licht afhellende vloer uit ruwe tegels of uit glad gestreken cement 

vervaardigd met fijn zand. 

3. Een afdak van golfplaten of ander materiaal om de hond te beschermen 

tegen de regen en hevige zonneschijn. 

4. Een grote plank op blokken in de ren, op de plaats waar de hond zich 

gewoonlijk bevindt, om van de koude vloer bevrijd te zijn. 

5. Zo mogelijk, het hok buiten de ren plaatsen om de hond meer loop te 

geven, en om hem te beletten op het dak te springen. 

Diverse raadgevingen 
• De uitwerpselen moeten DAGELIJKS weggenomen worden. 

• De hond heeft recht op DEGELIJK voedsel: er bestaat in de handel een 

grote keuze aan kant-en-klare voeding, die alles bevat (vitaminen, 

eiwitten, enz.) die uw hond nodig heeft. Laat u hierover inlichten door uw 

dierenarts. 

• DE HOND MOET STEEDS BESCHIKKEN OVER FRIS EN ZUIVER WATER. 

• Om in goede gezondheid te blijven moet hij minstens twee uren per dag 

loslopen. 

• Gedurende de zomermaanden: zorg er voor dat hij over schaduw beschikt. 

• Gedurende de wintermaanden: leg in zijn hok een laag van minstens 10 

cm stro, en beschut zijn hok tegen de ijzige winden (bv. met zakken). 

• En te ALLEN TIJDE, betuig hem uw GENEGENHEID en uw vriendschap. 

 


