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HIER VINDT U TIPS EN TRUCS OM ZELF EEN SCHUILHOK 
VOOR KATTEN TE BOUWEN 

 

Aankooplijst om 1 schuilplaats te maken 

• 1 nieuwe kattenbak met een hoog deksel 

• 1 rol brede en stevige tape (bruin of transparant) 

• 3 grote plastiek vuilniszakken (NIET biologisch afbreekbaar) van 120l 

• 1 rol isolatiefolie (2mm) – bij Brico beschikbaar, afdeling isolatie 

• 2 blokken piepschuim voor de onderkant  

• 1 stuk zwart dekzeil voor vijvers om het hok te bedekken vooraleer het onder 
de struiken te plaatsen 

Vergeet niet; indien u 2 schuilplaatsen bouwt, moet u uw aankooplijst aanpassen. 

Stap 1 

Neem een nieuwe kattenbak. 

Isoleer goed met behulp van de rol isolatiefolie of 
noppenfolie (zoals op de foto) om de schuilplaats tegen de 
kou te beschermen. 

Plaats meerdere lagen om een 
dikke isolatielaag te hebben 
(noodzakelijk om de kou te 
bestrijden). 

De isolatierollen (in piepschuim) zijn in doe-het-zelf 
winkels verkrijgbaar in de afdeling isolatie voor woningen.  

Stap 2 

Plak de isolatie samen met brede tape. Dek alle spleten goed 
af om waterlekken te voorkomen. Aarzel niet om alle hoeken 
zorgvuldig dicht te plakken. In het algemeen, om een goed 
schuilhok te maken, hebt u bijna een volledige rol tape nodig.  

We mogen niet vergeten dat we in 
een nat en regenachtig land leven. 

De kwaliteit van uw schuilhok zal 
afhangen van de kwaliteit van de 

gebruikte producten en de kwaliteit van uw werk.  
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Stap 3 

Wanneer u klaar bent met de isolatie, moet u het in 
een grote, stevige plastiek vuilniszak  wikkelen (opgelet: 
koop geen biologisch afbreekbare zakken… anders zal 
uw hok ook afbreken). 

Plak alles samen met tape (zeker de ingang). 

Plaats 2 of 3 vuilniszakken (indien de 1ste laag kapot 
gaat, zullen de onderste lagen nog maanden 
bescherming bieden voor uw schuilhokje). 

Stap 4 

Vooraleer u de laatste laag plastiek plaatst kan u 
bovenop het dak een dunne plank fixeren met tape. Zo 
kan u een luifel maken en tegelijkertijd het dak 
versterken. 

Wikkel de tape om alles heen om de plank stevig vast te 
maken en plaats het hok daarna in de laatste zak. Zoals 
te zien op de foto moet u het geheel goed samen  
plakken om te voorkomen dat water binnen sijpelt.  

Stap 5 

Plak ten slotte 2 dikke stukken piepschuim aan de onderkant (om 
voeten te vormen) en te voorkomen dat het schuilhok, in geval van 
hevige regen, in het water komt te staan. 

Aarzel niet om veel tape te gebruiken zodat alles goed samen blijft 
zitten. Na 2 winters moet u waarschijnlijk de 
bovenste laag tape vervangen omdat  het 
niet meer zal plakken.  

 

Dankzij uw klusvaardigheden zullen veel dieren een goede nachtrust hebben in een 
geschikte schuilplaats. 

 
Afbeelding 1 

Ziehier een foto van de voeten aan de onderkant. Dikke stukken piepschuim kan u meestal in verpakkingen van gekochte 
huishoudapparaten of in doe-het-zelf winkels terugvinden. 
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Stap 6 

Om het dak te versterken kan u een stuk zeer resistent plastiek  (dekzeil voor vijvers) 
plakken zodat de katten het niet kapot krabben met hun klauwen. 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste stap 

Uw « cat-hotel***** » is klaar. Plaats binnen een goede laag isolatierol (meestal 
gebruik ik 4 lagen) om een goede matras te vormen. Het interieur moet, indien nodig, 
ongeveer om de 3 maanden vervangen en ontsmet worden, Voor de reiniging kan u 
Dettol verdunnen in een waterspuit. Maak het schuilhok leeg, spuit het product erin, 
droog goed op met keukenpapier, plaats nieuwe isolatie… en hier gaan we weer 
zachte nachten tegemoet. 
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Enkele tips/een paar tips 

• Leg binnenin zeker geen hooi of kleding omdat dat vocht vasthoudt. Als het in 
de winter vriest zullen natte kleren ook bevriezen! Dieren vegen hun poten 
niet af vooraleer ze binnenkomen.  

• Ik merk dat katten de geur van Dettol graag hebben; eens het schuilhok 
schoon gemaakt is zullen ze graag terug gaan. 

• Wees aardig, beschadig dit schuilhok niet omdat dieren zonder familie dit 
nodig  hebben tijdens de koude winteravonden. Dank u voor uw 
vriendelijkheid en uw begrip. 

• Schrijf een leuk berichtje op hun huisje zodat mensen zien dat het een 
schuilplaats voor dieren is. 

• Wees nooit gemeen of agressief tegen mensen die u de schuilhokken zien 
plaatsen of kuisen, als u weg bent zullen ze er gebruik van maken om alles af te 
breken. 

• Verberg de hokken op een discrete plaats, bijvoorbeeld bij struiken en vooral 
uit de buurt van mensen en, vooral, kinderen. 

• Plaats takken en bladeren om de schuilplaatsen goed te verbergen en ook om 
te voorkomen dat katten krabben. 

• Hoe discreter, hoe groter de kans dat de dieren met rust gelaten worden 
(meestal plaats ik de hokken heel vroeg in de ochtend of ‘s avonds laat). Indien 
mogelijk kan u uw auto voor de struiken parkeren terwijl u de hokken plaatst 
zodat u vermijdt dat nieuwsgierige mensen daarna komen inspecteren. 

 

 


