De vossenjacht is geen oplossing om schade aan kleinvee te voorkomen:
1.

2.

Vossen zijn territoriale dieren en reguleren zo hun aantal per oppervlakte zelf. Op
een bepaalde oppervlakte is maar ruimte
voor een beperkt aantal vossen en vossenfamilies. Hierdoor kunnen nooit “vossenplagen” ontstaan, in tegenstelling tot bij
knaagdieren. Enkel wanneer er meer voedsel is, kan het aantal vossen iets hoger liggen. Zoals in jaren met zeer veel muizen of
konijnen. Te weinig voedsel leidt tot minder vossen.
Wanneer vossen worden bejaagd, komen
territoria vrij voor andere, meestal jongere vossen. Die jonge dieren zijn minder
dominant. Ze verdedigen minder de territoriumgrenzen en bezetten kleinere territoria. Hierdoor kunnen er meer vossen op
eenzelfde oppervlakte (over)leven.

In Vlaanderen mag de vos tijdens het
jachtseizoen onder strikte voorwaarden worden bejaagd. Vossenjacht of
-bestrijding is evenwel verboden tussen zonsondergang en -opgang. De
jacht mag niet plaatsvinden op of rond
een vossenburcht. Het gebruik van gif,
stroppen en klemmen is eveneens niet
toegelaten. In bepaalde gevallen is een
bijzondere bejaging mogelijk buiten het
jachtseizoen. Neem hiervoor contact
op met het Agentschap voor Natuur &
Bos (ANB) (www.natuurenbos.be).

3.

4.

Sterfte in een vossenpopulatie – bijvoorbeeld door bejaging – stimuleert de voortplanting. Er worden grotere nesten geworpen en meer vossenjongen overleven. Het
oorspronkelijk hoger sterftecijfer wordt op
die manier gecompenseerd.
Een bejaagde vossenpopulatie is onstabiel
en zorgt voor blijvende onrust. De dieren
wisselen daardoor gemakkelijk van territorium of verleggen hun grenzen, het komt
vaker tot (agressieve) contacten tussen
vossen en jonge dieren zwermen uit over
grotere afstanden.

Het bejagen van vossen is niet effectief. Integendeel, het werkt problemen met vossen in de
hand en verhoogt de druk op mens en natuur.

Vossen en ziekten een overschat probleem

Vossen kunnen drager zijn van ziekten. Hou rekening met onderstaande voorzorgsmaatregelen
om besmetting te vermijden.

Vossenlintworm

De vossenlintworm is een lintworm die de vos
binnenkrijgt door besmette knaagdieren te
eten. Lintwormen kunnen via de uitwerpselen
van de vos de mens besmetten. De kans op
besmetting is in Vlaanderen erg klein en te
voorkomen door:
•
•
•

•

Hondsdolheid

Door orale vaccinatie van vossen, in Wallonië
en in onze buurlanden, is België sinds 2001
volledig vrij van hondsdolheid. In Vlaanderen
is hondsdolheid bij vossen overigens nooit
een probleem geweest (met uitzondering van
Voeren).

dode vossen of hun uitwerpselen niet met
de blote hand aan te raken;
geen ongewassen vruchten of ongewassen
rauwe groenten te eten die zich lager dan
70 cm van de grond bevinden;
honden nooit in een vossenburcht te laten
neuzen. Zo voorkom je dat vossenlintwormeitjes in hun vacht blijven hangen. Vermijd
ook contact met jachthonden;
na het wroeten in bos, tuin of natuur jouw
handen zorgvuldig te wassen.

Honden en katten kunnen eveneens met deze
lintworm besmet zijn en ze doorgeven. Vooral
dieren die vaak in de natuur rondlopen en
knaagdieren eten, hebben een verhoogd risico.
Ontworm daarom je huisdieren regelmatig
(driemaandelijks).
Bejaging van vossen leidt tot een verhoogde
mobiliteit van vossen en werkt verspreiding van
ziekten in de hand!

Bijkomende informatie
Deze brochure is ook digitaal beschikbaar.
Besturen en organisaties die hun inwoners
willen informeren over de vos en in het bijzonder
hoe ze kleinvee kunnen beschermen, kunnen
contact opnemen met Natuurpunt of Vogelbescherming Vlaanderen.

Meer informatie over de vos vind je op:
www.zoogdierenwerkgroep.be
www.natuurpunt.be
www.vogelbescherming.be
www.inbo.be
www.natuurenbos.be
www.sos-vos.be
Deze informatiebrochure kwam tot stand
dankzij een samenwerking tussen Natuurpunt
en Vogelbescherming Vlaanderen en Velt.
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Vos bejagen, beschermt jouw kleinvee niet

Slimmer dan

de vos

Tips voor een veilige kippenren
•
•
•
•
•

Gebruik stevig gaas (min 1,5 mm dik), daar bijten vossen en marters niet door
Voorzie een maasgrootte van maximaal 3x3 cm, onderaan kan je eventueel een kleinere
maaswijdte gebruiken
Vermijd dat vossen de kippenren binnen kunnen via overhangende bomen of andere opstapjes
Zorg dat de draad goed gespannen staat.
Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan.
Zorg voor een hoogte van minimaal 180 cm en plooi de bovenste
40 cm van de draad naar buiten in een hoek van 30°.
Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van
20 cm en 110 cm.

Vossen zijn na een lange periode
van bijna afwezigheid in Vlaanderen
helemaal terug van weggeweest.
Parallel hiermee zijn de klachten over
pluimveeroven toegenomen.

Leren samenleven

Vlaanderen is sterk versnipperd en dichtbevolkt.
Door hun groot aanpassingsvermogen en de relatief grote oppervlakte van hun territoria, laten
vossen zich regelmatig opmerken in de buurt
van de mens.

Bescherm jouw kippen tegen de vos

Feiten en cijfers

Vossen zijn erg behendig. Zorg dat zij niet tot bij
de kippen, eenden of konijnen kunnen komen.
Vossen zijn overwegend nachtdieren. Je kleinvee
’s nachts huisvesten in een nachthok met een
vaste bodem kan de meeste schade voorkomen.
Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt.
Vermijd rondslingerend afval door stevige afvalcontainers te plaatsen.
Als je deze maatregelen uitvoert, voldoet jouw
nachthok of ren aan de minimale vereisten
van de Code goede praktijk zoals vastgelegd bij
ministrieel besluit.

Een vos kiest graag voor de minste inspanning.
Slecht afgesloten kippenhokken en konijnenrennen zijn daarom geliefkoosde plekjes voor
een feestmaal. Gelukkig kan een goed beveiligd
hok een slachtpartij voorkomen. Wees slimmer
dan de vos en volg de aanbevelingen in deze
brochure!

De vos behoort tot de familie van de hondachtigen. Een volwassen vos heeft een kop-romplengte van 60 tot 90 cm en een pluimstaart van 30
tot 50 cm. Kenmerkend is zijn roodbruine vacht
in combinatie met een grijs-witte keel en buik.
Vossen zijn territoriale dieren. Dat wil zeggen
dat ze een gebied afbakenen waar ze in principe
geen soortgenoten dulden. Zo’n territorium is
meestal 5 tot 10 km² groot, maar kan in stedelijk gebied kleiner zijn. In een territorium leeft
gewoonlijk één mannetje met één of enkele
vrouwtjes. Per territorium is er slechts één nest
per jaar, dat meestal 4 tot 6 jongen telt.
Vossen zijn vooral in het schemerdonker en
’s nachts actief.
De vos is vooral ‘s nachts op pad. Zorg voor
een (automatisch) afsluitbaar nachthok.
Leg rondom de buitenzijde
een rij tegels van minimum
40 cm breed of graaf de
omheining 50 cm diep in

of

Door een maasgrootte van max. 1,5x1,5 cm te
gebruiken, raken ook marters er niet doorheen. Eventueel overspannen met een stevig
net maakt je afsluiting meteen ook volledig
marterproof.

Nuttige dieren

Vossen eten veel kleine zoogdieren zoals ratten,
muizen en konijnen. Net die soorten kunnen
schade toebrengen aan landbouwgewassen. De
vos is dus een partner in het beperken van landbouwschade. Daarnaast ruimt hij ook heel wat
zieke dieren en kadavers op.

