Omheining

Toch schade geleden?

Elektrische omheining

Kijk dan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Wat moet je hiervoor doen?

30°

Bekijk de algemene voorwaarden op
www.natuurenbos.be/schade.

100 cm

Leven de dieren die de schade veroorzaakten in een
natuurgebied dat wordt beheerd door de Vlaamse
overheid of een erkende terreinbeheerder? Zijn deze
dieren daar uitgesloten van jacht of bestrijding?
Heb je om schade te voorkomen, de plaatselijke
erkende jager ingeschakeld om te bejagen of te
bestrijden?
Verzeker jezelf ervan dat je op een correcte manier
één van de verplichte preventieve maatregelen hebt
genomen.
Verzamel de bewijsstukken van de schade en de
genomen maatregelen.

maaswijdte maximum 3 cm

Bereken en bewijs de omvang van de schade.
Deze moet minstens € 300 bedragen om in aanmerking te
komen voor een schadevergoeding.

maaswijdte kippengaas maximum 4 cm

Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan het
Agentschap voor Natuur en Bos via het e-loket of het
formulier op de website www.natuurenbos.be/schade.

draaddikte minimum 1,5 mm
Vossen gebruiken zowat alles als ‘springplank’.
Haal objecten, bomen en struiken rond de omheining weg.

Stuur het formulier
Met een aangetekende zending naar de Provinciale
Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos. De
nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.
Digitaal via het e-loket op www.natuurenbos.be/schade.
VU Marleen Evenepoel | 2014

Nachthok

*

Nog vragen? Contacteer de Provinciale Dienst van het
Agentschap voor Natuur en Bos. Je vindt de contact-gegevens op www.natuurenbos.be/natuuralsgoedebuur.
Agentschap Natuur & Bos
Koning Albert II-laan 20 | 1000 Brussel
Tel. 02 553 81 02 | Fax 02 553 81 05
anb@vlaanderen.be
Let op: na publicatie van deze folder, kan de wet gewijzigd zijn. Kijk voor de
meest actuele informatie op www.natuurenbos.be.

*rolluikje = optioneel
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180 cm

TIP: plooi de
bovenrand
onder een hoek
van 30 graden

DE NATUUR ALS GOEDE BUUR

(SAMEN)LEVEN
MET VOSSEN

Vossen zijn prachtige roofdieren die de hoofdrol spelen in
talrijke verhalen en legendes. Nu ze weer vaker voorkomen
in Vlaanderen, moeten we nog wennen aan hun
aanwezigheid. Ze leveren nochtans nuttig werk. Muizen
en ratten vormen een favoriet deel van het vossendieet,
waardoor ze knaagdierplagen helpen voorkomen. Ook
zwakkere of zieke wilde dieren, ruimen ze tijdig uit de
weg. Toch veroorzaakt datzelfde jachtinstinct hun wat
kwalijke reputatie.
Vossen kiezen doorgaans de gemakkelijkste weg naar hun
prooi. Eens binnengedrongen in een hoenderhok, doden
ze vaak alle aanwezige prooien, aangezien de kippen niet
kunnen vluchten. Na een smakelijke maaltijd, laten ze het
gros onaangeroerd achter. Die onnodige slachtpartij kan
vanzelfsprekend op weinig sympathie van de eigenaar
rekenen. Ook in pasgeboren biggen en lammetjes durft
een vos soms zijn tanden zetten. Heb je de nodige
maatregelen getroffen en toch schade geleden? Kijk dan
of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. In
deze folder vind je oplossingen om de vos weg te houden
van je eigendom.

Door een omheining te plaatsen!

TIP

O de rust in het hoenderhok te bewaren, helpt
Om
het om je afrastering ondoorzichtig te maken.
Als je gevederde vrienden hun vijanden niet zien,
voelen ze zich ook niet bedreigd.
PRIJS
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Wees sluwer dan de vos...
Vossen eten erg gevarieerd. Ze jagen op gevogelte en
kleine zoogdieren, maar ook insecten, vruchten en bessen
staan op het menu. Ze zijn vooral in Vlaanderen aanwezig
en dat brengt ook nadelen met zich mee. Op zoek naar
lekkers dringt het dier domeinen binnen, waardoor hij
schade kan veroorzaken. Gelukkig kan je tal van acties
ondernemen om ongewenst bezoek te voorkomen. Om
aanspraak te maken op een schadevergoeding
ben je
oed
verplicht één van de maatregelen met een
te treffen.
Indien mogelijk moet je de soort bejagen of bestrijden
op je perceel (zie kaderstukje). De tips maken de ingreep
nog effectiever.

Door een afsluitbaar nachthok te bouwen!

PRIJS

EFFECT

EFFECT

MOEILIJKHEID

‘Simpele’ omheiningen zijn geen partij voor vossen. Als
intelligente klim- en springkampioenen hebben ze een
afrastering op maat nodig om gestopt te worden. Twee
soorten omheiningen houden vossen tegen. Controleer
bij de bevoegde gemeentelijke dienst of er plaatselijke
reglementen gelden waarmee je rekening moet houden.

TIP

O de omheining nog veiliger te maken, gebruik
Om
je best een draad met een minimumdikte van 1,5
mm. Objecten, bomen of struiken rond de afrastering, vormen ‘springplanken’ voor de slimme
dieren. Als je de randen bovenaan naar buiten
plooit onder een hoek van minimaal 30 graden,
kan de vos er niet overheen klimmen.

Een hoge omheining::
Min. 180 cm hoog
Mazen van max. 3 cm of kippengaas met mazen
van max. 4 cm
Een maatregel om ondergraven te voorkomen
(ingraven of verharde bodem)

Door een volledig afgesloten verblijf te
bouwen voor je dieren!

Een elektrische omheining::
Min. 100 cm hoog
Een elektrische draad bovenop de omheining
Mazen van max. 3 cm of kippengaas met mazen
van max. 4 cm
Een maatregel om ondergraven te voorkomen
(ingraven of verharde bodem)

PRIJS

Als het klimmen mislukt, proberen vossen alsnog hun doel
te bereiken door tunnels te graven. Om dat te verhinderen
graaf je de omheining in of verhard je de bodem met steen
of houten planken.
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TIP

A
Automatische
deuren openen en sluiten het
nachthok op het moment dat jij dat wenst. Zo
hoef je de poort niet handmatig te bedienen.
Controleer regelmatig!

!
Bijzondere jacht en bestrijding
de omheining nog veiliger te maken, gebruik
vanOm
vossen

je best een draad met een minimumdikte van 1,5
mm.bieden
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deze maatregelen vind
je op www.natuurenbos.be/wildbeheer.

MOEILIJKHEID

Wie helemaal zeker wil zijn, bouwt een volledig
afgesloten verblijf mét beveiligde bodem. Daardoor
blijven je dieren uit het zicht en bereik van vossen.

MOEILIJKHEID

Vossen zijn nachtdieren die vooral in het donker op jacht
gaan. Daarom is een stevig en afsluitbaar nachthok voor
je dieren geen overbodige luxe. Vossen glippen door
de kleinste openingen binnen, dus dicht alle gaten en
spleten goed af en maak de bodem ondoordringbaar.

EFFECT

