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1.  Schade aan kippenhouderij met een vrije uitloop 
 

Dit rapport behoord bij het Faunabeheerplan Groningen 2014-2019 en betreft een nadere een 
nadere onderbouwing van de schade door Vossen op bedrijven met kippen met een vrije uitloop. 

1.1  Achtergrond 

Sinds 1 januari 2012 is het houden van kippen in legbatterijen verboden. Voor legpluimveebedrijven 
die vóór april 2008 geïnvesteerd hadden in verrijkte kooien, gold een overgangstermijn tot 1 januari 
2021. Deze bedrijven mochten tijdelijk nog legkippen in verrijkte kooien houden en eieren leveren. 
 
Op een bedrijf met vrije uitloop kippen heeft een kip 4 m2 weiland ter beschikking. Oftewel voor 
iedere 2.500 kippen heeft men 1 hectare grond nodig.  Daarnaast is er stalruimte, waar de kip 's 
nachts slaapt en 's ochtends haar ei legt. De kippen hebben legnesten, zitstokken en een stofbad. 
Overdag verblijft de kip op het weiland en in de schemering maakt zij haar gang naar de stal waarin 
zij de nacht doorbrengt. Deze ruimte wordt ’s nachts afgesloten. Dit gaat in veel gevallen 
automatisch met een tijdklok. Een klein van de dieren brengt de nacht buiten door.  
 
Aantal leghennen in vrije-uitloopbedrijven en het aantal biologische bedrijven in Nederland groeit 
nog steeds. Door de oppervlakte-eis zal de groei zich met name voortzetten in de open agrarische 
gebieden waar geen schaarste is. In figuur 1 staat de ontwikkeling van de sector in de periode 2007-
2013 weergegeven. 

  

 
Figuur 1. Aantal leghennen in vrije-uitloopbedrijven (ononderbroken lijn) en biologische 

bedrijven (onderbroken lijn) in Nederland in de periode 2007–2013. (Bron: Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 29 446, nr. 90) 

 
De hiervoor omschreven dagelijkse weidegang maakt echter dat deze maatschappelijk gewenste 
vorm van pluimveehouderij erg gevoelig is voor predatie door vrijlevende predatoren. Met name de 
Vos brengt veel predatieschade toe aan deze bedrijven door in de schemer- en nachtelijke periode te 
prederen op kippen die nog niet in de stal verblijven of zelfs door predatie van kippen binnen de stal. 
Vooral wanneer dit laatste het geval is, is de kippensterfte groot. 
 
Daar komt bij dat Vossen vaak meer dieren doden dan zij zelf nodig hebben. Dit gedrag staat bekend 
als het “hen house syndrome” of “surplus killing”. De naam “hen house syndrome” komt voort uit 
het feit dat dit gedrag zich veel voordoet als een predator in een kippenverblijf terecht komt. Ieder 
van de 4 bekende gedragsinstincten wordt dan getriggerd: zoek, overmeester, dood en consumeer. 



 
De jacht van een predator stopt pas als de hele cyclus van de vier bovengenoemde 
gedragsinstincten volledig wordt doorlopen. Onder normale omstandigheden stopt een predator dus 
als de prooi is gevangen, gedood en opgegeten. Echter, in bijzondere situaties waarbij iedere keer 
weer een voorgaand gedragsinstinct wordt getriggerd, valt de predator terug in deze eerder stap en 
blijft daar dan als het ware in “hangen” (Scott Mills, Conservation of Wildlife Populations; 
Demography, Genetics, and management, 2007).  
 
Kom je als Vos in een afgesloten ruimte terecht waarin kippen in paniek blijven bewegen, dan wordt 
iedere keer het instinct om te doden getriggerd, en wordt de cyclus niet voltooid na een eerste 
succesvol gedode prooi. Vanwege het karakter van de bedrijfstak zal het duidelijk zijn dat het bezoek 
van een Vos aan een bedrijf met vrije uiloopkippen vaak eindigt in “surplus killing”: er worden veel 
meer kippen gedood dan de Vos nodig heeft. 
 

1.2 Omvang schade op bedrijven met vrije uitloopkippen 

Omdat de Vos sinds 12 mei 2006 op de landelijke vrijstellingslijst is geplaats wordt schade die wordt 
veroorzaakt door de Vos, niet meer vergoed door het Faunafonds. Daarmee is tevens ook de melding 
en registratie van schade door Vossen bij het Faunafonds niet meer aan de orde. Derhalve ontbreken 
die gegevens bij het faunafonds voor de periode na 2006. 
 
Het Louis Bolk Instituut (Bestman & Wagenaar, 2009) heeft onderzoek gedaan naar Biologische 
leghennen en de relatie tussen bedrijfsfactoren en diergezondheid. Hierbij hebben ze ook 
onderzocht bij hoeveel bedrijven er sprake is van predatie door roofdieren. Er zijn 49 koppels 
bezocht op 43 bedrijven op het moment dat de hennen tussen de 50 en 60 weken oud waren. Van 48 
koppels was bekend of er uitval was door roofdieren. Bij 19 koppels (39,6 %) was er uitval door 
roofdieren. Zie onderstaande tabel. Als er uitval was door roofdieren, was dat in circa éénderde van 
de gevallen door een vos, in éénderde van de gevallen door een roofvogel en in éénderde van de 
gevallen door beide. 
 
Tabel 1. Uitval door roofdieren (Bron: Bestman & Wagenaar, 2009) 

 
Soort Aantal koppels Percentage 

Alleen vos 6 12,5% 
Vos & roofvogel 6 12,5% 

Roofvogel 7 14,6% 

Geen predatie 29 60,4% 
Totaal 48 100,0% 

 
 
Om meer informatie te krijgen over de predatie door vossen op Groningse bedrijven is op verzoek 
van de Faunabeheereenheid  geïnventariseerd op welke bedrijven in Groningen predatieschade 
wordt ondervonden door de Vos. Van 10 Groningse bedrijven is zo achterhaald dat in de periode van 
2015 – 2016 schade is veroorzaakt door de Vos op bedrijven met vrije uitloopkippen. 

1.2.1 Directe en indirecte schade 

Door predatie wordt op bedrijven vrije uitloopkippen een tweetal soorten schade veroorzaakt: 
directe schade door predatie op leghennen en het verlies van de daardoor te produceren eieren, en 
indirecte kosten door productieverlies ten gevolge van stress na predatie door de Vos. 
 



1.2.2 Directe schade door predatie 

De waarde van leghennen bij inkoop bedroeg in de periode 2010 – 2013 circa € 5,80. Bij een 
productieve periode van eileg (circa 65 weken per hen) en uitgaande van een productie van 
6,5 eieren per week per leghen, gaat per gepredeerde leghen een productie van 422 eieren verloren. 
 
In de periode 2010 – 2013 bedroeg de gemiddelde verkoopwaarde van een ei € 0,06, zodat per 
gepredeerde leghen een directe schade ontstaat van: 

 

 
 
Thans (oktober 2016) ligt de verkoopwaarde per ei iets hoger dan in de periode 2010-2013, namelijk 
op € 0,08, hetgeen uitkomt op een totale schade per leghen van € 39,56. Voor biologische eieren 
wordt momenteel ook wel € 0,09 per ei betaald. 
 
Tussentijdse vervanging van gepredeerde leghennen is niet mogelijk. Leghennen worden namelijk 
generatiegewijs ingekocht om verschillen in eileg ten gevolge van het leeftijds-verschil te voorkomen, 
onrust en gewonde dieren ten gevolge van het vaststellen van de pikorde te voorkomen, en om 
insleep van besmettelijke dierziekten door tussentijdse introductie van nieuwe vogels te voorkomen. 
 

1.2.3 Indirecte schade door predatie 

Nadat leghennen zijn gepredeerd ontstaat stress en is er sprake van een tijdelijke verstoring van de 
eiproductie. Uitgaande van een tweetal dagen die nodig is eer de rust is weergekeerd onder de 
leghennen en een productiederving ten gevolge van de stress van 15%, moet gerekend worden met 
een vervolgschade van 1,9 eieren per leghen in de totale stal. Bij een bedrijfsgrootte van 20.000 
leghennen betekent dit een additionele derving van € 2.280,- nadat predatie heeft plaatsgevonden 
(Ofwel € 3.040 op basis van de huidige ei-prijs). 
De indirecte schade ten gevolge van de stress is daarmee vaak nog veel groter dan de directe schade 
van de leghen en haar productie. 
 

1.2.4 Berekende gemiddelde schade Groningse bedrijven 
Volgens een opgave van brancheorganisatie AVINED (oktober 2016) zijn er zijn 6 biologische 
bedrijven en 7 Freilandkippenhouders in Groningen. Ten behoeve van dit onderzoek zijn er 7 
bedrijven met Freilandkippen en 3 biologische kippenhouders geënquêteerd. Eén van de 
Freilandkippenhouders betrof een startende ondernemer. 



Voor de bij de geënquêteerde  bedrijven die schade bijhouden van door de Vos gepredeerde kippen 
is sprake van een toename in de tijd van predatie. De toename zit met name in de predatie door 
roofvogels, maar ook bij de vossenschade ziet men een lichte toename. De predatieschade loopt 
sterk uiteen van ca. 1 – 4,3% per opgezet koppel. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 34.696 kippen. 
Daarnaast hebben een aantal bedrijven ook nog scharrelkippen. 
 
Op één van de bedrijven was er in een koppel van 66.000 opgezette kippen een predatie uitval van 
2.840 kippen. Volgens Bestman et. Al is hiervan naar verwachting 12,5% door de vos gepredeerd en 
nog eens 12,5 % door vos óf roofvogel. Hetgeen neerkomt op 355-710 vossenslachtoffers voor dit 
koppel. Hetgeen neerkomt op een directe schade door vossen van € 14.043 tot € 28.088 per koppel. 
 
De jaarlijkse schadebedragen in termen van directe schade lopen voor een gemiddelde Gronings 
bedrijf (34.969 kippen) uiteen van € 13.725,00 (1% uitval) tot € 59.020,00  (4,3 %) per jaar. Het 
bedrag aan indirecte schade ligt echter veel hoger en bedraagt een veelvoud van de directe schade 
maar is hier evenals de kosten voor preventieve maatregelen niet meegenomen in het 
schadeoverzicht. 
 

1.2.5 Risico op verspreiding ziekten 

Het is mogelijk dat Vossen bij predatie op bedrijven vrije uitloopkippen, gepredeerde kippen over 

grote afstand kunnen verplaatsen. Verspreiding van besmettelijke dierziekten als vogelgriep is 

daarmee denkbeeldig. 

1.3 Preventieve maatregel op bedrijven met vrije uitloopkippen 

1.3.1 Uitrasteren percelen 

Hieronder staat een uitvoerig citaat uit recent advies van het BIJ12/Faunafonds (2015) aan 
gedeputeerde staten van Gelderland in een identieke situatie (Bron: Provincie Gelderland,  Flora- en 
faunawet, Goedkeuring Faunabeheerplan Vos en ontheffing verlening 2015-001794). 
 
“Op 18 mei 2015 is bij BIJ12/Unit Faunafonds per e-mail een verzoek binnengekomen om  
advies uit te brengen aan de provincie Gelderland over de effecten van de inzet van  
preventieve middelen om schade te voorkomen. Het betreft het effect van het gebruik van  
een elektrisch raster ter voorkoming van belangrijke schade door vossen aan Freiland- 
kippenbedrijven. 
 
Advies Faunafonds  
Van vossen is bekend dat zij in korte tijd belangrijke schade kunnen aanrichten aan Freiland- 
kippen bedrijven.  
 
Afweging  
Het bestuur van het Faunafonds heeft in 2004 een afweging gemaakt of van een 
grondgebruiker die kippen houdt volgens het Freilandsysteem in redelijkheid gevraagd kan  
worden om een vossenwerend raster rondom zijn bedrijf te plaatsen, alvorens men over kan  
gaan tot het adviseren van een ontheffing voor het doden van vossen met gebruik van  
geweer en kunstlicht. In de discussie hierover hebben uitspraken van de Rechtbank Zwolle  
(AWB 03/861) en de Rechtbank Arnhem (AWB 03/776), alsmede bedrijfseconomische informatie 
verstrekt door het praktijkonderzoek Veehouderij, divisie pluimvee, nertsen en  
konijnen te Lelystad alsmede vergelijkbare informatie van het Productschap voor Vee, Vlees  
en Eieren een belangrijke rol gespeeld. In eerder aangehaalde uitspraken is de rechter van  
mening dat niet in redelijkheid van grondgebruikers gevraagd kan worden dat bij grote  
pluimveebedrijven een vossenwerend raster geplaatst wordt. Hierbij zijn zij ook van mening  



dat afgezien van de economische consequenties dit ook zal leiden tot ongewenste  
“verhekking” van het landschap dan wel planologische of andere belemmeringen. De rechters stellen 
zich hierbij op het standpunt het terugdringen van de vossenstand rond  
pluimveebedrijven niet onredelijk te vinden. Met betrekking tot de bedrijfseconomische  
consequenties zijn de kosten van een vossenwerend raster afgezet tegen de te behalen  
arbeidsopbrengst op verschillende bedrijven. Uit de bedrijfseconomische berekeningen is  
gebleken dat de jaarlijkse kosten van een te plaatsen vossenwerend raster tussen de 10 en  
35% bedraagt van de te behalen arbeidsopbrengst van het bedrijf.  
Gelet op de uitspraken van de rechtbank Arnhem en Zwolle alsmede de bedrijfseconomische 
doorrekening van de kosten die gepaard gaan met het plaatsen van een deugdelijk vossenwerend 
raster heeft het bestuur van het Faunafonds doen besluiten dat van de pluimveehouder niet in 
redelijkheid gevraagd kan worden een dergelijk raster te plaatsen. Het bestuur stelt zich hierbij op het 
standpunt dat de pluimveehouder andere middelen geboden moet worden om schade door vossen te 
voorkomen en te beperken. In het bijzonder is hierbij gedacht aan de mogelijkheid op grond van 
artikel 68 van de Flora- en faunawet ontheffing te kunnen krijgen om met gebruik van geweer in de 
omgeving van zijn bedrijf de predatiedruk van vossen te verminderen.  
  
Onderzoek  
Het hiervoor genoemde standpunt geldt nog steeds vanwege de ongewijzigde  
omstandigheden. Er is de laatste jaren geen nieuw specifiek onderzoek gedaan naar het  
effect van het gebruik van rasters om schade door vossen aan Freiland-kippenbedrijven te  
voorkomen en is niet gebleken dat met een bepaald type elektrisch draadraster dit doel kan  
worden bereikt. Dit geldt ook voor het raster dat door onderzoeker Jaap Mulder wordt  
genoemd in enkele publicaties. Het is bekend dat ook op pluimvee bedrijven met Freiland  
kippen die zijn voorzien van een schrikdraad raster belangrijke schade door vossen is  
opgetreden.  
 
Conclusie  
Gelet op het voorgaande is het bestuur van het Faunafonds van mening dat niet gebleken is  
dat, middels het plaatsen van een elektrisch raster, schade door vossen aan Freiland- 
kippenbedrijven kan worden voorkomen en de kosten van een volledig vossenwerend rasters 
onevenredig hoog zijn, waardoor niet van alle pluimveehouders kan worden verlangd rondom het 
bedrijf een dergelijk raster te plaatsen. Zij is van mening dat met het nemen van gerichte preventieve 
maatregelen, zoals het tijdig ophokken van de kippen, in combinatie met afschotmogelijkheden 
tijdens de schemertijd en na zonsondergang met behulp van kunstlicht (conform artikel 68 Flora- en 
fauna wet), belangrijke schade kan worden voorkomen. 
Om die reden adviseert het bestuur van het Faunafonds bestrijding van vossen met het geweer met 
kunstlicht te laten plaatsvinden in een omgeving van enkele kilometers rondom de betreffende 
pluimveebedrijven om predatiedruk van vossen te verminderen. O 
ok adviseert zij de provincie Gelderland het plaatsen van een elektrisch raster niet als voorwaarde te 
stellen om in aanmerking te komen voor een ontheffing ex. artikel 68 van de Flora- en faunawet voor 
het gebruik van kunstlicht. Het bestuur benadrukt dat een goede monitoring, analyse en rapportage 
essentieel is om de effecten van het gevoerde beheer op reductie van de schade te kunnen evalueren. 
Het bestuur ontvangt graag een kopie van deze rapportage. Het bestuur verwacht u hiermee 
voldoende ingelicht te hebben en wil te zijner tijd graag een af schrift ontvangen van de verleende 
ontheffingen of de beschikking waarbij de ontheffing is geweigerd. “ 
 
Uit de enquête blijkt dat de meeste bedrijven wel enige vorm van een raster hebben staan. Slechts 1 
bedrijf had een ingegraven raster, maar daar was de Vos wel onderdoor gegaan. De biologische 
bedrijven hebben veelal een raster van 1,20 tot 1,25 hoog voorzien van meerdere stroomdraden.  
 



Het gemiddelde bedrijf heeft voor het houden van 34.696 kippen 14 hectare (marge 2,4 tot 38,4 
hectare) aan grond nodig. Bij een vierkant perceel komt dit neer op 1.497 meter (marge 620 tot 
2.479 m.) raster.  
 

1.3.2 Gebruik foxlight 

In opdracht van het Faunafonds is  door Fernández (2013) de efficiëntie van Foxlight tegen 

nachtpredatie onderzocht. FoxLight    geeft    willekeurig    lichtsignalen    af    om    roofdieren    af   te 

schrikken. Vier pluimveehouderijen (vrije uitloop) in de regio Utrecht hebben aan dit onderzoek 

meegewerkt.  

De  bedrijven  hebben  voorafgaand  aan  het  onderzoek  de  nachtpredatie  aan  het  pluimvee  in 

kaart  gebracht,  waarna  cameravallen  zijn  geplaatst  om  de  aanwezigheid  van  roofdieren  te 

bevestigen. Na twee weken van observatie door cameravallen zijn per bedrijf twee FoxLights 

geïnstalleerd.  Tijdens  deze  testfase  is  geen  nachtpredatie  vastgesteld.  Wel  is  geconstateerd dat  

er  na  bepaalde  tijd  een  mate  van  gewenning  bij  de  roofdieren  optreedt  en  zij  zich  niet meer 

laten afschrikken door Foxlight.  In het rapport van Fernández (2013) wordt aanbevolen om 

gedurende een langere periode onderzoek naar dit middel te doen. DE effectiviteit is nog niet 

aangetoond. 

1.3.3 Afschot overdag op basis van de landelijke vrijstelling 

De Vos is met name een nacht actieve jager. Om deze reden laten ze zich in de regel overdag 
niet zien in de omgeving van de bedrijven met vrije uitloopkippen. Waar dit wel gebeurd 
kunnen de Vossen op grond van de landelijke vrijstelling geschoten worden. De bedrijven 
met freilandkippen  



liggen veelal in het open agrarische gebied. Hierdoor is een effectieve en efficiënte inzet van het 
middel afschot op basis van de landelijke vrijstelling niet afdoende om dreigende belangrijke schade 
te voorkomen. Kunstlicht is gewenst en noodzakelijk om de predatiedruk hier naar beneden te 
brengen.  
Tot 1 april 2014 was het in Groningen mogelijk om Vossen te schieten met behulp van kunstlicht. Aan 
deze ontheffing waren uiteraard wel voorwaarden verbonden. Het middel is een aantal keer ingezet 
om schade aan de vergunde belangen te voorkomen. 
 
De schade die Vossen aanrichten op bedrijven met Freilandkippen treedt in de regel op rond 
zonsondergang en het moment van ophokken. Ook na het ophokken vallen er slachtoffers onder de 
kippen die niet het nachtverblijf zijn ingegaan. Overdag treedt er met name predatie op door 
roofvogels (zie 1.2.4). De Vos wordt door de geënquêteerde kippenhouders zelden tot nooit overdag 
rond de bedrijven waargenomen.  
De kunstlichtbron versterkt daarnaast het zicht van de schutter ‘s nachts en is daarmee effectief, 
selectief en dodelijk en voldoet aan de randvoorwaarden in het vigerende faunabeheerplan. Daarbij 
bepaalt de gebruikte lichtbron of daarbij ook extra verstoring optreedt. Dit kan ook bewust gebruikt 
worden om het verjagingseffect te vergroten. Het is aan provincie om het gebruik van kunstlicht toe 
te staan, op grond van artikel 3.26, derde lid, van de wet.  (zie noot 40 Regeling ter uitvoering van de 
Wnb)  
Samengevat komt er op neer dat:  
1) afschot ’s nachts efficiënter en effectiever is, omdat de Vos een nachtdier is en zich overdag 
nauwelijks laat zien (dus zijn ’s nachts meer Vossen te schieten, hetgeen in het algemeen de 
predatiedruk rond bedrijven vermindert door vermindering van het aantal Vossen);  

2) door afschot ’s nachts de predatie direct tegengegaan wordt op het moment dat predatie 
plaatsvindt;  

3) op grond van de landelijke vrijstelling mag afschot overdag plaatsvinden; afwisseling met afschot ’s 
nachts leidt tot een grotere effectiviteit (afwisseling van methoden). Hetgeen wordt bevestigt door 
het Faunafonds.  

1.4 Gewenste stand Vos  

Er wordt door de FBE Groningen geen vooraf bepaalde stand van de Vos nagestreefd. Het beheer dat 
wordt voorgestaan is gericht op een minimalisering van de aantasting van de belangen van bedrijven 
met kippen met een vrije uitloop en zal als zodanig slechts  
lokaal en effectgericht worden ingezet.  
 
De ontheffing voor nachtelijk afschot met behulp van kunstlicht wordt derhalve ingezet als 
beheermethode in een begrensd gebied rond bedrijven met vrije uitloopkippen. Rekening houdend 
met het oppervlak van het leefgebied van de Vos zou een straal van minimaal 5 kilometer van de 
bedrijven aangehouden moeten worden.  
Dit is onder andere gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de omvang van een homerange 
voor de Vos. Goszczyński (2001) schrijft hierover in Acta Theriologica: ‘Red fox Vulpes vulpes 
(Linnaeus, 1758) are generally regarded as strictly territorial animals, 
inhabiting distinct and well-separated ranges. The home ranges of these predators can vary in size 
from a few dozen hectares to as much as 20–30 km2.’ De Zoogdiervereniging gaat op haar website 
uit van 100 tot 400 hectare, maar dit kan ook vele malen groter zijn. Dit is afhankelijk van leefgebied 
en voedselaanbod. Dit varieert van 20 ha in stedelijk gebied tot wel 4.000 ha in schraal heuvelland 
(Schotland) (www.zoogdiervereniging.nl).  
 
De omvang van het leefgebied is afhankelijk van een aantal factoren, zijnde:  
 

• Voedsel. Van het grootste belang is de aanwezigheid van voldoende voedsel. Hoe minder 
voedsel des te groter het territorium van de vos.  



• Voldoende dekking. Zonder dekking kan de vos maar moeilijk z’n prooi besluipen of 
onzichtbaar zijn voor z’n ergste vijand: de mens.  

• Onderkomens. Het territorium van de vos biedt voldoende mogelijkheid een onderkomen te 
verschaffen. Aaneengesloten akkers van zware zeeklei geven de vos geen mogelijkheid een 
hol te onderhouden en zijn daarom ook verstoten van vossen.  

• Rust. Rust voor de vos betekent dat hij niet door de mens wordt lastig gevallen. Langsrazend 
verkeer of het lawaai van menselijke activiteiten vallen daar niet onder. (bron: 
www.vulpesvulpes.nl).  

Het Groningse landschap is niet ideaal voor vossen, waardoor de verwachting bestaat dat de 
homerange aanzienlijk groter zal zijn, dan in provincies als Gelderland en Overijssel.  
Uit onderzoek door het Faunafonds (buiten Groningen) is gebleken dat een buffer van 2.000 meter 
rond kippenhouderijen gelet op het territorium en de actieradius van een Vos de effectiviteit van de 
schadebestrijding vergroot. Gelet op de bovenstaande onderbouwing van de omvang van het 
leefgebied van de vos in Groningen wordt een buffer van 5.000 meter aangehouden. 
 

1.5  De gunstige staat van instandhouding  

Vanwege plaatsing op de landelijke lijst van schadesoorten, is feitelijk een verdere 
onderbouwing van de gunstige staat van instandhouding niet meer aan de orde. Immers,  
“Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vogels als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, en 
dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, worden 
aangewezen, die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, en die in 
het gehele land schade veroorzaken.” (artikel 3.15 lid 1 Wnb).  
Kennelijk is door de minister reeds geoordeeld dat de gunstige staat van instandhouding van 
de vos niet in het geding is. Deze visie is bevestigd in de uitspraak d.d. 17 september 2007 
van de rechtbank Haarlem. 
 
2.  Schade aan lammeren 
Ter nadere onderbouwing van schade door vossen aan bedrijfsmatig gehouden schapen (lammeren) 
het volgende. 
Een tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door vossen wordt door BIJ12 unit Faunafonds niet 
vergoed aangezien de vos voorkomt op de lijst landelijk vrijgestelde soorten , zie beleidsregel …..  
In verband hiermee ontbreken schadecijfers veroorzaakt door vossen. Sinds 2016 is het 
Schaderegistratiesysteem van BIJ12 unit Faunafonds uitgebreid met een module voor 
grondgebruikers om schades te melden welke niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming 
of schades die lager zijn dan het behandelbedrag van € 300,- opgeteld met het eigen risico van 
minimaal € 250,-.    
Naar aanleiding hiervan hebben de Faunabeheereenheid Groningen, LTO-Noord en BIJ12 unit 
Faunafonds schapenhouders in de provincie Groningen opgeroepen om predatie van lammeren door 
vossen te melden in het Schaderegistratiesysteem (SRS). 
In 2016 heeft dit inmiddels geleid tot 9  bedrijfsmatige schademeldingen aan lammeren door vossen.  
(bron: BIJ12 unit Faunafonds) 
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Bijlage 1 Gespreksnotities pluimveehouders Freiland en Biologisch 
 

In verband met de privacy zijn de adresgegevens van de pluimveehouders niet in het rapport 

opgenomen. 

Bedrijf 1.Freiland 

Aantal kippen:   53.000 kippen / min. 21,2 hectare 

Schade predatie 2016:  50 in één keer, daarnaast  min 3 / dag  

Schade predatie 2015:  2x grote sterfte van 200, daarnaast min 3 / dag  

Raster:    Nee (deels gaas maar niet Vos-proof) 

Preventieve maatregel:  Afschot door jager, WBE. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja 

Alle soorten   Ja 

 

 

Bedrijf 2. Freiland 

Aantal kippen:   18.500 kippen / min. 7,4 hectare 

Schade predatie 2016: wel uitval, grootte nooit kunnen vaststellen. Naast Vos ook 

Buizerd. Gem. 1/dag. 

Schade predatie 2015: idem  

Raster:    Nee  

Preventieve maatregel: Afschot door jager, WBE. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja? 

Alle soorten   Ja 

 

 

  



Bedrijf 3. Freiland 

Aantal kippen:   55.000 kippen / min.  22,0 hectare 

Schade predatie 2016: Wel uitval, predatie door diverse soorten. Regelmatig wordt er 

een kip geslagen. Doodsoorzaak niet altijd goed vast te stellen. 

Schade predatie 2015: Wel uitval, diverse soorten. 

Raster:    Wel een raster, maar niet vossenwerend 

Preventieve maatregel: Afschot door jager, WBE. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja?  

Alle soorten   Ja 

 

Bedrijf 4. Freiland 

Aantal kippen:   30.000 scharrel + 96.000 kippen / min. 38,4 hectare 

Schade predatie 2016: Op laatste koppel 66.000 kippen, een verlies van 2.840 door 

predatie = 4,3 %.  Normaal tussen 3,0 en 3,5%. Marterachtige, 

vos en roofvogels.     

Schade predatie 2015:  Eén maal 177 in 1 keer. Gemiddeld 3,0 % 

Raster: Ja aan voorzijde. Is ingegraven, maar toch ondergraven door 

vos. Kosten raster € 30.000,= 

Preventieve maatregel: Afschot door jager, WBE met sinds kort lichtbak. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja 

Alle soorten   Ja 

 

  



Bedrijf 5. Freiland 

Aantal kippen:   29.460 kippen / min. 11,8  hectare 

Schade predatie 2016: Regelmatig predatie.  Recent 1 x 50 kippen in één keer. 

Schade predatie 2015: Ook in 2015 1x 50 kippen in 1 keer.  

Raster: Ja, aan voorzijde hoger, verder een laag raster. Niet 

vossenproof. 

Preventieve maatregel: Afschot door jager, WBE. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja 

Alle soorten   Ja 

 

 

  



Bedrijf 6. (Biologisch) 

Aantal kippen:   15.000 kippen / min. 6,0 hectare 

Schade predatie 2016: Vossenhol net buiten raster, maar geen extreme schade. 2015-

Schade door steenmarter vastgesteld 38 dode kippen.   

Schade predatie 2015:  Predatie totaal 150 dieren per jaar. Veel roofvogel. 

Raster:    Rondom 1.20 meter hog met electra. Niet ingegraven. 

Preventieve maatregel: Afschot door jager, WBE. Echter met name buiten de eigen 

percelen. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja 

Alle soorten   Ja 

 

 

Bedrijf 7. (Biologisch) 

Aantal kippen:    72.000 kippen, waarvan 12.000 biologisch / min.  4,8 hectare 

Schade predatie 2016:    Predatie 1 dier per dag. Met name roofvogel. 

Schade predatie 2015:   Eén maal 7 doodgebeten kippen.  

Raster:    Rondom, stroom. 

Preventieve maatregel: Afschot door jager, WBE. Vos wordt wel gespot, maar ze krijgen hem 

niet te pakken.  

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja (wanneer je opbrengstderving door de stressschade meerekent) 

Alle soorten   Ja 

 

  



Bedrijf 8. (Biologisch) 

Aantal kippen:    6.000 kippen biologisch / min.  2,4 hectare 

Schade predatie 2016:    Predatie 2/3 dier per dag. Met name roofvogel. 

Schade predatie 2015:   idem.  

Raster:    Rondom, stroom 8 draden. 1,20-1,25 meter hoog. 

Preventieve maatregel:  Bezette vossenbouw achter perceel gehad. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja 

Alle soorten   Ja 

 

Bedrijf 9. Starter Freiland 

Aantal kippen:   22.000 kippen / min.  8,8 hectare 

Schade predatie 2016:    bezig met opstarten bedrijf 

Schade predatie 2015:    nvt 

Raster: Rondom. Voorste deel 1,60 meter met stroom, achterste deel 1,20 

met stroom. 

Preventieve maatregel:  Jacht verhuurd. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Nee (starter) 

Alle soorten   Nee (starter) 

 

  



Bedrijf 10. Starter Freiland 

Aantal kippen:   40.000 kippen / min.  16,0 hectare 

Schade predatie 2016:    Geen vastgestelde uitval door vos. Wel uitval door predatie 100/jaar. 

Schade predatie 2015:   20 kadavers in tarweperceel en en 2014 25 kadavers  

Raster:    enkele stroomdraad 

Preventieve maatregel:  Jacht verhuurd. Komt op verzoek. 

Predatieschade > € 250,=:  

Vos    Ja 

Alle soorten   Ja 
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