
Tips schadebestrijding Vos 

Tips voor de Vossenjacht (schadebestrijding) 

De keuze van de aanzitplek is afhankelijk van het jaargetijde, tijdstip en windrichting. In de 

zomer kun je op de dag het best gebruik maken van schermen of hoogzitten, bij voorkeur in 

de nabijheid van maïsvelden. In de ochtend en avond verschijnt de vos vaak op stoppels of 

pas gemaaide weiden. In de wintermaanden zijn dekkingen, braakliggende gronden, 

moerassen en rietvelden een goede keuze. 

Met de meeste lokfluiten wordt het geluid van een klagend prooidier nagebootst(vogels, 

muizen, konijnen enz.). De keuze voor een bepaalde fluit is afhankelijk van de afstand tussen 

jager en vos. Voor korte tot middelgrote afstanden is de fluit met muizenpiep, angstkreet van 

vogel en eendengesnater geschikt. Je kunt ze het best elk kwartier even laten klinken. Voor de 

langere afstanden neem je die met het geluid van konijnen- en hazengeklaag en reekalffiep. 

De keuze van het soort fluit hangt ook af van de omstandigheden en het jaargetijde. In de 

zomer op de stoppel gebruik je bijvoorbeeld eerst de muizenfluit en als er geen reactie volgt 

de konijnen-, hazen- of vogelklager. In de winter bij een grote dekking heb je meer volume 

nodig, dan heeft de hazenklager de voorkeur. De hazenklager moet je niet te vaak gebruiken, 

hooguit 1 keer per uur. Als de vos reageert moet je ook direct met het gebruik stoppen. Om de 

vos binnen schootsafstand krijgen, gebruik je de muizenfluit of vogelklager. Ook bij weinig 

zicht op een aanzitplek zijn deze fluiten zeer geschikt. Zon en een niet draaiende wind is de 

beste weersomstandigheid voor het gebruik van een lokfluit. Sommige lokfluiten worden 

beïnvloed door kou en regen en bij wind en regen draagt het geluid minder ver. 

Een vossenkunstbouw kan, zeker in gebieden met veel klei, uitkomst bieden. Er zijn 

verschillende soorten in omloop. Met een kunstbouw weet je exact waar de vos zich bevindt. 

Net als bij een natuurlijke bouw is het een kwestie van Jack Russel Terrier of Teckel erin 

sturen en wachten tot ie naar buiten komt. Ook kan men bij de kunstbouw het deksel van de 

ketel lichten, de vos kan er op die manier ook uitspringen. 

 


