Het hok in de ren

Nog tips…

-een goed afsluitbaar en
eventueel automatisch
sluitend nachthok.

-de deur mag geen
zwakke schakel zijn!

-verhoogd hok, op poten
(kippen vertoeven ook al
es graag onder het hok).

-Een hoog binnenhok met
etages en legmogelijkheid
van ongeveer twee à drie
vierkante meter volstaat.

De ren zelf
Uitvoeringsvereisten
1) Hoogte 2m, zodat m’n erin kan rondlopen. Een Vos
kan makkelijk 1,5 m springen.
2) Bevestiging van de strak aangespannen draad aan de
buitenzijde van de palen.
3) Naar buiten overstekend bovenste gedeelte van de
wand indien niet gekozen wordt voor 5.
4) Elektrificatie van een onder- en bovendraad is een
uitbreiding die facultatief is.
5) Bovenkant van de ren is volledig afgesloten met
strakke afrastering indien niet gekozen wordt voor 3.
6) Een rij tegels vlak voor de wand voorkomt
ondergraving.
7) De omheining dient ongeveer een halve meter in de
grond gegraven te zijn.
Tot slot: het nachthok (a) dient makkelijk bereikbaar zijn.
Materiaal vereisten
-Gebruik warme, natuurlijke materialen, zoals hout.
-Wanden van de ren: stijf raster met mazen: stevig en
minstens 1,5 mm dikte.
-Dakraster eventueel zelfde als wanden (min 1,5 mm
dikte). Geen strak gespannen net of haast onzichtbare
doorhangende netten (daarin kunnen roofvogels als
Sperwer in vast komen te zitten).
-Maaswijdte: maximaal 3 cm doorsnee.

Andere roofdieren
Landroofdieren en roofvogels
N a a s t d e Vo s e n S t e e n m a r t e r a l s m e e s t
voorkomende landroofdieren kan men ook nog de
Bunzing, Hermelijn en Wezel op bezoek krijgen met
alle nare gevolgen van dien. Ook ontsnapte Fretten
of loslopende honden kunnen schade aanrichten.
Uit de lucht kan dan weer de Sperwer of de Havik
tevoorschijn komen en een uithaal maken.
De kippenren zelf komen bezichtigen?
Je bevindt je niet in de Tildonkse Kloostertuin, maar
kreeg toch deze folder in handen? Je wil de
kippenren komen bezichtigen?
Dat kan: de ren bevindt zich helemaal achteraan in
de kloostertuin, namelijk in het moestuingedeelte.
Er is parkeergelegenheid aan de straatkant. Adres:
Kruineikestraat 5 - Tildonk. Loop binnen door de
zwarte poort tot op het einde van de Lindendreef…

Vossenveilige
Kippenren
De kippenren die je in de Tildonkse
kloostertuin aantreft, houdt vossen en andere
predatoren 100% buiten en de kippen veilig.

De Nieuwe Kloostertuin Tildonk
vzw
wil
haar
verantwoordelijkheid opnemen
met een verantwoorde
kippenren op haar domein!

Deze kippenren houdt niet
enkel kippen binnen. Deze
“voorbeeldige” kippenren
houdt tevens 100%
Vossenen
Steenmarters buiten en
wil inspiratie bieden aan
aspirant pluimveehouders
bij de bouw van hun ren.

De ren wil een belangrijke
bijdrage vervullen in de
wijziging van de kijk op
schade door predatie,
namelijk van de
culpabilisering van
de
predator te verleggen naar
een responsabilisering van
de pluimveehouder.

De Vos is terug van
weggeweest…
Schade aan kleine huisdieren veroorzaakt door
vossen is de laatste jaren sterk aan de orde, vooral
in streken waar de soort tot voor kort nauwelijks of
niet voorkwam. Inderdaad heeft de vos zijn
verspreidingsgebied de laatste tien-vijftien jaar
opnieuw opmerkelijk kunnen uitbreiden en/of is zijn
dichtheid toegenomen – een fenomeen dat zich
zowat in geheel West-Europa op spontane wijze
heeft voorgedaan. Precies omdat deze situatie
relatief nieuw is, zijn deze klachten ook zo actueel.
Het is enigszins begrijpelijk dat mensen die schade
ondervinden door vossen dit bij een eerste
benadering als onrechtvaardig ervaren. De predators
zijn nu éénmaal ware opportunisten: ze eten eerst
wat zich het makkelijkst aanbiedt. Alleen een
verantwoorde huisvesting voorzien kan daar
verandering in brengen…

Wees sluwer dan de Vos…het
is zo makkelijk!
NKT vzw informeert

Een Steenmarter is erg handig en een goede klimmer

De educatieve rol van deze kippenren is dus een
belangrijke functie. Toekomstige of ‘wanhopige’
pluimveehouders kunnen hier de nodige inspiratie
opdoen om zelf een verantwoorde constructie op te
richten, teneinde predatie door Vos en Steenmarter te
voorkomen en deze
inheemse roofdieren terug de
reputatie van natuurlijke en essentiële ecologische
regulator te verschaﬀen die ze verdienen. De ren is
geconstrueerd volgens de regels van de kunst en oogt
nog es mooi ook. Het info-paneel en deze folder leggen
de bedoeling uit. De folder is tevens downloadbaar op:
www.nieuwekloostertuintildonk.org

Uit objectieve studies blijkt dat de vossendichtheid
in Vlaanderen, in vergelijking met buurlanden, zeker
niet als ‘ongewoon’ of ‘abnormaal’ dient beschouwd
te worden, en dat de aantallen sinds enkele jaren
min of meer gelijk blijven. Dit neemt niet weg dat
vossen voor kleinveehouders onmiskenbaar te
duchten rovers zijn, die uiteraard van de
aanwezigheid van kleinvee als mogelijke
voedselbron dankbaar gebruik zullen maken als de
kans daartoe zich aandient. Precies op dit laatste
dient men in te grijpen. Concreet betekent dit het
voorzien in een degelijke afsluiting, een gesloten
volière, of een afsluitbaar nachthok.

