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25.07.2019

1 INLEIDING
Bedankt voor uw interesse in een schuilhok voor zwerfkatten!
Dit schuilhok wordt door de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid aangeboden aan de lokale
besturen ter ondersteuning van een diervriendelijk zwerfkattenbeleid.
Gebruik het effectief in het kader van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Een evaluatie van het gebruik
gebeurt later aan de hand van een bevraging.
Met het hok worden twee infoborden geleverd: een groot dat u in de buurt van het hok kan plaatsen, en
een kleiner voor contactgegevens dat u op het hok kunt bevestigen.

2 KENMERKEN VAN HET SCHUILHOK
•
•
•
•
•
•

Afmetingen: L 100 x B 63 x H 70
Biedt plaats aan 3 à 4 katten
Tochtvrij
Geïsoleerde slaapruimte
Geïmpregneerd en gelamineerd FSC gelabeld hout
Waarde: € 302,50

3 PLAATSING VAN HET SCHUILHOK
•
•
•
•
•

Plaats het hok in de buurt waar zwerfkatten zich vaak ophouden.
Plaats het hok niet in het midden van een open plek, maar eerder op een beschutte plaats in een
rustige omgeving en weg van druk verkeer.
Plaats het hok zodanig dat het beschut is tegen wind en slagregen, met de ingang naar het
oosten gericht.
Zorg dat het hok stabiel staat en de ingang gemakkelijk toegankelijk is. Een wankel hok kan
katten ontmoedigen om het te gebruiken.
Plaats het hok niet in hoge of dichte begroeiing, zodat zwerfkatten er ook onder kunnen schuilen.
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•

De slaapruimte is goed geïsoleerd. Het is niet nodig om er extra materiaal in te leggen. Veel
materialen houden immers vocht vast. Bovendien kunnen parasieten zich erin nestelen. Plaats een
extra bodembedekking om het hok schoon te houden (zie punt 6.).

4 PLAATSING VAN DE INFOBORDEN
4.1 GROOT (A4) INFOBORD
Hang dit bord in de buurt van het hok. Plaats het op minstens 3 meter afstand, zodat de katten niet
verstoord worden door mensen die het opschrift lezen. Voor een maximale levensduur plaatst u het bord
indien mogelijk niet in de volle zon of de regen.

4.2 KLEIN (A5) INFOBORD
Hierop schrijft u met onuitwisbare stift de naam van de gemeente alsook de contactgegevens van een
contactpersoon.
Bevestig dit bord met vier schroeven aan een buitenwand van het hok. Zorg dat de schroeven niet
doordringen aan de binnenkant van het hok zodat de katten zich er niet aan kunnen kwetsen.
Gaten voor schroeven voor beide infoborden zijn eenvoudig met een metaalboor voor te boren.

5 VOEDSEL EN WATER
Plaats voedsel en water in de buurt van, maar niet in het schuilhok! Dat moet u doen zowel om
hygiënische redenen als omdat katten niet graag vlak naast hun voedselbron slapen.
Meer tips en aanbevelingen over voederen vindt u in de “Gids voor een diervriendelijk gemeentelijk
zwerfkattenbeleid” op https://www.lne.be/gemeentelijk-zwerfkattenplan.

6 SCHOONMAAK EN ONDERHOUD VAN HET SCHUILHOK
Bedek de bodem binnen in het hok met een extra, niet-poreuze bodembedekking die u uit het hok kunt
nemen en die met water afwasbaar is, zoals een plastic mat of een stuk linoleum.
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Maak het hok vanbinnen regelmatig grondig schoon om infecties te vermijden en de levensduur van het
hok te verlengen:
1) Doe het dak open en neem het houten tussenschot tussen de inkom- en slaapruimte eruit.
2) Neem de met water afwasbare bodembedekking eruit (deze bodembedekking moet u zelf plaatsen).
3) Verwijder grondig al het vuil en de haren van de bodem en tussen de kieren in de wanden.
(Parasieten nestelen zich immers vooral in organisch materiaal)
4) Maak de eruit genomen bodembedekking schoon en volg daarbij de volgende stappen:
a. Was af met water en een allesreiniger.
b. Spoel de zeepresten weg.
c. Was af met water en eventueel een beetje desinfectans.
d. Spoel opnieuw goed af (Doe dit grondig! Bleekwater kan blijven hangen aan de pootjes en giftig
zijn als ze eraan likken. Gebruik in geen geval bleekwater op het hout in het hok!).
e. Wrijf goed droog.
5) Plaats de bodembedekking er terug in.
Zonder onderhoud droogt het hout uit en kan het breekbaar worden of kromtrekken. Smeer de
buitenkant van het hok één keer per jaar in met houtolie.

7 GARANTIEVOORWAARDEN
De leverancier geeft voor de door hem geleverde kattenhokken gedurende 10 jaar (vanaf de datum van
levering bij de eindgebruiker) een kwaliteitsgarantie voor fabricage, materiaal-, of constructiefouten.
Vallen niet onder deze garantie:
• gebreken veroorzaakt door ondeskundige montage of plaatsing;
• normale slijtage;
• gebreken veroorzaakt door onjuist of nalatig onderhoud;
• gebreken veroorzaakt door verkeerd gebruik of vandalisme;
• reparaties uitgevoerd door derden;
Als u het schuilhok gebruikt en onderhoudt volgens de hierboven beschreven aanbevelingen, dan kan het
tientallen jaren mee.
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8 VOORKOMEN VAN VANDALISME/DIEFSTAL
De bijgeleverde infoborden moeten ontradend werken. Niettemin wordt sterk aangeraden om het hok te
beveiligen tegen diefstal, bijv. door het in de grond te verankeren.

9 GEEF DE KATTEN DE TIJD
Hou er rekening mee dat de zwerfkatten tijd nodig hebben om te wennen aan het hok en er wellicht niet
onmiddellijk gebruik van maken. Als na verloop van tijd blijkt dat het hok niet wordt gebruikt, overweeg
dan om het te verplaatsen naar een meer geschikte locatie.

10 BIJBESTELLEN VAN HOKKEN
Steden en gemeenten kunnen bij de leverancier dezelfde hokken bijbestellen tegen een gunstig tarief
(referentie “DO/SID/DWZ/OO/19/01”). Dit aanbod is 4 jaar geldig. De infoborden zijn hierbij niet
inbegrepen. Alle afspraken en de communicatie hierover verlopen rechtstreeks met de leverancier, zonder
tussenkomst van de dienst Dierenwelzijn.
Contact: https://www.e-woodproducts.be/

11 MEER INFORMATIE
https://www.lne.be/gemeentelijk-zwerfkattenplan
dierenwelzijn@vlaanderen.be
Tel.: 02-553 15 08
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