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Film Rotvos op dvd. Regie: Thijs Tinbergen & Jan Musch.
Uitgave: De Filmfreak Distributie.
EAN Code: 978-90-5849-751-2. Art.nr. FFDOC61R.
Prijs: € 14,95. www.filmfreaks.nl

Deze fraaie documentairefilm snijdt verschillende
onderwerpen aan. Zoals de titel aangeeft, gaat de film
over de Vos. Een dier waarover in Nederland uiteen-
lopend gedacht wordt. Hem wordt verweten een roof-
dier te zijn met alle schadelijke gevolgen vandien.
Dan gaat het niet alleen om de slachtingen in een
ondeugdelijk kippenhok, maar ook over zijn aan-
wezigheid in een gebied waar juist geprobeerd
wordt weer hamsters uit te zetten of een weide-
vogelpopulatie in stand te houden. De beelden worden
afgewisseld met dartelende jonge vossen die speels over elkaar heen rollen:
de Vos is ook een innemend dier.
Tegelijk krijgt de toeschouwer een beeld van het vossenonderzoek van Jaap Mulder die zo
belangrijk heeft bijgedragen aan de kennis over dit dier. Hoe de fraaie verspreidingskaartjes
van nachtelijke bewegingen, zoals ook in De Levende Natuur wel gepresenteerd zijn, eigenlijk
tot stand komen. Het geduld, de mogelijkheden van zenderonderzoek, het verlies van zen-
ders, de moeite van (terug)vangst: de achtergronden van vossenonderzoek komen indringend
en natuurgetrouw in beeld. Dat gaat niet altijd zachtzinnig: de film is voor 12 jaar en ouder…
Een boeiende, prachtig in elkaar gezette documentaire: niet voor niets bekroond met het
Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire. De film voedt de discussie, zet aan tot denken,
zeer fraai gedaan: ga hem zien! Isa Schimmel

Studiedag Genetica in Natuurbeleid
en -beheer
Deze studiedag wordt georganiseerd
door het Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek van de Vlaamse Overheid en
zal op 18 november 2010 gehouden wor-
den in het Consciencegebouw in Brussel
(www.ond.vlaanderen.be/contact/route).
De studiedag is bestemd voor weten-
schappers, natuurbeheerders, beleids-
medewerkers enz. Sprekers zullen
afkomstig zijn uit zowel Vlaanderen
als Nederland.
Verdere informatie over programma,
aanmelding enz. zal beschikbaar
komen op www.inbo.be (contact:
peter.breyne@inbo.be) en
www.delevendenatuur.nl.
In maart 2011 zal een themanummer
van De Levende Natuur over dit onder-
werp verschijnen en ook Natuur.focus
zal in verschillende nummers aandacht
besteden aan het genetisch onderzoek.
In De Levende Natuur zal hierbij het
accent liggen op relevantie voor beheer;
in Natuur.focus op relevantie voor
beleid.
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