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Vanaf ongeveer 1978 is de vos op verschillende plaatsen rond Noordwijk waargenomen. 
Vossen zijn inmiddels gesignaleerd in de duinen van de Amsterdamse Waterleiding, de 
Blink, De Noord— en Zuidduinen, Nieuw Leeuwenhorst en zelfs rond de dorpskernen en  
op het strand. 
Het afgelopen najaar vooral werden veel artikelen in de verschillende streekbladen 
gewijd aan de vos, variërend van gedegen voorlichting tot sensationele onzin. Uit 
verschillende uitspraken blijkt, dat het met de kennis van het leven van de vos vaak 
nog bar slecht gesteld is. Zo sprak een agent uit de Zilk van een "hopeloze en 
schrikbarende situatie" en hij meende dat de "wildstand wordt bedreigd". Ook een 
jager gaf blijk van ondeskundigheid, door te melden dat de Wulp en de Kievit door 
toedoen van de vos uit de duinen waren verdwenen en dat de Waterhoentjes werden 
bedreigd. Hij vroeg zich bovendien af waarom de vogelaarswereld niet vlotter 
protesteerde en in aktie kwam. 
 
Tot voor kort was er eigenlijk maar weinig feitelijks over de vos bekend. Dit werd 
o.a. veroorzaakt door zijn nachtelijke levenswijze en het feit dat de vos de mens 
schuwt. Vaak vormden sporen in de sneeuw en gevonden uitwerpselen de enige bron van 
informatie. Gelukkig wordt het gedrag van de vos nu al meer dan 10 jaar grondig 
bestudeerd, bij het Rijks Instituut voor Natuurbeheer. Uit deze studies komt de vos 
steeds meer naar voren als een dier dat een nuttige rol vervult bij het gezond en  
op peil houden van prooidierpopulaties als veldmuis en konijn. Hoewel de vos zeer 
flexibel is wat zijn voedsel betreft, leiden ook buitenlandse studies slechts tot  
één conclusie: de vos leeft in de eerste plaats van kleine zoogdieren, zoals ko-
nijnen en veldmuizen. Daarnaast wordt het menu soms aangevuld met fruit, insecten en 
zelfs grassen. Voort neemt de vos wel eens op de grond nestelende vogels zoals Fa- 
zant en Patrijs. Dit is vooral het geval als de fazantenstand abnormaal hoog is, als 
gevolg van het op grote schema uitzetten van deze soort ten behoeve van de jacht.  
Het is zeer waarschijnlijk dat de vos zich bij voorkeur voedt met exemplaren, die 
zich niet meer goed kunnen redden als gevolg van ziekte, verwondingen e.d. Het  
blijkt echter ook dat de natuurlijke populaties van grondbroeders niet of nauwe- 
lijks worden beïnvloed door het voorkomen van de vos. Dit beeld sluit goed aan bij  
de resultaten van de al jaren durende broedvogelinventarisaties in de Noordwijkse 
duinen door onze vereniging. Van achteruitgang van op de grond broedende soorten  
als Fazant, Patrijs en Wulp is niets gebleken. Ook de stand van de reeën, die na de 
tweede wereldoorlog in de duinen verschenen, heeft niet te lijden van de vos. In  
de duinen wordt de stand van Fazant en ree nu vooral door de mens bepaald. Het al  
dan niet bijvoederen in de winter en de mate van afschot zijn hier voorlopig van 
doorslaggevende betekenis. 
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De vos staat bij het publiek vooral bekend als kippendief. Het komt inderdaad voor 
dat een vos een niet goed afgerasterd kippenhok of kippenren binnendringt en hier  
een ware slachting aanricht. Dit gebeurde in Noordwijk ondermeer langs de Duinweg. 
Door voor een degelijke afrastering te zorgen, kan dit echter voorkomen worden.  
Het pluimvee kan overdag zonder bezwaar loslopen, omdat de vos een nachtdier is. Soms 
wordt bij onderzoek het aandeel van pluimvee, dat de vos verorbert, overschat. Hij 
heeft namelijk de gewoonte om kadavers naar zijn hol te slepen en ze daar op te  
eten. Muizen worden gewoonlijk in zijn geheel verorberd, hiervan blijven dan ook  
geen prooiresten achter. Bij vogels worden de vleugels echter ongemoeid gelaten en 
kunnen soms jarenlang in tact blijven. De prooiresten bij de burcht vormen dan ook 
geen betrouwbare informatiebron. Slechts het uitpluizen van uitwerpselen - zoals dit 
gebeurt bij het RIN (Rijks Instituut voor Natuurbeheer) - geeft goede informatie. 
 
In een proefterrein op de Veluwe wordt de vos al jaren lang niet meer bejaagd. Hier 
blijkt nu dat de stand van de vos zichzelf reguleert. Het aantal jongen dat wordt 
geboren, blijkt te dalen en er worden minder dieren volwassen. De jacht op de vos 
wordt vaak verdedigd met het oog op de rol die de vos vervult bij het verspreiden  
van de hondsdolheid. Uit onderzoek in Oost-Duitsland werd vastgesteld, dat het  
aantal gevallen van deze ziekte bij de mens werd veroorzaakt voor 78% door honden, 
door katten 8%, door koeien 6% en door de vos slechts 2%. 
Een grote jachtdruk op de vos blijkt eerder de verspreiding van hondsdolheid te 
bevorderen dan te verminderen, omdat vossen van elders spoedig de opengevallen 
plaatsen innemen en zich dus over een groter gebied verspreiden. 
 
Het is te hopen dat de vos, met al zijn goede eigenschappen een betere toekomst 
tegemoet gaat en dat alle misvattingen over zijn levensloop spoedig tot het ver- 
leden zullen behoren. 
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Fietsen in de duinen 
 
November 1980 verscheen er van de Stichting Duinbehoud een Nota over de verbete- 
ring van de fietsmogelijkheden in en rond de duinen tussen Den Haag en IJmuiden, 
tegen de achtergrond van het natuurbehoud. 
 
Stichting Duinbehoud werd in februari 1980 benaderd door de ENFB (Echte Nederlandse 
Fietsers Bond). De ENFB overweegt actie te gaan voeren voor meer fietspaden in de 
Hollandse duinen, maar wil eerst meer inzicht hebben in wat de gevolgen kunnen zijn 
van meer paden en van dus meer recreatiedruk in diezelfde duinen. 
 
De nota van de Stichting Duinbehoud moet dan ook gezien warden als een discussie-
stuk. Zonder meer een goede zaak, waarbij de Stichting Duinbehoud ook met bepaalde 
suggesties komt. 
 
Het betreffende gebied is in een vijftal gebieden onderverdeeld, te weten: 
 

- het duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort, 
- het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk, 
- het duingebied tussen Noordwijk en Katwijk, 
- het duingebied tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag, en  
- het duingebied tussen de Wassenaarse Slag en Den Haag. 

 
 
 
 
 
 




