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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. 
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Van ieder gebied is een inventarisatie opgemaakt van het terreingebruik, het  
aantal rijwielpaden en er wordt een summiere suggestie gedaan tot uitbreiding  
van het fietspadennet. 
 
Ale we ons slechts bepalen tot het gebied tussen Zandvoort en Noordwijk,  
rijzen de haren je te berge. De inventarisatie van het Noordwijkse gebied  
is ronduit slecht en zeker geen goeds grondslag voor een discussienota. 
 
De samenstellers van de Nota "Fietsen in de Duinen" hebben gemeend aan de hand  
van een oude topografische kaart (1969) een nauwkeurige schets te kunnen ge- 
ven van het gebied en de daarin gelegen rijwielpaden. Zie de schets hieronder. 
 

 
 
Daarnaast kunnen nog de volgende opmerkingen geplaatst worden: 
- Het rapport zegt dat de Duindamse Slag voor autoverkeer is opengesteld en de 
Langevelder Slag niet. We weten allen dat het juist andersom is. 
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- De samenstellers zeggen dat het nog steeds mogelijk is om van de Duindamse  
Slag naar de Nora te fietsen. Dit pad is echter omstreeks 1970 opgeheven, omdat  
in dat jaar een groot deel van het duinterrein aan de Noordwijkse Golfclub werd 
verpacht. Een restant van het pad loopt nu nog als voetpad tot aan het raster  
van de Golfclubterreinen. 
 
- Het aantal fietspaden is in werkelijkheid groter dan op de kaart is aangegeven. 

 
- In het rapport wordt geen melding gemaakt van de verharde weg naar de Noord- 
wijkse Golfterreinen. Deze weg is alleen voor autoverkeer opengesteld en kruist 
tweemaal een rijwielpad en een aantal malen een wandelpad. Op de topografische  
kaart, die verkend werd in 1969, staat dit alles nog niet aangegeven. 
 
- In het rapport wordt geen melding gemaakt van het autoverkeer op de Nora- 
weg t.b.v. de Nora. Ook wordt geen melding gemaakt van het feit dat Radio Nora  
een nieuwe toegangsweg krijgt vanaf de Langevelder Slag via een gedeelte van  
wat bij ons bekend staat als de Oorlogsweg. 
 
- Het rapport noemt de aanwezigheid van een rijwielpad langs de zgn. Randweg aan  
de binnenduinrand. Dit is echter nooit een rijwielpad geweest en zal het ook wel 
nooit worden, omdat langs de Duinweg een goed rijwielpad aanwezig is. 
 
- Ook het verbindingspad tussen het rijwielpad langs de zeereep en het rijwiel- 
pad langs de Duinweg (deze verbinding wordt grotendeels gevormd door het fietspad 
langs de Northgodreef) is niet aangegeven. Deze weg ligt er al vanaf 1976 of '77. 
 
Zo zijn er nog wel een aantal onnauwkeurigheden te noemen. Ook de geraadpleegde 
literatuur wekt hier en daar vraagtekens op. 
 
De conclusie moet wel zijn dat het hier een haastig in elkaar gedraaid stuk  
knoeiwerk betreft, tenminste wat het Noordwijkse stuk betreft. Onderzoek ter  
plaatse is er zeker niet geweest. 
 
De Stichting Duinbehoud geeft ieder kwartaal een blad uit "DUIN" geheten. Op de 
achterzijde van dit blad wordt een aantal contactadressen genoemd, waaronder  
ook die van C.Verweij, onze voorzitter. De samenstellers van de nota hadden er  
goed aan gedaan, zelf ook eens van deze contactadressen gebruik te maken. 
  
Ik vind het maar een betreurenswaardige zaak, vooral omdat de Stichting Duin- 
behoud veel goede dingen gedaan heeft en in haar blad anders altijd gedegen  
artikelen plaatst. Ik heb de Stichting Duinbehoud op bovenstaande onjuistheden en 
onnauwkeurigheden gewezen. Gereageerd is er (nog) niet. 
 
De conclusie van de Stichting aan het eind van de nota is, dat er zeer behoedzaam  
te werk moet worden gegaan bij de aanleg van nieuwe fietspaden dit is nood- 
zakelijk gezien de vele schade die aan de Hollandse duingebieden reeds is toe- 
gebracht door menselijke activiteiten. 
Deze conclusie lag eigen-lijk wel voor de hand. 
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