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Vossen hebben het zwaar in Nederland. De onthefingen om 

 vossen ‘s nachts met behulp van kunstlicht te bejagen worden 

 uitgedeeld als snoepgoed. Vossen worden in de media voort-

durend afgeschilderd als iets kwaadaardigs dat zich als een 

plaag over het land zou verspreiden. Maar hoe zit het nou 

 werkelijk? Als antwoord op de eindeloos voortdurende hetze 

 tegen de vos in Nederland presenteert De Faunabescherming 

‘De Vossenfolder’. Hierin worden de mythes rondom deze 

 prachtige en nuttige dieren op basis van een wetenschappelijke 

onderbouwing zorgvuldig ontkracht.

Nieuwe Vossenfolder 
gepresenteerd

weidevogelgebieden. Afgezien van wat dit voor 

de broedende vogels betekent, zou de provincie 

beter moeten weten. Predatie van weidevogels 

door vossen is verwaarloosbaar ten opzichte van 

het menselijk handelen (industriële landbouw, 

vroeg maaien en grondwaterpeilverlaging) dat 

de weidevogelstand gigantisch bedreigt. Ook de 

toename van het aantal ganzen is hier een ge-

volg van. Zolang politici hun oren laten hangen 

naar de mening van mensen die uitmoorden als 

oplossing zien voor elk probleem in de natuur, 

duwen ze diezelfde natuur alleen dichter naar de 

afgrond.

Jagers weten best dat hun ingrijpen in het ecosy-

steem uitsluitend tot gevolg heeft dat dieren meer 

nakomelingen krijgen. Want er is ruimte en er is 

voedsel. Als jagers stoppen met jagen, kan er 

tijdelijk een vermeerdering van dieren zijn, maar 

de natuur lost dat zelf op. Wij kunnen enige 

‘overlast’ van wilde dieren toch wel accepteren ? 

Zij moeten -veel meer- overlast van ons ook 

 accepteren. Wat is er op tegen om in bosrijke 

gebieden de maximumsnelheid te verlagen? Dan 

rijd je 60 km in plaats van 100 km. Gun die 

dieren ook hun leven! 

Als wij iedere confrontatie met wilde dieren wil-

len voorkomen, dan zullen we ze wereldwijd 

moeten uitroeien – helaas zijn we daarin al op 

grote schaal geslaagd. Het uitsterven van dier-

soorten is op aarde nog nooit zo snel gegaan.

Wilde dieren in Nederland hebben weinig 

ruimte en vrijheid, overal zijn mensen. De meeste 

jagers worden voornamelijk door ‘hobbybeheer’ 

gemotiveerd. Voor hen niets spannender dan 

het omleggen van een slimme vos. Daarom ook 

‘redden’ jagers reekalfjes uit maisvelden voordat 

de hakselaar komt, daarom leggen ze voer voor 

wild neer in barre tijden. 

Er moet wel iets te schieten blijven. 

Download de Vossenfolder op www.faunabescheming.nl 

Wilt u exemplaren verspreiden, neem dan contact op met 

donateurs.adm@faunabescherming.nl.

Meer informatie over De Faunabescherming is te vinden op 

www.faunabescherming.nl of via info@faunabescherming.nl.

B ijna iedere jager droomt ervan een vos voor zijn loop te krijgen. Geen prooi is zo felbegeerd  

als de vos. Op grond van de wet is de vos een beschermde diersoort. In de praktijk komt  

daar weinig van terecht. De vos is op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Dat betekent  

dat grondgebruikers in het hele land toestemming hebben om vossen gedurende het gehele jaar overdag 

 te (laten) doden. Bovendien hebben de meeste provincies ontheffingen verleend om vossen gedurende de 

nacht te schieten met behulp van kunstlicht. Jaarlijks worden in Nederland ruim 15.000 vossen gedood, 

vanwege hun vermeende roofpraktijken, waarbij financiële schade overigens nauwelijks een rol speelt.  

De Faunabescherming zet alle argumenten voor het huidige ‘vossenbeheer’ op een rij in 9 stellingen.
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   De vos verdient beter!Waanzin van de vossen’jacht’ in 9 stellingen

Eerder gepubliceerd op: RAAR, weblog van Annemarie van Gelder, 

www.annemarievangelder.nl Lees daar ook nog andere columns over 

de jacht en aanverwante onderwerpen.


