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Samen doen we het beter

Boeren, terreinbeheerders en vrijwilligers zien predatie van weidevogels als één van de oorzaken van 
slecht broedsucces. De vos wordt vaak genoemd als predator van weidevogeleieren en -jongen. Jacht op 

vossen ligt gevoelig en is niet altijd effectief. Bovendien zorgt de vos in de wei voor verjaging en predatie van 
‘lastige’ dieren zoals muskusratten en grauwe ganzen. Wordt gekozen voor weidevogels en vormt predatie 
door vossen een bedreiging, dan zijn preventieve maatregelen voor ‘vossenbeheer’ op z’n plaats. Mocht vos-
senbestrijding noodzakelijk zijn, dan is dit alleen effectief op lokale schaal en in de periode februari – mei.

Vossen, weidevogels 

en vosbeheer

Hoe leeft de vos?
Vossen komen tegenwoordig bijna in 
heel Nederland voor. De vos heeft een 
veelzijdige voedselkeuze: woelmuizen, 
konijnen, vogels, kevers, eieren, 
eetafval en (val)fruit. Een vos is al 
volwassen na 9 maanden. De moer, 
het vrouwtje, heeft één worp per jaar 
in maart/april van gemiddeld 3 tot 6 
jongen, afhankelijk van de conditie en 
de leeftijd van het vrouwtje. Moer en 
rekel, het mannetje, zorgen samen voor 
de jongen. Een vos wordt, als hij zijn 
eerste jaar heeft overleefd, gemiddeld 
6 tot 9 jaar oud. De vos heeft een vast 
leefgebied of territorium. In Nederland 
varieert de grootte van een territorium 
van 50 – 200 ha, afhankelijk van de 
voedselrijkdom van het gebied. Vossen 
hebben een goede verstandhouding 
met hun ‘buren’ in het naastgelegen 
territorium, en jagen alleen ‘vreemde 

vossen’ weg. Jonge vossen maken 
heel wat zwerftochten om een eigen 
territorium te vinden. 

Toename en afname
Het voedselaanbod binnen een 
territorium, door het jaar heen, stelt 
de grens aan de aantaltoename. Uit 
onderzoek blijkt dat de worpgrootte 
afneemt met de afname van voedsel 
in een gebied (bijvoorbeeld bij 
minder woelmuizen en konijnen). De 
natuurlijke sterfte onder vossen is 
hoog. Er is neststerfte onder de jongen 
door voedselconcurrentie, waarbij 
vooral de jonge vrouwtjes het onderspit 
delven. Ook bij volwassen vossen is er 
sterfte door voedselconcurrentie en 
door onderlinge agressie. Dat laatste 
leidt vaak tot infectie van bijtwonden 
met dodelijke gevolgen. Onder 
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natuurlijke omstandigheden sterft in 
het eerste levensjaar ca. 60% en in de 
daaropvolgende jaren 20 tot 30 % van 
de individuen. 

Weidevogels en weidegebied
Weidevogels worden belaagd door 
een heel scala van predatoren, zoals 
roofvogels en marterachtigen die het 
op eieren en kuikens gemunt hebben. 
De vos is één van deze predatoren 
en richt zich vooral op de eieren van 
de weidevogels. Daarnaast is de vos 
ook een predator van marterachtigen 
zoals wezel en hermelijn en in de wei 
van muizen, konijnen, muskusratten 
en mollen. De vos is de enige die 
broedende grauwe ganzen in toom 
kan houden door het eten van de 
eieren en jongen. 

Vossenjacht niet voldoende 
effectief
Uit onderzoek blijkt dat het reguliere 
vossenafschot niet voldoende helpt 
voor weidevogelbescherming. 
Dit komt omdat de gebruikelijke 
bestrijdingsperiode, de herfst 
en de winter, niet afgestemd is 
op de leefwijze van de vos. Het 
gaat namelijk niet om het aantal 
geschoten vossen (in herfst 
en winter), maar om het aantal 
overgebleven vossen in april. 
Bij afschot in herfst en winter 
worden voornamelijk zwervende 
eerstejaarsvossen geschoten en niet 
de ouderejaarsvossen die zich al 
gevestigd hebben in hun territorium 
en zich gaan voortplanten. 

Effectief vossenbeheer
Als in rijke weidevogelgebieden 
weidevogelbeheer voorop staat, 
dan zijn openheid, waterpeil, gras-
landbeheer en rust voor weide-
vogels van groot belang. Als deze 
omstandigheden goed zijn en er toch 
een probleem is door predatie door 
de vos, dan is het gerechtvaardigd 
om hier maatregelen voor te treffen. 

Preventieve maatregelen om preda-
tie door vossen te verminderen zijn:

•	Het	gebied	ongeschikt	maken	voor	
vossen door bosjes en schuilplekken 
(schuurtjes, gaten in opgehoogde 
dammen, dichte begroeiing langs 
bermen, etc). weg te halen.

•	De	 toegang	 voor	 de	 vos	 te	
verhinderen, door bijvoorbeeld een 
elektrisch raster of schrikdraad.

•	Zorgen	 voor	 ‘waterbarrières’:	
water	 is	 niet	 een	 absolute	 barrière	
want vossen zwemmen wel, maar 
ze worden wel ontmoedigd door 
veel watergangen. Ook paden en 
wegen voor tractoren en machines 
om de toegang tot weidegebieden 
te vergemakkelijken geven de vos 
meer kans. 

Als gekozen wordt voor weidevogels 
dan kan, in aanvulling op preventieve 
maatregelen, afschot van vossen een 
noodzakelijk kwaad zijn. Bestrijding 
van vossen is het meest effectief als 
het geconcentreerd wordt in het 

gebied waar het echt nodig is, in de 
periode februari-mei. Uit onderzoek 
blijkt dat de vrijkomende territoria 
dan niet snel worden opgevuld, 
zodat het aantal worpen afneemt. 

Afschot in de periode februari-maart 
leidt dus tot meer resultaat en, door 
het lagere aantal geschoten vossen, 
tot een betere maatschappelijke 
acceptatie. 
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