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8.8 Vos (Vulpes vulpes) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 

 Landelijk blijft het aantal ongeveer gelijk.

 Provinciale cijfers aan de hand van het aantal (belopen en met jongen) burchten zijn

onvoldoende betrouwbaar. Ook het afschot van vossen als maat voor de

aantalsontwikkeling is problematisch.

Schade 

 Bij het Faunafonds is alleen een schade van € 1.300,- aan kippen in 2005

vastgelegd.

 Schade aan weidevogels, hoenders en op de grond broedende koloniebroeders is

moeilijk te kwantificeren.

 Er is gevaar voor de openbare veiligheid door het graven in dijken.

Beleid 

 landelijke vrijstelling voor het verjagen en doden van vossen sinds 2006;

 In 2009 is ontheffing verleend voor het opsporen, vangen en doden van vossen met
het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en toestemming gegeven tot het
gebruik daarbij van kunstmatige lichtbronnen; De ontheffing dient voor het bestrijden
van schade die door de vos wordt veroorzaakt aan grondbroeders, lammeren,
Freilandkippen en zeedijken.

 Op 4 december 2013 heeft de Raad van State ontheffingen van provincies Fryslân
en Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken bij de bestrijding van vossen
vernietigd, omdat deze in strijd waren met de Benelux-overeenkomst Jacht en
Vogelbescherming. Nederland heeft op 10 december 2013 een beroep gedaan op
het recht van lidstaten om van de Benelux-overeenkomst af te wijken indien dat
nodig is voor natuurbeheer of ter voorkoming of bestrijding van schade. De
overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat het Comité van Ministers van de
Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de mededeling heeft ingestemd.

 In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog
blijven toepassen. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd onderbouwd

moeten worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk is.

Beheer 

 het afschot van de vos stabiliseert rondom 900 á 1.000

 Hierbij wordt in 350-400 keer van de gevallen kunstlicht gebruikt op basis van de

ontheffing.

 Het afschot onder de landelijke vrijstelling is onduidelijk. Hierover moet meer

voorlichting gegeven worden.

 Jaarlijks worden 30-40 vossen gedood ter bescherming van de zeedijken. Sinds
2008 zijn geen machtigingen meer aan individuele grondgebruikers verleend voor de
bestrijding van vossen ter voorkoming van schade aan lammeren of Freilandkippen.

 De gunstige staat van instandhouding is niet aangetast.
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Overwegingen  

Het aantal vossen lijkt vrij constant, mede door het jaarlijkse afschot. Het gebruik van kunstlicht 
is onmisbaar om voldoende afschot te realiseren voor het beschermen van dijken en 
weidevogels. 

Voorstel 

Ontheffing aanvragen voor afschot van vossen met geweer en kunstlicht voor de gehele 
provincie in belang van de openbare veiligheid (primaire waterkeringen) en ter voorkoming 
van schade aan bodembroeders. Ontheffing ter voorkoming van belangrijke schade aan 

lammeren en Freilandkippen is niet meer aan de orde.  

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 

De vos heeft een voorkeur voor half open landschappen met voldoende dekking en 

mogelijkheden holen te graven. Vossen worden aangetroffen in uiteenlopende biotopen, 

zoals bos, parklandschap, heide, landbouwgebieden en zelfs in het stedelijk gebied. In 

het algemeen vestigen vossen zich niet in open vlaktes. Echter in het geval van grote 

populatiedruk zal de vos genoegen nemen met minder geschikte gebieden. De vos is 

wat dit betreft een duidelijke opportunist.  

Fig.1. Landelijk indexcijfer vos (2000 is 100) (Bron: NEM (VZZ,CBS) 
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Fig. 2. Voorjaarstelling belopen burchten 2010 (KNJV) 

Provinciaal 

Algemeen wordt aangenomen dat het aantal (belopen en met jongen) burchten een maat 

is voor de omvang van de vossenpopulatie. Door een jaarlijkse monitoring van de 

burchten kan de ontwikkeling van de vossenpopulatie worden weergegeven in de 

provincie, zie figuur 3. Uit de grafiek blijkt geen duidelijke trend. Dit is mogelijk 

veroorzaakt door verschillen tussen de wbe’s ten aanzien van de interpretatie van wat 

wel of niet belopen burchten zijn; de niet belopen burchten zijn daarom uit de figuur 

weggelaten. Ook wordt aangenomen dat veel burchten in natuurgebieden liggen; 

natuurorganisaties werken werken niet altijd mee aan tellingen van vossenburchten. 

Tenslotte hebben vossen vaak meerdere burchten, waarvan een deel leeg is. Daarom is 

volgens de KNJV voor de aantalontwikkeling het afschot van vossen een betere maat 

dan het aantal burchten, maar ook aan het verkrijgen van die cijfers kleven problemen, 

zie onder beheer. 
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Fig.3 Ontwikkeling aantal vossenburchten (Bron: Jaarverslagen Fbe) 

De vos komt algemeen voor in vrijwel geheel Groningen. Grote populaties zijn te zien 

rond het Lauwersmeer en in het zuidoosten van de provincie. Daar bevinden zich de 

meest gunstige biotopen en het waren de gebieden waar de vos tot het begin van de 

jaren tachtig in Groningen voornamelijk voorkwam. Vanuit deze gebieden heeft de vos 

zich in de afgelopen twintig jaar over de rest van de provincie verspreid (Beemster & 

Mulder, 2002). Mogelijkerwijs vormt de aanwezigheid van drukke 

scheepvaartverbindingen die zelden dichtvriezen zoals het Eemskanaal en Van 

Starkenborghkanaal een reden voor het relatief in mindere mate voorkomen van de vos 

in het werkgebied van de wbe’s Noord-Westerkwartier, Midden-Westerkwartier en 

Hunsingo. 

 
Het gebied in Groningen waar vossen voorkomen breidt zich, zoals ook elders in Nederland, 
nog steeds uit. De belangrijkste reden voor het uitbreiden van het areaal is hoogst 
waarschijnlijk het vergroten van het voor vossen geschikte terrein door planologische 
ingrepen. Voorbeelden hiervan zijn: opgespoten gebieden, nog niet in gebruik genomen 
industriegebieden en recreatiegebieden met veel bosschages en dergelijke (Niewold, 1976a). 

 

3 Schade 

Vossen kunnen schade veroorzaken aan vee, flora en fauna, volksgezondheid en 

openbare veiligheid. 
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Schade aan bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig gehouden vee 

Vossen kunnen door predatie schade aanrichten aan loslopende landbouwhuisdieren 

en, indien ze zich een toegang kunnen verschaffen, aan landbouwhuisdieren in 

buitenrennen. Het betreft met name kippen, ganzen, eenden en konijnen. Vossen zijn in 

staat lammeren te doden, meestal de eerste dagen na de geboorte. Het doden van 

volwassen schapen door vossen is praktisch uitgesloten. Het zou alleen kunnen 

gebeuren wanneer volwassen schapen ernstig verzwakt zijn, aan het aflammeren zijn of 

mogelijk verwenteld zijn (Niewold & Jonkers, 1999; Bak & Waardenburg, 2001). Schade 

treedt vooral op in de periode dat vossen jongen hebben, dit is in de periode maart tot 

en met juli (Oord 2009). Doordat de vos sinds 2006 een landelijk vrijgestelde soort is, 

wordt landbouwschade niet vergoed en ook niet vastgelegd bij het Faunafonds.  

Ter voorkoming van schade door vossen aan landbouwhuisdieren (kippen, ganzen, 

eenden, konijnen en lammeren), wordt in de Handreiking Faunaschade (Oord 2009) 

aangegeven dat gaasrasters geplaatst dienen te worden, eventueel in combinatie met 

schrikdraden tegen ondergravingen en overklimming. Een gaasraster tegen vossen is 

alleen toepasbaar bij kleine weiden. Lange hoge rasters zijn landschappelijk ongewenst 

en dragen bij aan versnippering van de natuur. Bovendien is het voor grote percelen 

economisch niet rendabel rasters te plaatsen. Het Faunafonds heeft besloten dat van 

Freiland-kippenbedrijven niet kan worden geëist een vossenraster te plaatsen in verband 

met te hoge kosten. Hetzelfde geldt voor schapenhouderijen. Voor deze sector heeft het 

Faunafonds het generieke advies gegeven om ontheffingen te verlenen bij schade door 

de vos aan lammeren. Schade aan (sier)pluimvee door vossen kan voorkomen worden 

door de vogels op een zodanige manier op te hokken dat vossen het verblijf niet in 

kunnen.  

Schade aan flora en fauna 

Als predator kan de vos het voorkomen beïnvloeden van een diersoort waarop het 

beheer van een terrein gericht is. Over de noodzaak en de mate van bestrijding wordt 

zeer verschillend gedacht. De provincie is van mening dat beschermde inheemse 

diersoorten waarvan de populatie de laatste tien jaar in de provincie aanzienlijk is 

teruggelopen, door een ingrijpen in de populaties prederende dieren waarvan de 

populatie niet in gevaar komt, beschermd moeten worden. Het gaat vooral om 

bescherming van weidevogels en andere bodembroeders  waarvoor de overheid zich 

ook op andere manieren grote moeite tot instandhouding getroost. Gegevens over 

predatie van weidevogellegsels zijn voor heel Nederland verzameld. De verzamelde 

gegevens hebben betrekking op agrarisch gebied en niet op reservaten en resulteerden 

in een predatiekaart. Op basis van deze predatiekaart kan geconstateerd worden dat in 

Groningen de verliezen door predatie (door alle predatoren, waaronder de vos) hoger is 

dan gemiddeld in Nederland (SOVON 2003, Teunissen et al. 2005). De gebieden waar 

predatie het hoogst is zijn de halfopen landschappen op zandgrond. Onduidelijk is welk 

aandeel de vossen hebben in het aantal gepredeerde nesten. De predatiecijfers hebben 

namelijk niet alleen betrekking op de vos; ook andere roofdieren, waaronder de wezel, 

hermelijn, bunzing, (verwilderde) kat, zwarte kraai, ekster, zilvermeeuw en kokmeeuw 

prederen weidevogellegsels (Teunissen et al. 2005). 

Volksgezondheid  

Vossen kunnen de volksgezondheid bedreigen bij het optreden van hondsdolheid of door 

verspreiding van ziektes. 
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Openbare veiligheid 

Het gaat hierbij om ondergraving door vossen van dijken en van gronden, bouwwerken 

en installaties. 

 

 

4 Beleid 
 

Voor het verjagen en doden van vossen overdag geldt een landelijke vrijstelling sinds 12 mei 
2006. De vos laat zich overdag lastig bestrijden, omdat hij zich dan meestal niet laat zien.  

In het Besluit Beheer en Schadebestrijding is opgenomen dat kunstlicht gebruikt mag worden 
voor het vangen of doden van vossen na toestemming van GS.  

Op 25 februari 2009 hebben GS tot 1 april 2014 onder voorwaarden ontheffing verleend voor 
het opsporen, vangen en doden van vossen met het geweer tussen zonsondergang en 
zonsopgang en toestemming gegeven tot het gebruik daarbij van kunstmatige lichtbronnen. 
De ontheffing dient voor het bestrijden van schade die door de vos wordt veroorzaakt aan 
grondbroeders, lammeren, Freilandkippen en zeedijken. 

Op 4 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
ontheffingen van provincies Fryslân en Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken bij de 
bestrijding van vossen, vernietigd. Volgens de Afdeling was de ontheffing in strijd met de 
Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. De motivering ligt in het feit dat de vos 
in Nederland niet is aangewezen als wildsoort maar als schadesoort. De overeenkomst 
verbiedt ook het gebruik van het jachtgeweer tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur vóór 
zonsopgang, evenals het gebruik van jachtmiddelen en methoden die de stroperij kunnen 
ondersteunen, zoals kunstmatige lichtbronnen.  

Nederland heeft op 10 december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten om van 
de Benelux-overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter voorkoming 
of bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat het Comité 
van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de mededeling heeft 
ingestemd.  

In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog blijven 
toepassen. De provincie maakt zelf de keuze of het nodig is om af te wijken van de verboden 
van de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming en of dat past binnen de kaders 
van de Benelux-overeenkomst. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd onderbouwd 

moeten worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk is. 

5 Beheer 

 

In het verleden is ondanks bestrijding, de vos in aantal toegenomen en heeft hij zijn 

areaal uitgebreid in Groningen. Lokaal kan intensieve bestrijding van vossen effectief 

zijn om schade aan grondbroeders te voorkomen. Gezien de hoge reproductiecapaciteit 

van de vos en zijn hoge mobiliteit (dispersie van jonge dieren) zal elke 'normale' afschot-

inspanning weer snel teniet worden gedaan door aanwas en instroom (Mulder, 2003). 

Dit betekent dat plaatselijk hogere bestrijdingsinspanningen moeten worden geleverd 

dan in het verleden. Bestrijding van vossen zou zich moeten concentreren in de voor 

grondbroeders meest kansrijke gebieden. Daarbij moet aan flinke oppervlaktes worden 

gedacht. Het is niet zinvol te proberen een klein gebied vrij te houden van vossen. Op 

een nachtelijke foerageertocht komt een vos gemakkelijk drie tot vijf kilometer ver 
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(Mulder 2003). Voor begrenzing van bejaagbare gebieden kan aansluiting worden 

gezocht bij barrières zoals kanalen en brede wateren (> 60 meter). Als gekozen wordt 

voor bestrijding van vossen, zal dit zeer intensief moeten zijn. De aanwezigheid van één 

vos in een weidevogelgebied kan al verstorend werken, vooral in de tijd dat vogels zich 

gaan vestigen. Vossenvrije gebieden blijven aantrekkelijk voor vossen die op zoek zijn 

naar een territorium en daarom zal bestrijding jaarlijks moeten plaatsvinden (Niewold & 

Jonkers 1999).  

De vos laat zich overdag lastig bestrijden omdat hij zich dan meestal niet laat zien, 

daarom is een ontheffing voor afschot met behulp van kunstlicht noodzakelijk.  

De provincie vraagt jaarlijkse rapportage over aantal gedode vossen (met kunstlicht of 

andere middelen) en het aantal aanwezige burchten, zowel belopen als niet belopen. 

Daarnaast vraagt zij om de effecten op de stand van weidevogels en andere 

bodembroeders en schade aan lammeren en Freilandkippen. 

Fig.5. Afschot vos naar dagdeel en naar reden (Bron: Fbe) 

Uit de jaarlijkse rapportages van de Fbe blijkt het afschot van de vos. Dat stabiliseert 

rondom 900 á 1.000. Hierbij wordt in 350-400 keer van de gevallen kunstlicht gebruikt 

op basis van de ontheffing. Aan de wbe’s is gevraagd om aan te geven hoeveel vossen 

onder de landelijke vrijstelling zijn geschoten. Dit zijn de dieren die overdag geschoten 

zijn en hun aantal behoort het verschil te zijn tussen het totale afschot en dat waarbij 

kunstlicht is gebruikt. Uit de rapportages van de wbe’s blijkt dat hierover verwarring 

bestaat en dat de cijfers over het gebruik van de vrijstelling onbetrouwbaar zijn. Hierover 

moet meer voorlichting gegeven worden. 

Het aandeel dat met behulp van kunstlicht is geschoten is substantieel en is noodzakelijk 

om schade te bestrijden bij grondbroeders en ter bescherming van de zeedijken. Dit 

aandeel is door een zeer beperkte groep jagers gerealiseerd. 

Op basis van de vrijstelling wordt ook gewerkt met vangkooien, kunstburchten en 

aardhonden. Volgens de wbe’s wisselt het aantal vossen dat gevangen is met 

vangkooien; het hoogste aantal bedroeg 40 dieren in 2012. Het gebruik van aardhonden 

is gestegen tot 113 keer in 2012. Een aantal wbe’s gebruikt kunstburchten. Deze worden 

als effectief beschouwd en veroorzaken zeer weinig verstoring.  

Jaarlijks worden 30-40 vossen gedood ter bescherming van de zeedijken. Sinds 2008 zijn 
geen machtigingen meer aan individuele grondgebruikers verleend voor de bestrijding van 
vossen ter voorkoming van schade aan lammeren of Freilandkippen. 

Gezien de meerjarencijfers over afschot van vossen en vossenburchten is de goede 

staat van instandhouding van deze dieren niet aangetast.  
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6 Overwegingen  
 
Het aantal vossen lijkt vrij constant, mede door het jaarlijkse afschot. Het gebruik van kunstlicht 
is onmisbaar om voldoende afschot te realiseren voor het beschermen van dijken en 
weidevogels. 
   
7 Voorstel  

Ontheffing aanvragen voor afschot van vossen met geweer en kunstlicht voor de gehele 
provincie in belang van de openbare veiligheid (primaire waterkeringen) en ter voorkoming 
van schade aan bodembroeders. Ontheffing ter voorkoming van belangrijke schade aan 

lammeren en Freilandkippen is niet meer aan de orde.  

 

 

 
 

 
  




