Vossen probleem in Zeeland,
Een probleem is het al een aantal jaren ! Het is begonnen in Zeeuws Vlaanderen. In 2011 werd in
korte tijd bij een aantal leden van onze vereniging de complete collectie watervogels vermoord door
de vos. Ik heb toen een oproep gedaan aan de FBE met de bootschap dat we maatregelen wilden ter
bestrijding van de vos. Die zelfde middag zat ik om de tafel met een afvaardiging van de FBE en Prov.
Er werden toen wat extra mogelijkheden besproken en de vossenwerkgroep Zeeuws Vl werd nadien
opgericht, waar we nog een tijdje aan hebben deelgenomen.
De uitbreiding in onze provincie gaat zo snel dat hij nu op alle eilanden een ware plaag aan het
worden is niet alleen voor de hobby dierhouder , maar zeker ook voor de natuur waar hij een ware
slachting aanricht onder vooral weidevogels.
De vossentelling Zeeland nov 2015 t/m feb 2016tond aan dat alleen al in Zeeuws Vlaanderen 157
vossen zijn geteld, men gaat er van uit dat men 20% van te dieren waarneemt dus dan lopen er 785
vossen rond, in die periode zijn er 377 geschoten,( Rapport vossenwerkgroep WBE ).
Als vogelhouders èn natuurliefhebbers zien wij de toename van de vossenstand in de Zeeuwse
natuur met lede ogen aan, naar mijn weten is de vos in ons eilandenrijk nooit inheems geweest,
eenvoudig, hij kon daar niet komen of hij moest ver zwemmen en dat was zelfs voor de vos niet
haalbaar. De toename van de vos in ons gebied is niet alleen te wijten aan de vaste
oeververbindingen die in de vorige eeuw gerealiseerd zijn, doch ook met name aan de beschermde
status die de vos genoot tussen 2002 en2006, in die vijf jaar durende bescherming heeft hij zich
ongestoord uit kunnen breiden en heeft hij nu het gehele land gekoloniseerd, inclusief de
laagliggende gebieden waar hij in feite niet thuishoort.
Hij is eeuwen lang fel bejaagd en bestreden en werd behandeld als schadelijk wild, zodat hij alleen
voorkwam op de zandgronden in het oosten van ons land. Daar werd hij zo kort gehouden dat men
in die tijd weinig klachten hoorde van natuurbeheerders en hobbydierhouders, er werd toen al een
kunstmatig evenwicht gecreëerd tussen roofdieren en prooidieren, wat in ons gecultiveerde landje
met zijn kunstmatige natuur onvermijdelijk is.
De vos heeft nu wel de landelijke vrijstelling, wat inhoud dat hij het gehele jaar bejaagbaar is maar
alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang. Dat blijkt niet voldoende om hem in te dammen laat
staan hem terug dringen naar zijn oorspronkelijke leefgebieden, de vos is een nachtdier dus dan is hij
op pad, om hem effectief te bestrijden moet bejaging in de nacht ook mogelijk zijn door middel van
de zogenoemde lichtbak. Hiervoor moet de provincie ontheffing verlenen, dus zou ik zeggen
provincie neem uw verantwoordelijkheid !
Ook in bepaalde natuurgebieden heeft de vos een beschermde status omdat daar niet gejaagd
wordt. Ook hier moet een evenwicht worden gehandhaafd, men zou hier goed kunnen werken met
vangkooien, anders is het dweilen met de kraan open. Je kan niet in het éne gebied een soort
bejagen en de aanwas van uit een beschermd gebied laten plaatsvinden!

De veronderstelling dat de vos de ganzen populatie uitdunt gaat ook niet op, deze is namelijk in die 5
jaar durende jachtvrije periode in gelijke tred met de vos ook explosief uitgedijd. Ook de andere
predatoren zoals kraai, ekster en kauw hebben gretig gebruik gemaakt van deze situatie en zijn
zonder extreme inspanning niet meer beheersbaar.
De (nieuwe) natuurgebieden worden met miljoenen gemeenschapsgeld aangekocht door de
provincie ter compensatie van de landbouw waar de weidevogelstand de laatste 30 jaar sterk terug
gelopen is, dit dreigt nu een fiasco te worden door toedoen van de vos. Dit is niet te verantwoorden
tegenover de belastingbetaler.
Kortom de vos is in ons landschap geen aanwinst maar een bedreiging voor het karakter van ons, zo
unieke, Zeeuwse landschap en de biodiversiteit. Als hier niet daadkrachtig opgetreden wordt zullen
er vele soorten vooral weidevogels zoals grutto, kluut, tureluur en andere grondbroeders uit ons
landschap verdwijnen. En juist deze vogels zijn door hun leefwijze landelijk gezien sterk aangewezen
op onze eilanden. Omdat ons Zeeuws lanschap al sinds mensenheugenis juist aan hen de meest
goede leefomstandigheden biedt om te fourageren, zich voort te planten en daarmee een uniek
ecosysteem in stand houden. Het beschermen meer dan waard!!
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