From: Piet Maas <pietmaas@zeelandnet.nl>
Sent:
Saturday, August 14, 2016 9:38:22 PM
To:
statencommissie
Cc:
pietmaas@zeelandnet.nl
Subject: Vossen probleem in Zeeland
Aan de voorz van de statencommissie ruimte,

Geachte voorzitter,
Onderstaande brief heb ik in januari naar alle statenfracties gestuurd, misschien is het mogelijk dat deze ook in de vergadering van 9 sept a.s
van de comm ruimte behandelt wordt, ik zal proberen nog wat nieuw sijfermateriaal boven water te krijgen w.b.t de aantallen vossen en schade
gevallen, indien mogelijk wil ik het op 9 jan wel mondeling toelichten.
Met vriendelijke groet,
Piet Maas
AVIORNIS reg Zeeland.

Vossen probleem in Zeeland.
Als vogelhoudersorganisatie AVIORNIS maken wij ons ernstige zorgen over de snelle uitbreiding van het aantal vossen in de Provincie in het
bijzonder op Walcheren omdat wij hoofdzakelijk grotere vogelsoorten vertegenwoordigen zoals, watervogels, hoenderachtigen, kraanvogels
enz, deze worden meestal los in de tuin met vijvers gehouden, wel met een degelijke afrastering met schrikdraad, maar dat blijkt meestal niet
voldoende om reintje tegen te houden, ophokken van deze soorten is niet mogelijk.
Ook in de (nieuwe) natuurgebieden wordt het een steeds groter probleem, in de St Laurense weihoek waar ik regelmatig een kijkje neem zag je
vanaf het begin van de ontwikkeling de vogelstand elk jaar toenemen, de jonge weidevogels konden zich goed ontwikkelen, zelfs in 2014 heeft
er een zeldzaam koppel steltkluten gebroed en de jongen probleemloos opgekweekt.
Afgelopen jaar ontdekte ook de vos dit eldorado, van de ruim 20 paar kluten die je van af de weg op de nesten kon zien zitten is niet èèn jong
uitgekomen plus alle grutto`s, tureluurs, kieviten enz waarvan ook praktisch alle eieren of jongen zijn opgevreten door de vos, dit kan toch niet
de bedoeling zijn van de miljoenen euro`s gemeenschapsgeld dat in de nieuwe natuurgebieden geinvesteerd wordt.
Ik las in de PZC van 14 jan het artikel ,,Een prachtige moordenaar,, dat het eerst een onbeheersbaar probleem moet worden voordat de prov
ontheffing geeft voor jacht met de lichtbak, m.i.z een slecht beheer gezien de historie van de overpopulatie.
Met de indrede van de flora en faunawet in 2002 werd de jacht op de meeste schadelijke wild soorten gesloten deze vielen plotseling onder de
EU soorten bescherming dat vallen ze nog, maar elke lidstaat kan daar zijn eigen invulling aan geven, die vijf jaar durende maatregel is
desastreus geweest voor de overpopulatie van de soorten waar zich nu de problemen voordoen, zoals vos, grauwe gans en de verschillende
kraaiachtigen, schijnbaar wil men niet van het verleden leren, Ik denk dat men moet ingrijpen voor het onbeheersbaar wordt, het geschatte
aantal vossen op Walcheren is 175 ik denk dat het nu vijf voor twaalf is !!
De vos is in het verre verleden nooit inheems geweest op de Zeeuwse eilanden, omdat het omringende water een natuurlijke barrière vormde,
met de intrede van de dammen was dat voor de vos een uitgelezen kans waar hij gretig gebruik van gemaakt heeft, met alle catastrofale
gevolgen voor de weidevogels waarvan de nesten voor de vos een gemakkelijke prooi vormen, het mag duidelijk zijn, het is een bedreiging voor
de biodiversiteit m.i.z hoort de vos op onze eilanden niet thuis !!
De reden van dit schrijven houd in dat we u als fractie willen vragen wat druk op de ketel te zetten bij de verantwoordelijken, zodat de vos wat
effectiver te bestrijden is, b.v.b ook `s nachts wanneeer hij het meest actief is, de CU Statenfractie heeft dit voorstel al gelanceert, zo hopen wij
op een meerderheid van dit voorstel in de staten van Zeeland.
Met vriendelijke groet,
P.A.Maas
Voorz , AVIORNIS regio Zeeland
Tel 0623527321
AVIORNIS Int Nederland
Vereniging van liefhebbers
vanPark en Sierwatervogels
www.aviornis.nl

PS. Behalve pietmaas@zeelandnet.nl gebruik ik om praktische redenen nu ook pietmaas20@gmail.com. Beiden komen in dezelfde mailbox
terecht.

