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SAMENVATTING

In Rotterdam komen sinds enkele tientallen jaren vossen voor binnen de stadsgrenzen. Het
aantal meldingen van waarnemers dat binnenkomt in de waarnemingsdatabase van
Bureau Stadsnatuur (bSR) volgt sinds 2001 een stijgende trend. Daarbij komt dat de
confrontatie tussen Vos en mens al enkele keren heeft geleid tot vragen of klachten. De
omgang en behandeling van klachten m.b.t. vossen is in Rotterdam tot op heden
moeizaam verlopen en er is maar weinig bekend over de hoeveelheid klachten en hoe
hiermee om te gaan.
Daarom heeft bSR in opdracht van de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
onderzoek uitgevoerd om te achterhalen of de aanwezigheid van vossen in Rotterdam
problemen met zich meebrengt of welke potentieel mogelijk zijn en welke maatregelen
(voorlichting/draaiboek/ beheer/ beleid) mogelijk of nodig zijn om problemen te
verhelpen of te voorkomen. Op basis van dit onderzoek is een advies opgesteld voor de
gemeente.
Ter uitvoering van het onderzoek is gekeken naar verschillende aspecten van de
Rotterdamse populatie en zijn er inventarisaties uitgevoerd om zoveel mogelijk te weten te
komen over eventuele problemen door vossen in Rotterdam. Hiervoor is de bSR
waarnemingsdatabase geraadpleegd en zijn verschillende (mogelijk) betrokken partijen
benaderd met vragen. Verschillende grote Nederlandse gemeentes is gevraagd naar hun
ervaringen, visie en actuele omgang met eventueel aanwezige vossen binnen hun
stadsgrenzen. Ook de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de omgang met
vossen in steden is behandeld. Ten slotte is er via uitgebreide literatuurstudie gekeken
naar zowel positieve effecten van vossen in steden als mogelijke vormen van overlast of
problemen en hoe deze op te lossen, naar kenmerken en herkenning van sporen, naar
ervaringen en omgang in het buitenland en het nut en onnut van verschillende wijzen van
omgang met vossen, ter beantwoording van de vraag hoe er moet worden omgegaan
met de vossen van Rotterdam.
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat er slechts weinig klachten of
gevallen van overlast bekend zijn in Rotterdam en dat meldingen hiervan verspreid
binnen komen en niet eenduidig worden geregistreerd. Ook is duidelijk geworden dat er
ondanks de aanwezigheid van vossen in veel Nederlandse gemeentes maar weinig
problemen voorkomen en dat de Vos over het algemeen niet als een probleem wordt
gezien. Beheer blijkt duur, inspannend en (vooral in steden) zelden effectief en is in
Rotterdam bovendien niet nodig. Het lijkt dan ook onnodig om voor Rotterdam een
beleidskader op te stellen. Het advies voor de gemeente is het beschikbaar stellen van de
nodige kennis en informatie over “vossen, aan vossen gerelateerde problemen, het
voorkomen en oplossen hiervan en de omgang hiermee” op de gemeentewebsite.
Daarnaast is het aan te bevelen om klachten en gevallen van overlast eenduidig te
registreren in een database om meer te weten te komen over de hoeveelheid problemen
en goed zicht te hebben op de ontwikkeling hiervan.

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

3

1

DANKWOORD
Bij deze wil ik een aantal mensen bedanken voor hun bijdragen of hulp aan dit
onderzoek en het tot stand komen van dit rapport. Ten eerste wil ik mijn stagebegeleider
André de Beardemaeker (ecoloog) bedanken voor zijn input en hulp gedurende de
stageperiode. Niels de Zwarte (hoofd Bureau Stadsnatuur &
adjunct-directeur Het Natuurhistorisch), co-begeleider en opdrachtgever heeft mij ook
geholpen en adviezen gegeven wanneer dit nodig was. Garry Bakker, ecoloog bij bSR,
wil ik bedanken voor de uitgebreide beantwoorden van vragen en hulp bij het oplossen
van problemen. Ook de overige bSR collega’s en vrijwillegers wil ik bedanken voor de
gezelligheid en altijd goede sfeer op kantoor. Shirly Jaarsma (Ecoloog bSR) wil ik
bedanken voor het kritisch doornemen van de conceptversie van dit rapport.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar de verschillende partijen en die mij hebben
geinformeerd over het onderwerp of vragen hebben beantwoordt. In het bijzonder Bert
Pellengrom (Boswachter Rottredam Zuid), die mij van heel veel informatie, eigen kennis
en ervaring heeft voorzien en Joeke Nijboer (KAM-coordinator en
Diervoedingsdeskundige Diergaarde Blijdorp), voor zijn hulp en ondersteuning bij het
cameraval-onderzoek en het beschikbaar stellen van aas hiervoor.

4

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

5

2

INLEIDING
De aanwezigheid van vossen Vulpes vulpes in steden is geen nieuw fenomeen. Diverse
steden in Europa (vooral in het Verenigd Koninkrijk) herbergen sinds korte of langere tijd
populaties vossen. Tegenwoordig komen er in Nederland in meer dan 25 steden vossen
voor (bron: vulpesvulpes.nl, 14-11-2013). Zo ook in de gemeente Rotterdam. De Vos is al
sinds zo’n 20 jaar aanwezig aan de rand van de stad, sinds die tijd is het aantal vossen
dat permanent binnen de stadsgrenzen leeft langzaam maar zeker groter geworden.
Omdat de Vos binnen Rotterdam en omgeving daarvoor, net als in andere gebieden,
voor lange tijd geheel afwezig is geweest, zijn mensen gewend geraakt en opgevoed
met het idee dat hobbymatig gehouden pluimvee en huisdieren niks te vrezen hadden van
natuurlijke predatoren. Nu de Vos geheel is teruggekeerd geeft dit af en toe problemen in
de vorm van het doden van huisdieren. Sinds 2002 komen er steeds meer (online)
meldingen binnenbij bSR van mensen die vossen of sporen van vossen hebben gezien of
hier last van hebben. In de verkennende literatuurstudie over stadsvossen in Rotterdam
van Bureau Stadsnatuur (de Zwarte et al. 2011) is onder andere de ecologie, de
verspreiding, het voorkomen in gemeente Rotterdam en de verstandshouding tussen Vos
en mens behandeld. Ook zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan over
verschillende vragen die destijds, maar ook nu nog spelen.
Echter is hiermee niet duidelijk geworden hoeveel en wat voor soort klachten, overlast of
schade de Vos in Rotterdam in de loop der jaren heeft veroorzaakt. Ook is niet bekend
welke actoren en welke wetten en/of regelgevingen betrokken zijn bij eventuele
problemen en de mogelijke oplossingen hiervan. Het is dus zowel onder burgers als
ambtenaren niet duidelijk wat er moet worden gedaan met klachten en meldingen, terwijl
deze vraag nog altijd leeft binnen gemeente Rotterdam.
Om deze reden heeft bSR de vraag gekregen van de Rotterdamse Adviescommissie
Dierenwelzijn en Stadsnatuur om meer duidelijkheid te creëren over de overlast, klachten
en schade waar de gemeente Rotterdam mee te maken heeft, of hier iets tegen moet en
kan worden gedaan en ook wat dit dan kan zijn. Hierbij is ingegaan op de vraag welke
actoren en belanghebbenden hier mee te maken hebben en welke wet- en regelgevingen
invloed hebben op de omgang en aanpak van problemen in het onderzoeksgebied,
wanneer deze vastgesteld worden. Ook is onderzocht wat de verschillende ervaringen
zijn van actoren en wat voor ideeën zij hebben over de omgang met vossen in Rotterdam
en de aanpak van eventuele problemen. Andere Nederlandse gemeentes zijn
ondervraagd (vragenlijst, bijlage 2) over de actuele situatie in hun stad, over hun ervaring
en kijk op vossen en of zij baat zien bij een beleidskader of draaiboek met betrekking tot
de omgang met stadsvossen, of dit willen ontwikkelen. Om meer inzicht te krijgen in hoe
het er nu werkelijk voorstaat met stadsvossen in Rotterdam is de verspreiding van het dier
in de gemeente geactualiseerd op basis van bekende en nieuwe waarnemingen.
Daarnaast wordt er gekeken naar verschillende andere aspecten rondom de populatie
vossen in Rotterdam. Er is getracht een duidelijk beeld te krijgen van de werkelijke
omvang van eventuele problemen door vossen. Op basis hiervan zal een advies worden
gegeven voor de omgang met vossen in Rotterdam, of beleid nodig is en hoe problemen
te voorkomen zijn.
bSR heeft voor dit onderzoek gezocht naar een student om dit onderzoek uit te voeren.
Hiervoor is Tycho Muijen, derdejaars student Toegepaste Biologie aan de HAS
Hogeschool te Den Bosch, ingezet. Onder begeleiding van Ecoloog André de
Baerdemaeker (bSR) is dit onderzoek uitgevoerd.
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ONDERZOEKSVRAGEN
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
Brengt de aanwezigheid van stadsvossen in Rotterdam problemen met zich mee, wat voor
problemen zijn mogelijk en welke maatregelen zijn mogelijk of nodig om eventuele
problemen te verhelpen of te voorkomen?
Om antwoorden op deze vraag te verkrijgen zijn deelvragen opgesteld en gedurende het
onderzoekstraject verschillende acties ondernomen.
Er is gekeken naar de actuele verspreiding en verschillende aspecten van de vossen
populatie binnen Rotterdam. Daarnaast zijn verschillende inventarisaties en/of
ondervragingen gedaan aan actoren en betrokkenen om zo veel mogelijk te weten te
komen over ervaringen met klachten, overlast of schade door vossen in Rotterdam en
daarbuiten. Door raadpleging van literatuur, experts/collega’s en eigen inzichten is
onder andere onderzocht welke mogelijke problematiek, maar ook welke voordelen,
vossen in steden met zich mee kunnen brengen, hoe dit te voorkomen of aan te pakken is
en hoe hiermee om te gaan. Uit dit onderzoek wordt uiteindelijk een advies opgesteld
over de omgang met vossen in grote steden, in dit geval Rotterdam.
Hier onder worden de deelvragen overzichtelijk opgesomd:
1. Populatie en verspreiding van vossen in Rotterdam:
a. Is er groei te zien in het aantal vossen in Rotterdam?
b. Wat is de verspreiding van vossen in Rotterdam?
c. Waar is de waarneming gedaan?
d. Wat is het seizoensverloop van vossenwaarnemingen?
e. Wat zijn mogelijke burchtlocaties?
f. Wat is de meest voorkomende doodsoorzaak en op welke plaatsen zijn
dode vossen aangetroffen?
2. Hoeveel klachten en gevallen van overlast zijn er in Rotterdam en
wat is hiervan de aard?
3. Hoe denken verschillende actoren en betrokkenen over de
aanwezigheid van vossen in de stad, zijn er klachten bekend en
wat voor rol spelen deze actoren?
4. Is het mogelijk om actueel aanwezige stadsvossen aan te tonen
met behulp van cameravallen?
5. Welke andere grote steden huizen permanent vossen binnen hun
stadsgrenzen, hoe wordt er tegen stadsvossen aangekeken en
omgegaan en zijn er veel klachten gerelateerd aan hun
aanwezigheid?
6. Welke wet- en regelgevingen zijn relevant?
Naast het beantwoorden van de bovenstaande deelvragen door inventarisaties,
ondervragingen en contact met actoren is er veel literatuuronderzoek uitgevoerd om
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onder andere te achterhalen wat er over dit onderwerp al bekend is en wat belangrijke
adviezen zijn.
Door beantwoording van de vragen hierboven moet een antwoord worden gegeven op
de laatste en belangrijkste vraag:
7. Welke adviezen/aanbevelingen kunnen er op basis van dit
onderzoek worden gegeven aan de gemeente en is er een
beleidskader nodig?
Aan dit onderzoek is gedurende 20 weken gewerkt. Periodiek is er overleg geweest
waarbij de stagiaire en de begeleider de voortgang van het onderzoek besproken
hebben. Ook de opdrachtgever is hier, wanneer dit nodig was, bij aanwezig geweest.
De stagedocent is op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek door
middel van periodiek mailcontact.
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ONDERZOEKSGEBIED
Dit onderzoek bestaat uit inventarisaties en literatuuronderzoek over verschillende
aspecten over vossen en aan vossen gerelateerde problematiek. Er is hierbij gekeken
naar onderzoeken en/of ervaringen uit zowel binnen- (verschillende grote steden) als
buitenland (Verenigd Koninkrijk, verschillende Europese landen, Australie en de
Verenigde Staten). In dit geval wordt dit onderzoek gedaan in opdracht van de
Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur van gemeente Rotterdam, met als doel een
advies op te stellen met betrekking tot de omgang met vossen en aan vossen gerelateerde
problematiek voor gemeente Rotterdam. Wanneer er dan ook over Rotterdam wordt
gesproken, wordt er ook altijd aangegeven over welk gebied van de gemeente het gaat.
Vaak komt de term “stedelijk gebied” naar voren, hiermee wordt het oostelijke deel van
de gemeente bedoelt, dus exclusief de haven en Hoek van Holland.

Figuur 1. Overzichtkaart onderzoeksgebied met de officiele gemeentegrens (gemeentegrens Rotterdam;
aangegeven met rood), het gebied buiten de officiele gemeentegrens ten noorden van de Nieuwe Maas waar
ook meldingen uit de online database vandaan komen (secundaire grens 2; aangegeven met een blauwe
stippellijn) en het gebied buiten de officiele gemeentegrens op het eiland van IJsselmonde (secundaire grens
onderzoeksgebied; aangeven met een blauwe lijn).

Als het gaat om een gebied groter dan of buiten gemeente Rotterdam wordt dit ook
aangegeven. De meldingen uit de online database bestrijken de gehele gemeente
Rotterdam en daarnaast ook het omliggende gebied, zoals (grofweg) aangegeven met
een blauwe stippellijn; secundaire grens 2, in de overzichtkaart hierboven (Figuur 1). Dit
is dan ook te zien in de verschillende verspreidingskaaren in het hoofdstuk resultaten. De
verspreidingskaarten pakken echter enkel het stedelijk gebied van Rotterdam en het
omliggende randgebied. Het westelijke deel van Rotterdam, het havengebied en Hoek
van Holland is hierop niet zichtbaar. Bij de inventarisatie van meldingen of
waarnemingen op het eiland IJsselmonde is naast het gebied binnen de officiele
gemeentegrens (zie ook Figuur 1), ook gekeken naar het overige deel van het eiland
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IJselmonde, zoals aangegeven met een blauwe lijn; secundaire grens onderzoeksgebied,
in de overzichtkaart hieronder (Figuur 1).

10

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

5

METHODE
De verschillende voor dit onderzoek uitgevoerde inventarisaties en/of ondervragingen,
worden hieronder nader belicht. Naast inventarisaties en bevragingen is er in het kader
van dit onderzoek uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Bevindingen hieruit komen in
de discussie en het advies naar voren, waarbij de gebruikte bron wordt vermeld.

5.1

Populatie en verspreiding in Rotterdam
Om na te gaan of er als gevolg van de aanwezigheid van vossen in Rotterdam een
probleem is en hoe groot dit probleem is wordt er ook gekeken naar de verspreiding,
ontwikkeling en verschillende andere aspecten van de vossenpopulatie in Rotterdam. Dit
wordt gedaan op basis van de beschikbare gegevens uit de meldingen database
(waarneming.bsr.nl) van Bureau Stadsnatuur. Verspreidingskaarten en de grafiek van het
aantal meldingen worden geactualiseerd. Daarnaast wordt er met behulp van
beschrijvende statistiek en gebruik van GIS (Arcmap 10) gekeken naar verschillende
andere aspecten van de vossenpopulatie op basis van de binnengekomen meldingen.
De volgende deelvragen zijn dan ook opgesteld;








Is er groei te zien in het aantal vossen in Rotterdam?
Wat is de verspreiding van vossen in Rotterdam?
Waar is de waarneming gedaan?
Wat is het seizoensverloop van vossenwaarnemingen?
Wat zijn mogelijke burchtlocaties?
Wat is de staat van dieren die gemeld zijn (levend, gewond, dood, sporen)?
Wat is de meest voorkomende doodsoorzaak en op welke plaatsen zijn dode
vossen aangetroffen?

Omdat kennis op basis van de meldingen uit de database van Bureau Stadsnatuur
gebaseerd is op toevallige waarnemingen door burgers die de tijd nemen om dit door te
geven, geeft dit uiteraard niet een werkelijk representatief beeld van de vossenpopulatie
van Rotterdam. Om toch een zo goed mogelijk beeld hiervan te krijgen wordt er
daarnaast gepraat met boswachters van Rotterdam. Boswachters brengen veel tijd door
in het veld en komen hierdoor van alles te weten door bijvoorbeeld contact met burgers
en andere personen die veel buiten zijn.
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5.2
5.2.1

Klachten, overlast of schade door vossen in Rotterdam
Binnengekomen bij bSR
Of er een eventueel probleem is als gevolg van de aanwezigheid van vossen in
Rotterdam en de grootte hiervan baseert zich op het aantal klachten en gevallen van
overlast of schade. Tijdens dit onderzoek is er getracht zo veel mogelijk te weten te
komen over de hoeveelheid klachten en gevallen van overlast of schade in Rotterdam en
wat hier de van aard is.
Hiervoor zijn de relevante personen van gemeente Rotterdam zelf benaderd met de vraag
of er telefonisch of via het meldingsformulier buitenruimte, meldingen met betrekking tot
aan vossen gerelateerde overlast zijn binnengekomen.
Ook zijn de meldingen uit de online database van bSR (bsr.waarneming.nl) nader
bekeken en geclassificeerd in klacht of geen klacht. Voordat dit mogelijk was moest er
gedefinieerd worden wanneer iets een klacht is. Een melding is als een klacht behandeld
wanneer er in de toelichting werd gesproken over ongerustheid, aangevallen of gedode
huisdieren of sprake was van door vossen veroorzaakte (materiële) schade of overlast
(denk hierbij aan stank of paarkreten).
Daarnaast zijn alle mailtjes met betrekking tot vossen in Rotterdam die door de jaren heen
zijn binnengekomen, onderzocht op kenmerken van klachten, overlast of schade
meldingen. Omdat er rekening moet worden gehouden met het feit dat er slechts een zeer
klein percentage van de klachten of gevallen van overlast of schade worden gemeld, kan
het aantal klachten uit de mail en online database niet worden gezien als het werkelijke
aantal klachten. Dit geld ook voor het aantal meldingen van waarnemingen. Het geeft
echter wel grofweg aan wat de verhouding is tussen het aantal vossen wat enkel wordt
gesignaleerd en het aantal vossen dat zorgt voor overlast. Om toch een zo goed mogelijk
beeld van het ‘vossenprobleem’ in Rotterdam te krijgen is ook in het kader van deze
inventarisatie gepraat met verschillende actoren, dit wordt hieronder nader toegelicht.

5.2.2

Ondervraging actoren
Om zo veel mogelijk te weten te komen over vossen en aan vossen gerelateerde
problemen zijn verschillende actoren ondervraagd. Per actor zijn er relevante vragen met
betrekking tot vossen en aan vossen gerelateerde problematiek opgesteld. Grofweg hield
dit in dat er werd gevraagd naar ervaringen/kennis met betrekking tot vossen of
klachten/overlast als gevolg van de aanwezigheid van vossen in Rotterdam. Daarnaast
werd gevraagd of er vraag was naar een draaiboek en/of beleid met betrekking tot
vossen in Rotterdam.

5.3
5.3.1

Cameraval-onderzoek
Doel
Gedurende het verloop van dit onderzoek is er getracht om de aanwezigheid van vossen
aant te tonen met beeldmateriaal (foto en film) op plekken waarvan werd vermoed dat ze
daar aanwezig zouden zijn. De locaties zijn gedurende het onderzoek bepaald. Dit is
gedaan met behulp van drie cameravallen van het Model; Scouting Camera SG560P8M. De camera’s waren beschikbaar gesteld voor bruikleen door ecoloog Ignacio

12

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

Fernandez van Infofauna. De instellingen van de camera’s zijn verschillend geweest
gedurende het gebruik op de verschillende locaties. De instellingen van de camera’s en
resultaten van dit (deel-) onderzoek worden behandeld in paragraaf 6.3 van Resultaten.
Vossen die een huisdier zoals een kip of konijn doden nemen deze vaak mee naar hun
burcht of schuilplaats. Dit kan het moeilijk maken om een uitsluitsel te geven over de
doodsoorzaak, omdat het huisdier is verdwenen. Een optie om er dan achter te komen
welk roofdier het is geweest is het neerleggen van een lokmiddel, zoals een dode kip of
het laten liggen van de prooi en het plaatsen van een cameraval zoals te zien in Figuur
2. Met behulp van een cameraval kan met foto- of filmbewijs worden aangetoond om
welk roofdier het gaat. Hierbij is het belangrijk dat de camera op een juiste plaats wordt
opgehangen en de juiste instellingen en cameraval worden gebruikt. Daarnaast moet er
rekening worden gehouden met de mogelijkheid tot vandalisme of diefstal. Een veilige
plek of goede camouflage is dus een must.
Om te kijken of deze methode ook werkt voor het aantonen van Rotterdamse vossen zijn
gedurende het onderzoek op verschillende plaatsen, voor een bepaalde tijd (controle na
circa 1 week), cameravallen geïnstalleerd.

Figuur 2. Foto van de opstelling van een cameraval (met lokaas;
vis- en vleesresten) op het gebied de “Sporendriehoek”.

5.3.2

Locaties en duur van plaatsing
Er hebben twee weken cameravallen gehangen in de tuinen van twee naast elkaar
liggende woningen op Rotterdam Zuid. Hier waren in de periode daarvoor een
aantal huisdieren (enkele vrij lopende kippen en een konijn), gedood door een roofdier
en de bewoners hadden het vermoeden dat het om een Vos ging. Een Vos was echter
nog niet gezien. Daarom hadden de bewoners bSR benaderd met de vraag of er
maatregelen mogelijk waren om dit probleem te verhelpen. Hierop is uitgelegd dat dit
lastig zou worden en er in ieder geval eerst bewijs zou moeten worden verkregen dat het
werkelijk om een Vos ging. Echter nadat er 2 weken lang meerdere cameravallen hadden
gehangen waren er enkel roofdieren in de vorm van huiskatten gefotografeerd.
Ook in de tuin van een woning liggend aan de Rottekade, hebben twee weken lang
cameravallen gehangen. Ook hier waren een tijd geleden huisdieren gedood en
opgejaagd. In het verleden hadden vossen een burcht aan de rand van de tuin, waar
meerdere malen jongen waren groot gebracht. Er werd met behulp van twee
cameravallen, getracht erachter te komen of er nog steeds vossen aanwezig waren in de
omgeving van de woning. Na 2 weken waren ook hier geen vossen aangetoond, wat
aan geeft dat er gedurende die tijd geen vossen rondom het huis aanwezig zijn geweest.
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De derde plaats waar met cameravallen is gewerkt is het gebied dat de
‘Sporendriehoek’ wordt genoemd (Figuur 3). Dit terrein van prorail, wat zich bevindt
tussen verschillende treinsporen waaronder de HSL, is sinds enkele jaren door diergaarde
Blijdorp in bruikleen. Diergaarde Blijdorp gebruikt dit terrein onder andere voor het
kweken van voedselgewassen voor de dieren, personeels- en parkeerplaatsen en
Quarantaine- en winterslaapverblijven. Er is gekozen voor dit gebied om te werken met
cameravallen omdat dit een zeer geïsoleerd gebied is, als het gaat om menselijke
activiteit en de aanwezigheid van honden. Daarnaast heeft het gebied zeer veel groene
ruigte, beschutting, een zandbodem (spoordijken en opslag grond) en komen er erg veel
konijnen, fazanten en ander klein wild voor. De drie belangrijkste zaken die een Vos
nodig heeft om zich ergens te kunnen vestigen (voedsel, een nest-/paar-/slaapplaats en
beschutting tegen vijanden en weersomstandigheden) zijn hier dus in ruime mate
aanwezig.

Figuur 3. Foto van het gebied de “Sporendriehoek”, waar
verschillende weken cameravallen hebben gehangen.

Daarnaast is het gebied aan weerszijden omgeven door andere relatief groene
gebieden, zoals de dierentuin, de volkstuin en de groene strook parallel lopend aan de
RFC-Weg. Ten slotte vormen de spoorwegen en taluds vrij toegankelijke corridors naar
nabij gelegen groengebieden zoals het Vroesenpark en Park 16hoven, waardoor het ook
zeer goed toegankelijk is voor nieuwe instroom van wild zoals de Vos. Nadat er via
Prorail contact werd opgenomen met Joeke Nijboer (werkzaam bij diergaarde Blijdorp
als Diervoedingsdeskundige) bleek dat er op en rondom dat gebied enkele jaren geleden
al minstens twee maal vossen waren gespot. Bij nadere verkenning van het gebied en het
zoeken naar sporen, werden op verschillende plaatsen (voornamelijk onder de viaducten
van het spoor en de HSL) pootafdrukken van (zeer waarschijnlijk) vossen gevonden.
Vervolgens zijn daarom op verschillende plaatsen cameravallen geplaatst. Deze hebben
in totaal 4 weken gehangen (niet achter elkaar), waarbij ze iedere week werden
gecontroleerd en eventueel verplaatst. Om de kans op vossen te vergroten werd er vis,
gevogelte (eendagskuikens) en vlees (-afval), beschikbaar gesteld door de diergaarde,
neergelegd voor de camera’s (Figuur 3). De precieze locaties en data waarop de
cameravallen zijn ingezet zijn te zien in Figuur 4.
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Figuur 4. Locaties cameravallen in onderzoeksgebied.

In tabel 1 is te zienwelke instellingen zijn gebruikt op de vrschillende data waarop de
camera’s zijn ingezet.
Tabel 1. Instellingen cameravallen.
Data waarop de cameraval is gebruikt
en aantal camera’s:
Week 1: 03-02-14 tot 10-02-14, 3
Week 2: 11-02-14 tot 19-02-14, 3
Week 3: 19-02-14 tot 26-02-14, 1
Week 4: 27-02-14 tot 03-03-14, 2

5.4

Gebruikte instellingen:
camera, verder: default settings
camera, verder: default settings
video, verder: default settings
video, PIR interval 15 sec, verder de default settings.

Vossen in andere Nederlandse gemeentes
Om er achter te komen hoe wijd verbreid problemen met stadsvossen zijn in Nederland,
hoe andere steden omgaan met eventuele problemen en of steden met stadsvossen baat
denken te hebben bij een draaiboek of beleid is er een vragenlijst (zie bijlage 2)
opgesteld. Deze is verzonden naar 22 van de grotere gemeentes van Nederland.

5.5

Wet- en regelgeving
Voordat er een eventueel probleem kan worden aangepakt moet bekend zijn met welke
wet- en regelgevingen rekening moet worden gehouden. Er is uitgezocht welke wet- en
regelgevingen dit zijn en wat hierbij komt kijken. Ook wordt er nagegaan of er een
faunabeheerplan is voor vossen in provincie Zuid-Holland.
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6

RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de bevindingen besproken van de inventarisaties, bevragingen
en het literatuuronderzoek. De volgorde van het hoofdstuk Methode wordt ook hier
aangehouden.

6.1

Populatie en verspreiding binnen Rotterdam
Op basis van de meldingen en gegevens uit de online databases van bSR zijn
verschillende aspecten over de (meldingen/waarnemingen van) vossen onderzocht.
Hiervan zijn figuren en kaarten opgesteld. Bij het lezen van de figuren en kaarten moet
men er rekening mee houden dat het gaat om losse waarnemingen en geen
inventarisatie. Dezelfde vossen kunnen dan ook door verschillende mensen meerdere
keren zijn gezien en gemeld. Het zegt dan ook vooral iets over de verspreiding van de
Vos in Rotterdam. Ook is er getracht een goed beeld te krijgen van de aantallen en
verspreiding van vossen door contact met boswachters en andere actoren. Hieronder
worden de deelvragen met betrekking tot populatie en verspreiding beantwoord.

6.1.1

Aantallen door de jaren heen
De deelvraag luidde als volgt: Is er groei te zien in het aantal vossen in Rotterdam?
In Figuur 5 is te zien hoeveel vossenmeldingen er per jaar zijn binnen gekomen in de
online databases van Bureau Stadsnatuur in de periode van 2001 tot 2013. Te zien is
dat het aantal meldingen van vossen uit de online database een stijgende trend volgt.
Vooral vanaf het jaar 2006 wordt het aantal snel groter. Opvallend is wel dat er in het
jaar 2010 een piek lijkt te zijn geweest waarna de aantallen van de volgende twee jaren
weer lager waren. In het jaar 2013 zijn tot nu toe verreweg de meeste meldingen teweeg
gebracht. Het totale aantal meldingen uit de online databases sinds 2001 bleek na
verwerking op 314 te liggen.

Aantal meldingen van
waarnemingen

100
80
60
40
20
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JAAR
Figuur 5. Aantallen meldingen van vossen door de jaren heen (2001 – 2013).
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6.1.2

Verspreiding
De deelvraag luidde als volgt: Wat is de verspreiding van vossen in Rotterdam?
In Figuur 6 is de verspreiding van de Vos in Rotterdam (stedelijk gebied) te zien door de
jaren heen, vanaf 2001, op basis van meldingen uit de bSR database. De punten zijn op
basis van kleur ingedeeld in periodes van 5 jaar, waarbij de laatste periode slechts 3
jaar vertegenwoordigd (2011-2013). Ook via deze weg wordt duidelijk dat er in de
jaren voor 2006 slechts zeer weinig meldingen zijn geregistreerd. Daarnaast blijkt dat er
veel vossen worden gezien in de lijn lopend van het Bergsche Bos, via het Terbregse Plein
en het Kralingse Bos naar de Esch. Dat er op sommige plaatsen zoals het Terbregse Plein
en omgeving Brainpark erg veel waarnemingen worden gedaan is meestal te baseren op
het feit dat daar een burcht aanwezig was. Plaatsen van burchten worden in paragraaf
6.1.5 behandeld.

Figuur 6. Verspreiding vossen in Rotterdam op basis van waarnemingen door de jaren heen (2001 – 2013).

Wat opvalt aan deze kaart is ook dat er vanuit het gebied ten zuiden van de Nieuwe
Maas nauwelijks meldingen komen. Het lijkt er op dat de Vos nog niet een permanente
bewoner is van het stedelijke gebied van gemeente Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe
Maas. Toch zijn er door de afgelopen jaren heen volgens Boswachter Bert (H) van
Pellengrom voornamelijk uit het buitengebied aan de zuidelijke rand van Rotterdam, zoals
rond het dorp Heerjansdam en ook Portugaal meerdere meldingen gekomen van vossen,
maar ook van overlast door vossen. Daarnaast is er in 2011 nog een Vos geschoten aan
Albrandwaardsedijk. In Figuur 7 zijn doormiddel van verschillende punten alle plaatsen
aangegeven waarvan bekend is (op basis van de online database of mondeling contact
met Boswachter H. (Bert) Pellengrom) dat er één of meer meldingen van vossen of aan
vossen gerelateerde zaken zijn gedaan. In het figuur wordt onderscheid gemaakt tussen
meldingen van verkeersslachtoffers, één of meerdere waarnemingen van levende vossen
en bevestigde sporen van vossen.
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Figuur 7. Verspreiding van meldingen van vossen in Rotterdam en omgeving ten zuiden van de Nieuwe Maas.

De twee meldingen van sporen van vossen zijn gedaan door ecologen van bSR. Dit zijn
beide bevestigde meldingen die vrij zeker zijn. De meldingen uit Hoogvliet en Pernis zijn
onzeker. Met het figuur wordt duidelijk dat er slechts van één plaats binnen het stedelijke
gebied van de zuidkant van Rotterdam, namelijk de Zuidelijke begraafplaats, bevestigd is
dat er een Vos aanwezig was. De rest zijn of niet bevestigd of komen van het
havengebied of zijn net buiten gemeente Rotterdam gedaan. Dat er permanent vossen
voorkomen in de buitengebieden van het eiland IJsselmonde is wel zeker.

6.1.3

Habitat en landschapstype
De deelvraag luidde als volgt: Waar is de waarneming gedaan?
Vossen blijven toch het liefst op plekken waar beschutting en groen aanwezig is. Op
deze plekken zijn daarnaast hun natuurlijke voedselbronnen, zoals konijnen, muizen en
vogels het meest aanwezig. In Figuur 8 is de verspreiding van vossen te zien, waarbij de
groenstroken en parken binnen het stedelijk gebied van Rotterdam zichtbaar zijn
gemaakt. Wat opvalt is dat in de gebieden waar nauwelijks groen te zien is, zoals
deelgemeente Centrum en Delftshaven ook vrijwel geen vossen zijn gezien. Deze kaart
geeft helaas niet een volledig beeld van het gebied dat voor vossen geschikt is als
habitat. Spoordijken, groene taluds naast snelwegen, braakliggend terrein,
ruigtegebieden en het buitengebied aan de rand van de stad worden namelijk niet met
groen aangegeven. Bij het bekijken van deze kaart moet daarnaast ook rekening worden
gehouden met het feit dat de punten (plaatsen waar vossen zijn waargenomen),
voornamelijk meldingen van waarnemingen van burgers voorstellen. Op plekken waar
burgers niet komen of geen toegang hebben staan dan ook geen over het algemeen
punten. Terwijl het zeer goed mogelijk is dat daar weldegelijk vossen voorkomen. Een
goed voorbeeld van zo’n plek is de Sporendriehoek, naast Rotterdam Centraal. Meer
over dit gebied en de inventarisatie op het gebied van vossen ervan staat in paragraaf
5.3.2 van Methode.
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Figuur 8. Verspreiding waarnemingen vossen Rotterdam in relatie tot groengebieden.

6.1.4

Seizoensverloop vossenwaarnemingen
De deelvraag luidde als volgt: Wat is het seizoensverloop van vossenwaarnemingen?
In Figuur 9 zijn de aantallen meldingen per maand te zien die in de periode van 2011
tot 2013 zijn gedaan op basis van de online database. In het figuur is te zien in welke
maanden van het jaar de meeste vossen worden waargenomen. Opvallend zijn de
pieken in de zomerperiode (April tot Juli) en de winterperiode (December tot Januari).
Daarnaast is te zien dat er in de maand september schijnbaar het minst vossen worden
waargenomen. Deze grafiek geeft ook aan dat de Vos het gehele jaar in Rotterdam
zichtbaar is en dus permanent aanwezig is binnen de gemeente.
35
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Aantal meldingen (20012013), totaal = 291

0

Figuur 9. Aantallen waarnemingen in de periode 2001 tot 2013 verdeeld over de 12 maanden van het jaar.
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6.1.5

Inventarisatie burchtlocaties
De deelvraag luidde als volgt: Wat zijn mogelijke burchtlocaties?
Op basis van de gegevens van de online waarneming database, meldingen
binnengekomen per mail en mondeling contact met waarnemers en/of actoren is
onderzocht op welke plaatsen in Rotterdam onvolwassen vossen zijn waargenomen of
burchten zijn gevonden. Hiervan is een overzichtkaartje opgesteld (zie Figuur 10).

Figuur 10. Locaties in Rotterdam waar onvolwassen vossen zijn waargenomen.

Op de kaart zijn in totaal 15 punten aangegeven. Deze 15 punten zijn niet allemaal in
één jaar gemeld, maar geven aan waar in de periode van 2001 tot 2013 jonge vossen
of burchten zijn waargenomen. Punten welke erg dicht bij elkaar liggen kunnen er op
wijzen dat het jongen zijn van dezelfde burchtlocatie. Op basis hiervan lijkt het aantal
burchten te liggen op grofweg 10 stuks. Dat wil zeggen dat het aantal vossen dat
permanent binnen het stedelijk gebied van Rotterdam leeft (ten noorden van de Nieuwe
Maas en excusief het havengebied en Hoek van Holland) geschat kan worden op 30 tot
50. Hierbij uitgaande van 2 volwassen vossen per burcht met meerdere jongere,
zwervende dieren welke de burcht gaan of al zijn verlaten. De grootte van territoria van
vossen zijn zeer divers, dit hangt van verschillende factoren. In een zeer voedselrijk
gebied, zoals sommige steden, kunnen territoria minder dan 20 ha beslaan. In
voedselarme gebieden beslaan territoria soms wel rond de 100 ha. Hoeveel ha geschikt
gebied voor vossen herbergt is moeilijk te zeggen en dus ook niet bekend. Een
opvallende, en voor bSR nieuwe burchtlocatie is de Sporendriehoek naast het Centraal
Station ter hoogte van Rotterdam Blijdorp. Hier is in het jaar 2012 door medewerkers van
de diergaarde een waarneming gedaan van meerdere vossen waaronder jongen. Meer
over dit gebied en de inventarisatie ervan op het gebied van vossen staat in paragraaf
5.3.2 van Methode.
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6.1.6

Doodsoorzaken en vindlocatie vossenkadavers
De deelvraag luidde als volgt: Wat is de meest voorkomende doodsoorzaak en op welke
plaatsen in Rotterdam zijn dode vossen aangetroffen?
Na analyse van de online waarneming database, de per mail binnen gekomen
meldingen en gesprekken met actoren (boswachter, dierenbescherming Rijnmond) is
duidelijk geworden dan meer dan 90 % van de dode vossen, gestorven zijn als gevolg
van verkeer. Van de verkeersslachtoffers waarvan de plaats bekend was is het volgende
kaartje ( Figuur 11) opgesteld. Te zien op de kaart is dat alle vossen gestorven zijn langs
de weg, dus als verkeersslachtoffer.

Figuur 11. Plaatsen in Rotterdam waar dode vossen zijn gevonden.

6.2

Klachten, overlast of schade door vossen in Rotterdam
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de klachten inventarisatie. Hierbij is
er eerst gekeken naar klachten die binnen zijn gekomen bij bSR. Vervolgens zijn
verschillende actoren benaderd en gevraagd naar ervaringen met betrekking tot klachten,
meningen en visie op vossen in de stad.

6.2.1

Binnengekomen bij bSR
In totaal kwam het aantal klachten m.b.t. (vermoedelijk) vossen uit de online database
(bsr.waarneming.nl) op 25. Dit stond gelijk aan slechts zo’n 7,5 % van het totale aantal
meldingen in de database. De 25 klachten zijn niet bevestigd door een expert en vonden
plaats gedurende de periode van 2001 tot en met 2013. Op basis van deze gegevens
kan dus worden gesteld dat het gemiddelde aantal klachten per jaar slechts 2 betreft. In
18 van de 25 klachten ging het over huisdieren welke waren aangevallen en/of gedood
door vossen. In 4 van de 25 gevallen ging het om mensen die vossen op hun terrein
hadden, die nog geen werkelijke schade hadden veroorzaakt, maar zorgen hadden om
hun huisdieren. En in 3 van de 25 gevallen ging het om een kat die was aangevallen.
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Deze 3 gevallen zijn uiteraard niet bewezen en daarom ook onwaarschijnlijk. Ook
gezien het feit dat katten ook verwond kunnen zijn geraakt als gevolg van het verkeer of
andere dieren zoals honden.
Naast deze 25 gevallen van overlast m.b.t. huisdieren is er ook één enkel geval bekend
binnen gemeente Rotterdam waarbij zich een serieuzer probleem had voorgedaan.
Hierbij hadden vossen een hol gegraven onder een woning aan het Terbregse Hof. Dit
bewuste geval en de behandeling, staat verder beschreven in paragraaf 6.2.3 van
Resultaten. Een overzicht van de aantallen en aard van klachten staat weergegeven in
tabel 1.
Tabel 2. Aantal en soort overzicht klachten.

Soort/omschrijving klacht
Huisdieren aangevallen/gedood
Vrees voor welzijn huisdieren door vossen op terrein.
Kat aangevallen (allen onbevestigd)
Totaal uit bSR database
Burcht onder woning met o.a. technische schade tot
gevolg (via boswachter doorgegeven)
Totaal

Aantal
18
4
3
25
1
26

In Figuur 12 is de verspreiding te zien van plaatsen waarvan bekend is dat hier één of
meer gevallen van overlast of schade zijn geweest. Wat op valt is het cluster aan
meldingen komend uit de omgeving rond de zuidkant van Prinsenland. De reden dat er
veel klachten uit deze deelgemeente komen is waarschijnlijk een combinatie van veel
schuilmogelijkheden (groene, suburbane wijk) voor aanwezige vossen en veel huisdieren,
klein- en/of pluimvee zonder degelijke (nachtelijke) huisvesting.

Figuur 12. Verspreiding van plaatsen waarvan bekend is dat hier één of meer gevallen van overlast of schade
zijn geweest

Volgens de ondervraagde medewerkers van de afdeling stadsbeheer van gemeente
Rotterdam, is er slechts één melding met betrekking tot vossen binnen gekomen bij het
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Melding Systeem Buitenruimte MSB. Hierbij ging het over een dode Vos
(verkeersslachtoffer) in Overschie.
Het werkelijke aantal gevallen van overlast als gevolg van vossen in Rotterdam ligt
waarschijnlijk een stuk hoger. Veel gevallen waarbij een huisdier sneuvelt worden
namelijk niet gemeld en/of geregistreerd. Daarbij komt dat de Vos vaak niet wordt
opgemerkt of herkend. Het omgekeerde is echter ook vaak het geval.
Ook zijn er voornamelijk in de rand van de gemeente/stad en net daarbuiten veel
plekken bekend waar door de jaren heen af en toe kippen en ander kleinvee wordt
gedood door de vos. Dit krijgen de boswachters meestal via-via te horen en wordt dan
niet altijd éénduidig geregistreerd. Er is dus heel weinig bekend over de werkelijke
aantallen gevallen van overlast in Rotterdam.
Om zo veel mogelijk te weten te komen over vossen en aan vossen gerelateerde
problemen zijn verschillende actoren ondervraagd. Hieronder wordt per actor kort
beschreven of zij ervaringen/kennis met- of met betrekking tot vossen of klachten/overlast
hebben of hebben gehad. Ook is gevraagd of er vraag is naar een draaiboek of beleid.
De gestelde vragen per actor, betrokkenen of belanghebbenden zijn in bijlage 1 te
vinden.

6.2.2

GGD Rotterdam Rijnmond
GGD Rotterdam Rijnmond heeft tot nog toe slechts één vraag gehad met betrekking tot
vossen. Deze ging over eventuele gezondheidsrisico’s. De GGD kan burgers met vragen
goed te woord staan met behulp van het rapport over vossen van Bureau Stadsnatuur uit
2011 (de Zwarte et al. 2011). Daarnaast is naar aanleiding van deze vraag de kennis
over gezondheidsrisico’s door vossen verder in kaart gebracht op basis van
literatuurstudie (protocollen rabiës en vossenlintworm, Landelijk Centrum Infectieziekte
bestrijding) en door benadering van relevante experts van de NVWA en het RIVM.
Hiervan staat nu een overzicht op de GGD website. Gezien de beschikbaarheid van
voldoende informatie en het aantal vragen lijkt een draaiboek, laat staan een beleid, in
de ogen van de GGD nog niet nodig.

6.2.3

Ingenieursbureau Rotterdam
De ecoloog van het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam zegt geen ervaring te
hebben met vossen, er zijn ook geen meldingen van vossen of aan vossen gerelateerde
problematiek hier binnen gekomen.

6.2.4

Dierenpolitie Rotterdam Rijnmond
Dierenpolitie Rotterdam Rijnmond heeft vooralsnog geen ervaring met (problemen
met) betrekking tot vossen in de stad. Bij de dierenpolitie zijn vanuit de stad en
randgemeenten géén vragen of meldingen van overlast of schade door vossen in de stad
binnen gekomen.
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6.2.5

Faunabeheerder Havenbedrijf Rotterdam
Ook binnen de haven van Rotterdam zijn tot nog toe geen problemen met betrekking tot
vossen bekend. Er zijn dan ook nog maar weinig tot geen vossen aanwezig. De hoop
van Faunabeheerder Cees Noorlander is dan ook dat dit zo blijft, onder andere in
verband met het risico voor waterkerende- en spoor- en/of tankdijken aanwezig in het
havengebied. Standpunt van de faunabeheerder is dan ook dat er een nuloptie voor
vossen moet worden aangehouden in het havengebied. Een draaiboek of advies voor de
haven zou hierbij nuttig zijn, al is het nog niet nodig. Als het gaat over de vossen in
Rotterdam en omgeving, zou het advies van C. Noorlander zijn om de stand te beheren.

6.2.6

Jager omgeving Rotterdam
Een actief jager van onder andere WBE Schieland was gevraagd zijn visie en kennis
over vossen in zijn jachtgebieden te delen. Zijn eerste vossenwaarneming stamt uit 1993,
sindsdien heeft hij het aantal vossen sterk zien groeien. Hij vindt het prachtige dieren,
maar kan ook duidelijk de effecten ervan benoemen. Zo heeft de groeiende
aanwezigheid van vossen naar zijn kennis drie belangrijke effecten met zich
meegebracht; er worden elk jaar grote aantallen huisdieren en pluimvee opgegeten of
gedood door vossen, het stand van jachtwild is flink gedaald en ten slotte zijn ook de
aantallen weidevogels en grondbroeders flink achteruit gegaan. Daarnaast heeft de Vos
een schijnbaar zeer klein effect op overlast gevende konijnen op de golfbaan. Dit kan
worden gezien als een positief effect. De beheerder van het Bergsche Bos (natuur- en
recreactiegebied) staat het schieten van vossen in het gebied niet toe.
Uit een inventarisatie door de WBE bleek dat er binnen wildbeheereenheid de
‘Rottemeren’, in één jaar tijd, toch vrij hoge aantallen huisdieren sneuvelden. Dit gebied
is echter niet vergelijkbaar met het stedelijke gebied van Rotterdam. Daarnaast betreft het
uiteraard geen onafhankelijk onderzoek, waardoor deze gegevens niet veel zeggen.

6.2.7

Faunabeheerders Rotterdam The Hague Airport
Ook de faunabeheerders; Betty Kooy en Aad de Haan, van het vliegveld Rotterdam The
Hague Airport, waren gevraagd hun kijk en ervaringen met vossen met ons te delen.
Sinds zo’n 20 jaar leven er vossen binnen de grenzen van het vliegveld. Sterker nog, er
worden regelmatig jonge vossen grootgebracht. De aanwezigheid van vossen op de
luchthaven wordt als positief ervaren. Naast het plezier dat ze ervaren van het
aanschouwen van de dieren, hebben vossen een positief effect op de aanwezige fauna.
Zo worden muizen gegeten, die anders vogels aantrekken. Daarnaast worden vogels
alert gehouden en weggejaagd door vossen. Vogels zijn een gevaar voor het
luchtverkeer, minder vogels op het vliegveld is dus gunstig. Alleen als een Vos echt een
gevaar dreigt te vormen voor het luchtverkeer, zal er worden ingegrepen.

6.2.8

Dierenbescherming Rijnmond
Dierenbescherming Rijnmond ontvangt sinds 2005 meldingen van aangereden vossen,
dood of levend. Van deze dieren zijn meer dan 90% verkeersslachtoffers. De
dierenbescherming adviseert vossen en ander wild dat gezond oogt ten alle tijden met
rust te laten. In Figuur 13 zijn de aantallen van meldingen van opgehaalde
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verkeersslachtoffers per jaar (van 2005 tot 2013) te zien, beschikbaar gesteld door de
Dierenbescherming.
20
15
Aantal vossen
opgehaald/binnen
gebracht

10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figuur 13. Aantallen meldingen van vossen die zijn opgehaald door de dierenambulance door de jaren heen
(2001 - 2013)

Er zijn binnen de Dierenbescherming Rijnmond geen gevallen bekend waarbij een Vos
medisch wordt behandeld en/of opgevangen en vervolgens weer kan worden uitgezet.
Het standpunt van de Dierenbescherming tegenover het opvangen van dieren uit het wild
is positief, mits dit op een professionele wijze en aanpak wordt uitgevoerd en gericht op
her-uitzetting in de natuur.
Op dit moment is het echter in de regio Zuid-Holland zuid niet mogelijk om vossen die in
nood zijn de juiste opvang en terugzet mogelijkheden te bieden. Wanneer een Vos in
nood is, en niet via een simpele ingreep weer verder kan leven in de natuur, is de actuele
aanpak om deze dieren uit hun lijden te verlossen via een genadeschot. Dit wordt
gedaan door de wildbeheereenheid of boswachters met jachtbevoegdheid.
Wat opvalt is dat het aantal vossen dat per jaar opgehaald wordt of binnen komt steeds
groter lijkt te worden. In Figuur 14 is dan ook een stijgende lijn te zien. Wel moet
rekening worden gehouden met het feit dat het activiteitengebied van de stichting ook
steeds groeit. Er zijn uiteenlopende persoonlijke meningen over vossen, ook binnen het
personeel van de Dierenbescherming. Het algemene standpunt van de
Dierenbescherming tegenover vossen is als volgt: “de Vos in een urbane omgeving wordt
beschouwd als een mooie toevoeging voor onze stadsnatuur”.

6.2.9

Boswachter Rotterdam
De volgende informatie is door Boswachter H. (Bert) Pellengrom beschikbaar gesteld via
mondeling contact en raadpleging van de door hem geschreven Notitie (Pellengrom
2012). De Vos wordt gezien als een overlast en schade veroorzakende diersoort, echter
is de Vos ook beschermd. Dit betekent dat vossen en andere dieren met dezelfde status
vallen onder de verantwoording van de gemeente Rotterdam, gedelegeerd naar de
boswachterij. Toch doen zich ondanks deze duidelijke regeling, steeds problemen voor
onder de verantwoordelijke personen om efficiënt in te grijpen als het gaat om overlast
door deze groep diersoorten. Mogelijke oorzaken hiervan zijn onder andere de
aaibaarheidsfactor van de dieren, onervarenheid van verantwoordelijken met het
bewuste probleem en de inmenging van publiek en politiek, waardoor de verantwoording
van zaken als deze het liefst worden doorverwezen naar andere partijen. Nadat zich in
2012 een serieus probleem had voorgedaan met vossen binnen de gemeente waarbij de
aanpak erg moeizaam ging is er uiteindelijk overleg geweest met de teamleider van het
toenmalige Ministerie van LNV.
Het ‘serieuze probleem’ wat zich had voorgedaan hield in dat er door een of meerdere
vos(sen) een burcht/gangenstelsel was gegraven onder een woning aan het Terbregse
Hof. Hierbij waren verzakkingen aan gasleiding, riool en tuin plus technische schade het
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gevolg. Ondanks dat er na uitgebreid navragen een mogelijke procedure was gevonden,
op basis van overleg, is er als gevolg van deze kwestie, niets van de legale procedure
daadwerkelijk ondernomen. Wel is de bewoner voorzien van tips om dergelijke situaties
in de toekomst te voorkomen.
Uit het overleg met de teamleider van het toenmalige Ministerie van LNV waren de
volgende antwoorden/regels naar voren gekomen:
• De gemeente is de grondgebruiker in de zin van de Flora- en FaunaWet van
gebieden binnen de bebouwde kom.
• Jacht binnen de bebouwde kom is verboden, maar beheer en schadebestrijding
binnen de bebouwde kom is de taak van de gemeente.
• Op grond van beleid van het ministerie van EL&I kan de gemeente wel
bijzondere jachtmethoden en middelen gebruiken in de openbare ruimte, maar
burgers kunnen dit niet.
• De gemeente is dus de bevoegde instantie die zo spoedig mogelijk een
aanvraag moet doen voor een ontheffing van de verbodsbepalingen van de
Flora- en FaunaWet.
• In geval van onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid (volksgezondheid),
als de gemeente de situatie te gevaarlijk acht, kan de gemeente met instemming
van het Ministerie van EL&I feitelijk handelen en hoeft men niet op een ontheffing
te wachten en kan de gemeente zich strafrechtelijk beroepen op overmacht of
noodweer.
Hieruit kwam ook naar voren dat de boswachters, door hun kennis en ervaring,
gediplomeerd en gecertificeerd zijn en dus zijn aangewezen en belast met beheer en
schadebestrijding van deze dieren, waaronder de Vos.
Er wordt dan ook al jaren gewerkt aan een Faunabeheerplan voor de gemeente
Rotterdam, maar dit is tot op heden niet voltooid.
Naast de boven genoemde informatie is er ook nog gevraagd naar de persoonlijke en
professionele mening/visie van H. (Bert) Pellengrom over de aanwezigheid van vossen in
de stad. Dit op basis van zijn kennis en ervaring als boswachter, natuurliefhebber en
jager. De volgende vragen zijn hiervoor gesteld:
•
•
•

Wat denkt u zelf over vossen, heeft u ook positieve punten van hun
aanwezigheid?
Vindt u dat het ‘probleem’ m.b.t. vossen in Rotterdam groot is/ uit de hand loopt?
Is er naar uw mening en kennis een beleid nodig m.b.t. vossen in Rotterdam of
zou een draaiboek toegevoegde waarde hebben?

Het volgende antwoord komt van H. (Bert) Pellengrom (citaat):
Dit is tweeledig uit te leggen, namelijk in mijn beroep als boswachter en anderzijds als
ervaren jager/wildbeheerder in binnen en buitenland.
Mijn mening als boswachter: De Vos hoort er gewoon bij. Prachtige dieren met hun
slimheid en gewoonten.
Echter een Vos in stedelijke omgeving kan problemen geven en daar moet een degelijk
goed doortimmerd faunabeheerplan voor liggen. Een procedure pas opstarten als er al
calamiteiten zijn vergt zeer veel tijd en kosten.
Eigenaar van de openbare ruimte, dus de gemeente Rotterdam, is wettelijk
verantwoordelijk.
Mijn mening in prive sfeer: dan zeg ik nogmaals de Vos is een onderdeel van onze
fauna. Het is echter een uitdaging om dit soort slimme dieren in een aanvaardbare
populatie te houden.
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Men focust tegenwoordig te veel op politieke overwegingen. Daar zijn de kleinere (lees
meer onopvallende soorten) inheemse soorten op den duur de dupe van, door o.a. te
grote populaties vossen en verwilderde katten. De populatie zangvogels die ik mij uit mijn
jeugd herinner is uitgedund de rode lijst groeiende.
Na jaren met groot plezier als weidevogelbeheerder actief te zijn geweest ben ik
daarmee gestopt vanwege het tegenwoordige beleid. Het had/heeft gewoon geen effect
meer.
De Rotterdamse boswachters hebben kennis en opleiding (en sommige ervaring genoeg)
+ wettelijk toegestane middelen voor een verantwoord beheer maar zoals gezegd
ontbreekt het aan een faunabeheerplan.

6.2.10

Burgers
Burgers die weten van de aanwezigheid van vossen in Rotterdam kunnen dit als positief
of negatief ervaren. Uit de analyse van de meldingen en mail, binnengekomen van
burgers, blijkt dat het percentage burgers die melding maken van een waarneming van
een Vos (niet negatief) veel groter is dan het percentage dat melding maakt van overlast.
De Vos is een dier dat veel mensen erg aanspreekt. Hiervoor zijn vele redenen te
bedenken, zoals bijvoorbeeld zijn gelijkenis met de hond. De Vos wordt echter ook nog
steeds vaak bestempeld met een slechte reputatie, die ervoor zorgt dat wanneer er een
huisdier wordt gedood de Vos al snel als dader wordt gezien. Ondanks het feit dat
overlast door vossen relatief gemakkelijk te voorkomen is (zie ook paragraaf 7.2), kan
deze vorm van overlast soms grote gevolgen hebben.
In 2011 was dit het geval in het zuidelijke deel van de wijk Prinsenland. Hier was een
bewoonster meerdere huisdieren (siereenden) verloren als gevolg van vossenpredatie.
Deze bewoonster heeft hierop alle mogelijke partijen ingelicht en gevraagd of er iets aan
dit probleem kon worden gedaan. Dit ging erg moeizaam. Hierbij heeft zij er voor
gezorgd dat andere bewoners er ook van wisten en al hun klachten bekend maakten. Dit
resulteerde in een flink aantal klachten, voornamelijk binnengekomen bij deelgemeente
Prins Alexander, en via daar bij bSR. Op deze manier is de bewoonster een tijd lang
fanatiek bezig is geweest met het bekend maken van het zogenaamde “vossenprobleem”
in de omgeving rond haar woning aan de zuidkant van Prinsenland. Er is uiteindelijk een
onheffing ontleend om een vangkooi te plaatsen. De eventueel gevangen vossen zouden
voor wetenschappelijk onderzoek moeten worden ingeleverd, nadat ze door een
plaatselijke jager afgemaakt zouden zijn. Of deze vangacties ooit succesvol zijn geweest
is niet bekend (bron: Bert (H) Pellengrom). De reden dat er veel klachten uit deze
deelgemeente komen is waarschijnlijk een combinatie van veel schuilmogelijkheden
(groene wijk) voor aanwezige vossen en veel huisdieren, klein- en/of pluimvee zonder
degelijke (nachtelijke-) huisvesting.
Na de ervaringen en visie op vossen te hebben besproken met burgers, wonende aan
drie verschillende adressen in Rotterdam kwam ook naar voren dat het zien van een Vos
een gevoel van onbekendheid met zich meebrengt, en hierdoor angst kanopleveren. Ook
zijn sommige burgers van mening dat de Vos niet in de stad hoort en dat het tot
onnatuurlijke situaties leidt. Ook dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat vossen in
Rotterdam een zeer recente onwikkeling is.
Uit deze kennis lijkt naar voren te komen dat voorlichting een zeer belangrijke taak is.
Rotterdammers moeten er aan wennen dat er permanent vossen binnen de stad leven, en
dat dit ertoe kan leiden dat er af en toe een huisdier sneuvelt, wanneer deze niet naar
behoren is gehuisvest.
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6.2.11

Media aandacht
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De aanwezigheid van de Vos in het stedelijke gebied van Rotterdam vraagt sinds enkele
jaren veel aandacht, voornamelijk van de lokale media RTV Rijnmond. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn waarschijnlijk de (veelal slechte) reputatie van de Vos, zijn
gelijkenis en verschil met een van de meest gehouden huisdieren in Nederland, de hond,
het feit dat het één van de grootste nog in Nederland levende wilde predatoren is en
tegelijkertijd hun enorme aanpassingsvermogen en ongrijpbaarheid. In Figuur 14 is een
overzicht te zien van het aantal persberichten met betrekking tot vossen per jaar door de
lokale TV/Radio omroep RTV Rijnmond, door de jaren heen. Hierbij is ook het verloop
van het aantal meldingen van vossen waarnemingen per jaar opgenomen. Het jaar 2013
had de meeste berichten, waaronder ook een bericht over door vossen veroorzaakte
overlast. In dit jaar zijn ook de meeste meldingen van vossen waarnemingen gedaan. Het
lijkt er dus op dat het aantal persberichten met betrekking tot vossen per jaar ook
ontwikkeld volgens een stijgende trend.

waarvan aantal berichten welke overlast behandelen.
aantal meldingen van waarnemingen vossen.
Figuur 14. Aantallen persberichten per jaar uitgezet tegenover het aantal meldingen van waarnemingen van
vossen door de jaren heen.
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6.3
6.3.1

Cameraval-onderzoek
Resultaten cameravallen week 1
De eerste week zijn er 3 camera’s geplaatst (geplaatst van 03-02-14 tot 10-02-14), de
locaties zijn met rood en zwart aangegeven op de kaart in paragraaf 5.3.2 van Methode
(zie Figuur 4). In totaal zijn er 47 foto’s genomen (7+3+37; foto’s/filmbeelden getriggerd
door cameraplaatser, zijn van het totale aantal afgetrokken). Doordat paserende treinen
in het zichtveld van de camera kwamen, zijn veel foto’s hierdoor getriggerd. Ook was de
camera een aantal keer getriggerd zonder dat er een bewegend object of dier op de foto
te zien was. Daarnaast zijn er enkele foto’s van konijnen gemaakt. Op 2 foto’s zijn
vossen te zien (gemaakt onder het HSL viaduct; rode driehoek, ten noorden van het
midden), de foto’s zijn echter niet erg duidelijk, zoals te zien in Figuur 15.

Figuur 15. Cameraval-foto’s, getriggerd door een vos, gemaakt op het gebied de “Sporendriehoek” in de eerste
week.

6.3.2

Resultaten cameravallen week 2
In de tweede week van het cameraonderzoek van de Sporendriehoek zijn weer drie
camera’s geplaatst (geplaatst van 11-02-14 tot 19-02-14), waarvan twee op een andere
plaats. De locaties zijn met blauw en zwart aangegeven op de kaart in paragraaf 5.3.2
van Methode (zie Figuur 4). In totaal zijn was de camera 149 keer getriggerd
(18+126+5; foto’s/filmbeelden getriggerd door cameraplaatser, zijn van het totale
aantal afgetrokken). Van de 149 foto’s zijn op 9 foto’s, vossen of schimmen van vossen
te zien (zie Figuur 16). Opvallend is de foto waarop een Vos met prooi is te zien is (linksonder). De prooi is waarschijnlijk een fazant.
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Figuur 16. Cameraval-foto’s, getriggerd door een vos, gemaakt op het gebied de “Sporendriehoek” in de
tweede week.
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6.3.3

Resultaten cameravallen week 3
In de derde week (geplaatst van 19-02-14 tot 26-02-14) is zijn er slecht van één camera
foto’s verzameld, de twee overige camera’s hebben door verkeerde instellingen geen
bruikbare beelden opgelevert. De locatie van de enkele camera is met zwart aangegeven
op de kaart in paragraaf 5.3.2 van Methode (zie Figuur 4). In totaal leverde dat 6
filmbeelden van 10 sec lang op (foto’s/filmbeelden getriggerd door cameraplaatser, zijn
van het totale aantal afgetrokken). Deze beelden tonen aan dat er nog een andere
Rotterdamse toppredator op het terrein van de dierentuin rondsluipt; namelijk de kat.
Opvallend was dat dit de enige kat was die aangetoond kon worden. Terwijl op de twee
andere locaties (de woning op zuid en langs de Rottekade), in twee weken zeer veel
katten werden gefotografeerd, maar geen vossen. Hiernaast is een screenshot te zien uit
de bewegende beelden gemaakt met de camera onder het HSL viaduct (Figuur 17).

Figuur 17. Cameraval-foto’s, getriggerd door een kat,
gemaakt op het gebied de “Sporendriehoek” in de
derde week.

6.3.4

Resultaten cameravallen week 4
In de vierde week zijn er twee camera’s geplaatst (geplaatst van 27-02-14 tot 03-03-14),
doordat de derde camera geen voldoende accu meer had. De locaties van de twee
camera’s zijn op de kaart in paragraaf 5.3.2 van Methode (zie Figuur 4) aangegeven
met groen. In totaal leverde dat 62 filmbeelden op (13+49; foto’s/filmbeelden getriggerd
door cameraplaatser, zijn van het totale aantal afgetrokken). Hiervan waren er 4
bewegende beelden van de Vos gemaakt, waarvan 2 duidelijke beelden zoals in Figuur
18 te zien is (screenshots):

Figuur 18. Screenshots van cameraval-film, getriggerd door een vos, gemaakt op het gebied de
“Sporendriehoek” in de vierde week.

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

31

6.4

Vossen in andere Nederlandse gemeentes
Uit de enquêtering van 23 grote gemeentes in Nederland, het persoonlijk vragen van
ecologen of gemeenteamtenaren en gebruik van informatie uit de oktober 2010 uitgave
van het tijdschrift Grasduinen (Mulder 2010) is van 15 gemeentes onder andere duidelijk
geworden in welke grote Nederlandse gemeentes permanent vossen binnen de
stadsgrenzen voorkomen, in welke geschatte/vermoedelijke hoeveelheid, hoe er in deze
gemeentes wordt gekeken naar en omgegaan met vossen in stedelijk gebied en eventuele
bijkomende problematiek. Ook is gevraagd of de gemeentes behoefde hebben aan een
beleid of draaiboek met betrekking tot vossen.

6.4.1

Overzicht en andwoorden bevraagde gemeentes
In de onderstaande tabel (tabel 3) is een overzicht gegeven van de verkregen informatie
van de verschillende ondervraagde gemeentes. In de bovenste rij is aangegeven wat de
cijfers betekenen, wanneer nodig. De bronnen van de verkregen info staan in de
volgende paragraaf (6.4.2).

Tabel 3. Tabel overzicht van de verkregen infrmatie van de verschillende ondervraagde gemeentes.
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Stad

Schatting aantal
vossen.
Bij aanwezig: aantal is
onbekend.
1= regelmatig
waarnemingen, 2=
slechts enkele
waarnemingen ( of
signalen van
aanwezigheid van
vossen).

Klachten/
Overlast:
1= geen of
niet bekend,
2= nauwelijks,
3= weinig, 4=
veel, 5= geen
registratie.

Aanpak
hiervan: 1=
voorlichting, 2=
praktische
oplossingen per
geval, 3= vaste
aanpak, 4=
geen aanpak.

Baat bij
draaiboek?
Ja of nee

Beleid
nodig?
Ja of
nee

Amsterdam

75-100 (bron: Martin
melchers, stadsecoloog).

2

1, 2

ja

nee

Den Haag

250 inclusief duinen
(bron: Dierenbescherming
Haaglanden).

5

4

nee

nee

Utrecht

Aanwezig; 2

2

4

nee

nee

Eindhoven

Aanwezig; 1

1

4

ja

nee

Tilburg

Aanwezig; 2

1

4

nee

nee

Almere

Aanwezig; 1

1

4

nee

nee

Amersfoort

Aanwezig; 1

2

1, 4

nee

nee

Zaandam

Aanwezig; 2

1

4

ja

nee

Arnhem

30-50 (bron:

2

1

ja

nee

Den Bosch

Aanwezig; 2

2

1, 2

ja

nee

Zoetermeer

Aanwezig; 1

1

1

nee

nee

Maastricht

40-50 (bron: Fred
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6.4.2

Vossen in andere Nederlandse gemeentes
Enkel wanneer er behoefde was aan een van deze mogelijkheden wordt dit in de tekst
aangegeven.
In Amsterdam komen volgens Stadsecoloog Fred Haaijen tussen de 75 en 100 vossen
voor. Ondanks dit grote aantal vossen binnen de stadsgrenzen komen er niet of
nauwelijks klachten of meldingen van overlast/schade binnen. Enkel als een Vos in de
knel zit en niet zelf dekking kan vinden wordt deze gevangen. Verder wordt er
voorlichting gegeven en worden de vossen juist ook als positief gezien. Een draaiboek is
welkom voor als er zich meer problemen gaan voordoen. In Den Haag komen,
wanneer de duinen worden meegenomen, zo’n 250 vossen voor
(haaglanden.dierenbescherming.nl, geraadpleegd februari 2014). Klachten worden hier
echter niet geregistreerd als vossenoverlast. Bron: Ans Hendrikse, werkzaam bij gemeente
Den Haag op de afdeling openbare ruimte & groen. In Utrecht leven weinig tot geen
vossen permanent binnen de stadsgrenzen. Er zijn in de randgebieden echter wel vossen
of sporen van vossen waargenomen. Er is slechts één geval van overlast bekend. Hierbij
ging het om gehouden vogels welke verdwenen. In Eindhoven komen volgens
Stadsecoloog Leonhard Schrofer enkele vossen voor binnen de stadsgrenzen. Klachten en
meldingen van overlast of schade zijn tot voor nog niet binnen gekomen. Een draaiboek
is welkom. In Tilburg is er niet veel bekend over de vossen. Het vermoeden van Tom
Verhoeven (werkzaam als Gemeentelijk Opsporings Ambtenaar buitengebied) is dat ze
er wel degelijk zitten. Van echte overlast is echter geen sprake. Almere heeft ook vossen
welke permanent binnen de stadsgrenzen leven. Echter zijn hier ook tot voor nog geen
klachten en meldingen van overlast of schade bekent (Mulder 2010).
Het is volgens stadsecoloog Renée Assema al lang bekend dat er in de randen van de
stad Amersfoort en de aangrenzende gebieden vossen voorkomen. Daarnaast worden
er ook sinds enkele jaren af en toe waarnemingen gemeld van vossen dieper in de stad.
Klachten zijn nog nooit gemeld, wel was er ooit een vraag over een bewoonde
vossenburcht in een tuin in het stedelijke gebied. In Amersfoort wordt de Vos niet als een
probleem gezien. Ook binnen gemeente Zaanstad is er geen overlast bekend, wel
komen er geregeld meldingen binnen. Interesse voor een draaiboek is er wel
(anonymous). Volgens de gebiedsmanager van Arnhem komen er binnen deze stad al
sinds lange tijd naar schatting zo’n 30 tot 50 vossen voor. Ondanks dit komen er maar
weinig klachten en meldingen van overlast of schade binnen. Er wordt dan ook enkel
voorlichting gegeven, waarbij juist ook de positieve kant van vossen in de stad wordt
belicht. Ook hier wordt een draaiboek als welkom geacht. Volgens Johan Mees
(werkzaam bij gemeente Den Bosch) komen er ook in Den Bosch vossen voor, vooral in
de randzones van de stad. Klachten zijn echter zeldzaam, praktische problemen worden
aangepakt door beheerders per wijk. Daarnaast wordt voorlichting en advies gegeven
om overlast te voorkomen. De Vos wordt ook gewaardeerd om zijn functies binnen de
stadsecologie. Een draaiboek is zeer welkom. In Zoetermeer zijn, volgens Hendrik
Baas, stadsbioloog, al reeds lange tijd vossen aanwezig binnen de bebouwde kom.
Echter zijn er geen klachten bekend. Ze zijn hier dan ook meer dan welkom. Vossen in
Zoetermeer zorgen voor natuurbeleving en het gezond houden en reguleren van
populaties van andere in de stad levende dieren. Ten slotte komen ook in de stad
Maastricht naar schatting zo’n 30 tot 50 vossen voor. Klachten zijn er volgens Fred
Verseijden (faunabeheer Maastricht) nauwelijks. De Vos is dan ook welkom in deze stad
en er wordt geen actie ondernomen bij klachten over opgegeten huisdieren. Een
draaiboek kan interessant zijn. Ondanks dat Ede grenst aan de Veluwe en er als sinds
jaar en dag vossen binnen de bebouwde kom worden gezien is het aantal
waarnemingen en meldingen zeer beperkt, aldus Jan Otter, werkzaam bij gemeente Ede
als Coördinator – Toezicht, handhaving en faunabeheer. Een enkele maal is het
voorgekomen dat een gewonde Vos moest worden afgeschoten en er zijn in de
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afgelopen jaren slechts twee maal situaties geweest waarbij een Vos in het centrum van
Ede kippen en konijnen weg haalde. Bij een van die twee situaties was dit vrij
grootschalig en waren er uit verschillende tuinen huisdieren verdwenen, hierbij ging het in
totaal om zo’n 20 dieren. Omdat het in Ede slechts om incidentele gevallen van gaat
waarbij maatwerk geleverd kan worden door de faunabeheerders van Ede lijkt een
draaiboek en/of een beleid niet nodig. Binnen Emmen wijzen signalen erop dat er zo
nu en dan vossen binnen de stadsgrenzen leven. Er is interesse in een draaiboek. Paul
Moerman, werkzaam bij gemeente Westland als onder andere Adviseur ecologie,
verteld dat er in de gemeente Westland regelmatig vossen worden gezien. Ook zijn er
klachten bekend in de vorm van het doden van huisdieren en bodembroeders. Bij
klachten van particulieren wordt alleen advies gegeven, maar als er problemen zijn
waarbij de gemeente is betrokken kan er worden opgetreden. Hierbij worden
maatregelen genomen ter voorkoming van verdere overlast of eventueel wordt er, met
inachtneming van de Flora- en Faunawet, gepoogd probleemvossen weg te vangen. Paul
denkt dat het een kwestie van tijd is voordat vossen in Nederlandse steden noodzakelijk
moeten worden aangepakt/beheerd en dat dit een gedegen onderbouwing vereist in de
vorm van een gemeentelijk of landelijk beleid.

6.5

Wet- en regelgeving
Sinds 2002 is de Vos beschermt onder Flora- en faunawet (artikel 4; zie bijlage 3). Voor
die tijd kon hij vrijelijk worden bejaagd. Echter staat de Vos sinds 2006 op de landelijke
vrijstellingslijst, wat betekend dat deze soort, met toestemming van de grondgebruiker
mag worden bestreden. In artikel 65 van de Flora- en faunawet is bepaald dat de
Minister van LNV diersoorten kan vrijstellen van hun beschermingsregime. De Vos staat
samen met verschillende andere dieren op de landelijke vrijstellingslijst omdat deze
dieren op landelijk niveau schade toebrengen aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige
visserij en wateren, of schade aan fauna.
In steden zijn deze zaken echter niet of nauwelijks aan de orde. Binnen steden kunnen
vossen worden bestreden op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet (zie bijlage
3). Hierbij kan met inachtneming van verschillende voorwaarden een ontheffing worden
aangevraagd. Dit kan worden gedaan door iedereen mits wordt voldaan aan alle eisen
van artikel 68 (Huber 2014).
In artikel 72 van de Flora- en faunawet (zie bijlage 3) staat beschreven welke manieren
zijn toegestaan om vossen te bestrijden. Hier wordt verwezen naar een algemene
maatregel van bestuur, namelijk artikel 5 van het Besluit beheer en schadebestrijding
dieren (zie bijlage 3).
Toegestane middelen zijn: a. geweren; b. honden, niet zijnde lange honden; c.
jachtvogels; d. fretten; e. kastvallen; f. vangkooien; g. klemmen, niet zijnde pootklemmen;
h. buidels; i. lokvogels, mits niet blind of verminkt; j. kunstmatige lichtbronnen; k.
middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten
of vrijgesteld, en l. rodenators.
De Vos mag het hele jaar bestreden worden zonder schoontijd. Dit is echter per provincie
verschillend, omdat de provincie dit zelf mag beslissen.
Binnen Zuid-Holland is er geen Fauna Beheer Plan voor vossen, ook wordt hier momenteel
niet aan gewerkt (Huber 2014).
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7

DISCUSSIE
In dit hoofdstuk worden ten eerste de resultaten van de bevragingen en inventarisaties
over vossen en aan vossen-gerelateerde klachten in Rotterdam en daarbuiten besproken.
Vervolgens worden positieve effecten en potentiele problemiek door vossen op basis van
literatuur en ervaringen van (buitenlandse-) gemeentes besproken. Hierbij worden ook
maatregelen ter voorkoming of het verhelpen van deze problematiek genoemd. De vraag
of beheer nodig en/of mogelijk is wordt uitgebreid besproken.

7.1

Populatie
Uit de geactualiseerde kaarten van de waarnemingen komt duidelijk naar voren dat het
aantal meldingen van waarnemingen van vossen in Rotterdam per jaar elk jaar lijkt te
stijgen. Of deze trend vooral te wijten is aan de stijging van het aantal actieve melders of
een stijging van het aantal vossen is niet bekend. Omdat de eerste vossen zich pas zo’n
20 jaar geleden hebben gevestigd rondom en binnen het stedelijke gebied van
Rotterdam, is het goed denkbaar dat de populatie vossen nog wat zal groeien in de
toekomst. Het is waarschijnlijk dat potentieel leefgebied van Rotterdam welke nog geen
vossen hebben, denk hierbij aan omgeving Zuiderpark en het Rotterdamse havengebied,
op den duur ook bevolkt gaan worden. Een optie om te voorkomen dat vossen zich
vestigen op bepaalde terreinen is het veranderen van het habitat op zo’n manier dat het
minder aantrekkelijk wordt voor vossen. Dit kan door onder andere het verwijderen of
verminderen van dichte vegetatie zoals bij voorbeeld braam. Dit zijn namelijk de plekken
die vossen gebruiken om overdag te rusten (White 2007). Er kan op basis van de
gegevens van dode vossen in Rotterdam en op basis van literatuur (de Zwarte et al.
2011)worden gesteld dat verkeer de belangrijkste regulator vormt voor vossen in steden.

7.2 Positieve en negatieve effecten door vossen in steden; wat is
er mogelijk te verwachten?
7.2.1

Positieve effecten
Vossen in steden kunnen om verschillende redenen als positief worden gezien.
Belangrijke redenen zijn het positieve effect dat vossen hebben op de ecologie in de stad
en het natuurbelevingsaspect (Harris 1986; Uraguchi et al. 2008; Konig 2007). Meer
hierover is te lezen in de verkennende literatuurstudie over stadsvossen in Rotterdam van
Bureau Stadsnatuur (de Zwarte et al. 2011).

7.2.2

Vormen van overlast door vossen
Vossen zijn in staat om geluiden te maken die als erg onaangenaam kunnen worden
ervaren. Dit gebeurd vooral in de wintermaanden, tijdens de paartijd van de vossen.
Echter zijn er talloze andere gedomesticeerde en wilde dieren die voor veel meer
geluidsoverlast kunnen zorgen (Harris 1986).
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Door het graven naar of begraven van voedsel, het graven van schuilplaatsen en/of
burchten, het achterlaten van uitwerpselen en het vertrappen van nieuwe aanplant kunnen
vossen overlast veroorzaken voor tuineigenaren. Burchten kunnen ook worden
aangelegd, tegen – of onder huizen of andere gebouwen, wat tot serieuzere problemen
kan leiden. Als het om een tuin of particulier terrein gaat, kunnen open schuurtjes,
openingen onder rommel, bebouwing en dergelijke, schuilplaatsen vormen voor vossen,
dit kan worden voorkomen door dit te verwijderen of ontoegankelijk te maken met behulp
van gaas. Gaas tegen vossen, moet stevig gaas worden gebruikt; minimaal 1,5 mm dik
en een maasgrootte van maximaal 3x3 cm. Er is binnen Rotterdam één geval bekend
waarbij vossen op een andere manier dan huisdier predatie, voor overlast hadden
gezorgd; namelijk een burcht onder een woning. Gevallen zoals deze komen maar zeer
zelden voor en dienen opgelost te worden met maatwerk specifiek voor het geval in
kwestie. De aangewezen personen voor de aanpak van dit soort problemen zijn
vooralsnog de Boswachters van Rotterdam (zie ook paragraaf 6.2.9 van Resultaten en
paragraaf 9.2 van Advies aan gemeente).
Vuilniszakken in vossen territoria wordt neergelegd, loopt ook de kans om te worden
opengescheurd/omgegooid, wanneer een foeragerende Vos dit aantreft. Overlast als
gevolg van opengescheurde vuilniszakken is in Rotterdam geen actueel probleem doordat
er in de meeste wijken in Rotterdam ondergrondse of halfverdiepte containers zijn
geplaatst. In de wijken waar dit niet het geval is wordt gebruik gemaakt van
minicontainers of Klikobakken, hiermee is het afval uiteraard ook niet toegankelijk voor
vossen. Als vossen door veiligheidscamera’s van bij voorbeeld bedrijventerreinen lopen
kan dit ook voor overlast zorgen, doordat dit alarmen kan laten af gaan zonder dat er
echt iets aan de hand is (Harris 1986). Vossen kunnen ook een nadelig effect hebben op
het verkeer, door aanrijdingen (Uraguchi et al. 2008).

7.2.3

Vossen en huisdieren
Vossen zijn echte opportunistische jagers en zullen een kans tot een eenvoudige maaltijd
niet vaak laten liggen. Daarom zijn ook verschillende huisdieren en klein- of pluimveesoorten zoals kippen, eenden, hoenders, tamme konijnen of andere knaagdieren niet
veilig voor vossen, wanneer deze niet naar behoren zijn opgehokt.
Echter kan op basis van de uitegevoerde literatuurstudie, de klachteninventarisatie van
Rotterdam en de bevraging van andere gemeentes in Nederland worden gesteld dat
vossen geen veroorzakers zijn van grote hoeveelheden overlast. Uit een uitgebreid
inventariserend onderzoek in Bristol in 1970 gebleken dat van de huisdieren die buiten in
tuinen werden gehouden op een manier die vossen niet buiten sloten, slecht 8 procent
werd gedood (Harris 1986). Ook bleek uit onderzoek van onder andere Harris (1986)
dat de kans dat een Vos predeert op een volwassen huiskat erg klein is; omgerekend
stond dit gelijk aan dat een Vos slecht 1 maal per 6 jaar een kat doodde. Katten zijn dan
ook een zeer geduchte tegenstander voor vossen. Het kan echter wel voorkomen. Bij bSR
zijn er drie meldingen binnen gekomen over aanvallen op katten door vossen. Deze zijn
echter niet bewezen. Toch lijkt predatie op huisdieren de voornaamste bron van overlast
door vossen te zijn, zeker in Rotterdam. Nagenoeg alle klachten die bij bSR binnen zijn
gekomen hebben hier dan ook mee te maken. Echter zijn de meeste gevallen van
huisdierpredatie door vossen relatef simpel op te lossen.
Huisdieren en pluimvee veiligstellen kan door in ieder geval de dieren s ’nachts op te
hokken. Hierbij moet het hok ook van boven dicht zijn of de omheining moet minstens 2
meter hoog zijn met een overhangend stuk. Ook moet het gaas minstens 30 cm zijn
ingegraven in de grond en bij voorkeur omgeven zijn door tegels, welke het graven
bemoeilijken. Het gaas moet minimaal 1,5 mm dik zijn en een maasgrootte hebben van
maximaal 3x3 cm (bron: natuurpunt.be, geraadpleegd Januari 2014). Het sluiten van de

36

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

ren in de avond kan ook doormiddel van een automatisch systeem dat tegenwoordig
verkrijgbaar is.
Andere mogelijkheden, die echter niet volledige bescherming bieden, is het aanleggen
van een waterpartij (voor sier-eenden bv) of bij voorbeeld kippen de mogelijkheid bieden
om in een boom of hoge houten stelling te vliegen, welke voor de Vos onbereikbaar is
(Anonymous 2005).
Andere methodes om vossen te weren zijn gebruik van oplettende waakhonden, de geur
van honden, mensen en sommige alledaagse producten zoals azijn en het samen houden
van grotere landbouwhuisdieren (bij voorbeeld geiten) bij kippen of konijnen. (bron:
zoogdierenwerkgroep.be, geraadpleegd Januari 2014)

7.2.4

Risico’s volksgezondheid en ziekten
In sommige gevallen kunnen vossen bedelgedrag gaan vertonen, dit gedrag kan leiden
tot gevaarlijke situaties, zo was er in 2010 in London een baby aangevallen door een
‘tamme’ stadsvos, de baby verloor hierbij een vinger (bron: news.sky.com, geraadpleegd
21-11). Dit is echter een zeer uitzonderlijk geval. Daarnaast is uit onderzoek gebleken
dat dit bedelgedrag slechts voorkomt bij vossen die van jongs af aan dit gedrag hebben
aangeleerd. Van nature (al volwassen) schuwe zullen dit gedrag niet snel ontwikkelen
(Hideharu 1997). Vossen zijn van nature niet agressief, en bijtgevallen zijn dan ook
extreem zeldzaam. Vooral individuen die vossen moeten hanteren, of hiermee in direct
contact komen, zoals onderzoekers of dierenambulance personeel lopen hier kans op.
Een beet van een Vos is pijnlijk, echter is het niet gevaarlijker dan een beet van een kat
of hond. Het is altijd belangrijk om na een beet een bezoek te brengen aan een dokter.
Er is nog nooit iemand door een Vos gedood (bron: foxproject.org.uk, geraadpleegd
Februari 2009). Ook kan het voorkomen dat een huishouder gebeten wordt door een
zogenaamd ‘tamme’vos, bij het voeren.
Zoals veel andere wilde dieren kan ook de vos verschillende parasieten en ziektes bij
zich dragen. In Rotterdam en omgeving zijn de gevaarlijkste ziektes, waarom de vos
bekend staat; Rabies en de Vossenlintworm (Echinococcus multilocaris), echter niet
aanwezig. In de verkennende literatuurstudie over stadsvossen in Rotterdam van Bureau
Stadsnatuur (de Zwarte et al. 2011) wordt hier verder op in gegeaan. Naast deze twee
dodelijke ziektes, waarvan de Vos drager kan zijn, zijn er nog twee andere parasieten
waarmee de Vos besmet kan zijn; de hondenspoelworm (Toxocara canis) en
hondenschurft (Sarcoptes scabiei var. Canis). De hondenspoelworm wordt voornamelijk
gevonden in hondenpoep, maar ook vossen kunnen deze parasiet bij zich dragen. In
Nederland zijn de meeste pups bij de geboorte al besmet met deze parasiet, waardoor
de kans op besmetting als gevolg van contact met hond veel groter is. Besmetting met de
hondenspoelworm kan, voornamelijk bij mensen met een lagere weerstand of kinderen
leiden tot ademhalingsproblemen wanneer de larven naar de luchtwegen migreren (bron:
parasitologie.nl, geraadpleegd februari 2014). Hondenschurft is zeer besmettelijk tussen
vossen onderling en kan ook aan huisdieren worden doorgegeven. Mensen kunnen ook
tijdelijke vector zijn, symptomen zijn jeuk en uitslag, dit verdwijnt echter meestal binnen
enkele weken zonder behandeling. Vaak wordt niet eens opgemerkt dat het om honden
schurft gaat (Burroughs et al. 2003).

7.3

Kenmerken en herkenning sporen
Binnen het stedelijk gebied zijn er naast vossen verschillende andere predatoren welke
kleine huisdieren of zelf katten zouden kunnen aanvallen of doden. Wanneer u vermoed
dat uw huisdier is gedood of verwond door een vos, zonder de Vos daadwerkelijk te
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hebben gezien, is het belangrijk om enkele acties te ondernemen waaraan kan worden
afgeleid welk dier uw huisdier heeft gedood of verwond en waardoor de overige
huisdieren kunnen worden veilig gesteld. Met behulp van dit hoofdstuk moet de vraag; Is
de overlast wel veroorzaakt door een vos? beter te beantwoorden zijn.

7.3.1

Kenmerken prooiresten
Wanneer het dode huisdier is laten liggen (wat niet altijd gebeurd) zijn er verschillende
dingen waar op kan worden gebaseerd welk roofdier de dader is. Vossen doden hun
prooi meestal door herhaalde beten in het gebied rond de nek of rug. Vossen beginnen
bij vogels meestal met het eten van de borst en ledematen, daarnaast wordt de kop
regelmatig gegeten. Het missen van de kop van de (wat grotere-) prooien kan ook wijzen
om een vos. Hierbij worden andere delen zoals veerpakketten rondom de prooi
verspreid, karakteristiek voor vossen is dat zij enkele veren tegelijk van de prooi trekken.
Van prooien zoals konijnen blijft vaak een afgebeten poot of stukken van de (huid-) van
de rug liggen (bronnen: zoogdiervereniging.nl geraadpleegd Januari 2014, icwdm.org,
geraadpleegd Februari 2014). Vaak zijn prooiresten flink stukgebeten, en kan de kop
afgebeten zijn (van Diepenbeek 1999). Wanneer vossen een gelegenheid tegenkomen
welke te mooi is om waar te zijn, zoals een open staand kippenhok of iets dergelijks,
maken zij hier gebruik van door meer individuen te doden dan ze op kunnen. Dit
fenomeen wordt Surplus killing genoemd en is een functioneel gedragstype voor
roofdieren. Teveel aan voedsel wordt meestal door vossen bewaard door dit begraven
(Sklepkovych et al. 1996; Harris 1986; Oksanen et al. 1985). Het vinden van meerdere
doden huisdieren kan dus wijzen op vossen.

7.3.2

Kenmerken uitwerpselen en prenten van de vos
Het komt voor dat vossen hun prooi markeren met urine of uitwerpselen. Kenmerken van
vossen uitwerpselen zijn; langgerekt, 6 tot 12 cm lang, ongeveer vingerdik (tot 25 mm),
vezelig een vaak een uiteinde een langgerekte, gedraaide punt. De kleur kan uiteenlopen
van zwart via grijs tot zelfs wit. Er zitten moeilijk- of niet verteerbare delen in zoals;
botfragmenten, haren, veren, insectendelen of pitten in. Er is zeer veel variatie mogelijk,
enkele voorbeelden zijn te zien in Figuur 19. Vossen hebben vaak de neiging om te
poepen op iets verhoogte, open plaatsen, waardoor hun poep vaak goed op te merken is
(Lange 1994).
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Figuur 19. Verschillende voorbeelden van vossenkeutels. Bron: Diepenbeek A. van. 1999. VELDGIDS
Dierensporen.

Ten slotte kan er nog worden gezocht naar prenten of pootafdrukken van vossen. Deze
zijn echter lastig te onderscheiden van de prenten van een kleine hond. Echter als er op
een aantal kenmerken wordt gelet is het wel mogelijk. Bij de Vos staan de twee middelste
tenen verder naar voren ten opzichte van het voetkussen (zie Figuur 20). De vossenprent
heeft in het midden een soort open ruimte, doordat he voetkussen wat kleiner is en de
overige kussens wat verder van elkaar af staan. Daarnaast heeft de vossenprent in zijn
totaliteit een wat slankere, langwerpige indruk. Een hondenprent is vaak wat ronder en
mist een echt open stukje in het midden (zie Figuur 20).

Figuur 20. Links: loopspoor van vos gefotografeerd onder een HSL viaduct op het gebied de
“Sporendriehoek”. Rechts: Prent van een vos en hond. Bron: Diepenbeek A. van. 1999. VELDGIDS
Dierensporen.
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7.4
7.4.1

Klachten; bevragingen en inventarisaties actoren
Binnen gekomen bij bSR
Na inventarisatie naar klachten in Rotterdam is vooral duidelijk geworden dat er
weldegelijk klachten voorkomen, vooral in groene wijken en randgebieden van de stad,
maar dat er hiervan geen eenduidige registratie is. Enkel klachtenmeldingen die
binnenkomen bij bSR per mail of via waarneming.bsr.nl, voorzien van een duidelijke
toelichting konden worden geclassificeerd als klacht. Daarnaast lijkt het erop dat
gedupeerde burgers lang niet altijd de moeite nemen om gevallen van overlast te melden.
Een mogelijk reden hiervoor is dat het in veel gevallen niet als een groot probleem
gezien. Dit wordt ook bevestigd door gesprekken met gedupeerde, wonende op twee
verschillende locaties in Rotterdam, zij vonden het uiteraard niet leuk en zonde dat er één
of meer van hun huisdieren waren gedood. Echter namen ze het de Vos niet zo zeer
kwalijk, om redenen zoals; omdat het toch ook aan eten moet komen en omdat het toch
ook de natuur is. Een andere reden voor het niet doorgeven van klachten kan ook zijn dat
er op eigen initiatief legale- (degelijk maken van de huisvesting) of illigale (bestrijden van
de Vos zonder ontheffing) maatregelen worden genomen. Door het missen van
systematische en eenduidige registratie is de werkelijke grootte van het probleem en de
gevolgen op jaarbasis moeilijk te beschrijven of in te schatten.

7.4.2

Actoren Rotterdam en omgeving
Van de ondervraagde actoren zijn er slechts enkele die ervaringen hadden met vossen of
aan vossen-gerelateerde problematiek. Veel actoren hadden een tweeledige visie op de
vos; aan de ene kant een prachtig interessant dier, maar aan de andere kant kunnen
vossen wel schadelijk zijn, zeker in stedelijk/havengebied. Bestrijden van vossen in
steden is wettelijk mogelijk, wanneer er ontheffing (art. 68) wordt verleend. Beheer op
basis van een faunabeheerplan, is in de ogen van sommige actoren; boswachter en
faunabeheerder Havenbedrijf Rotterdam, nodig, ter voorkoming van problematiek. Echter
heeft onderzoek uitgewezen dat het bestrijden van vossen zelden een gewenst effect en is
het erg inspannend en duur. Wanneer de eventuele problematiek door vossen in
perspectief wordt gezet met de problematiek door onder andere honden, word nog eens
duidelijk dat de Vos hierbij in het niets staat.
De Faunabeheerders van vliegveld Rotterdam The Hague Airport vertelden als enige actor
dat zij echt baat hadden bij de aanwezigheid van vossen op hun werkgebied.
Verschillende burgers, hadden uiteraard als grootste groep ook verschillende meningen
en gedachtes over de aanwezigheid van de Vos in Rotterdam, er zijn zowel burgers die
de aanwezigheid van de vossen als een lastpost ervaren, burgers die de Vos niet als
lastpost ervaren, maar ook niet als welkome gast en ook burgers die de Vos zien als een
welkome gast waar aan zij vreugde ondervinden (natuurbeleving). Van de ruim 300
meldingen van vossen uit de online database, gaat het slechts voor zo’n 7,5 % om
klachten, wat er op wijst dat het overgrote merendeel van de burgers die melden, de Vos
niet als negatief ervaart.
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7.4.3

Andere gemeenten Nederland
Uit de verkregen gegevens van de bevraging van de 15 gemeentes, is gebleken dat zelfs
bij gemeentes met relatief grote aantallen vossen (voor Nederlandse begrippen); denk
hierbij aan 30 tot 50 individuen permanent levend binnen de stadsgrenzen, toch maar
zeer beperkte aantallen klachten of situaties met overlast bekend zijn. De aanpak van
overlast in de vorm van gedode huisdieren is meestal voorlichting en advies. Praktische
problemen, welke serieuze overlast of gevaren kunnen vormen worden meestal
individueel aangepakt met maatwerk. Stadsecologen, faunabeheerders en/of
groenbeheerders zijn hier prima tot in staat. Slechts één gemeente, namelijk gemeente
Westland, denkt dat een beleid op den duur nodig zal zijn. Echter 7 van de 15
bovenstaande hebben interesse in of denken een draaiboek te kunnen gebruiken, vooral
voor wanneer er in de toekomst meer problemen zich zullen voordoen. De
contactpersonen uit de steden Amsterdam, Arnhem en Zoetermeer benadrukten dat de
Vos juist ook als een positief onderdeel van de Stadsnatuur kan worden gezien. Hierbij
zijn de belangrijkste voordelen natuurbeleving, opruimen van zieke dieren en hiermee het
gezond houden van populaties en de regulatie en predatie van overlast gevende
diersoorten zoals ganzen en konijnen, zoals ook wordt behandeld in paragraaf 7.2.1
van Resultaten. Het feit dat veel gemeentes nog geen baat zien bij beleid en/of een
draaiboek is te verklaren doordat er in veel steden weinig tot geen klachten en gevallen
van overlast of schade door vossen aanwezig zijn, vaak doordat er slechts weinig vossen
voorkomen. Dat er in veel van de ondervraagde steden slechts relatief kleine aantallen
vossen (vergeleken met steden in Engeland) voorkomen is waarschijnlijk in veel gevallen
te wijten aan het feit dat er één of meer van de essentiële zaken voor de intrek van
vossen; voedsel (1), een nest-/paar-/slaapplaats (2), beschutting (tegen vijanden en
weersomstandigheden) (3), weinig of niet aanwezig is. Ook kan het zijn dat er in het
omliggende gebied weinig tot geen vossen voorkomen, waardoor er geen instroom is.

7.4.4

Buitenland
Veel gemeentes en stedelijke gebieden in Groot Brittannië (geraadpleegd; verschillende
deelgemeentes van London, Bristol, Edinburgh, Glasgow, Portsmouth), Ierland
(overheidswebsite) en Europa (Brussel), maar ook verschillende steden in Australië,
kampen al decennia lang met stadsvossen. Deze gemeentes hebben echter meestal geen
specifiek beleid met betrekking tot vossen. Wel is er uitgebreide informatie te vinden op
de website van de betrokken gemeente. Hier kunnen mensen terecht voor tips om
problemen te voorkomen of te verminderen. Ook staan hier adressen of telefoonnummers
welke kunnen worden benaderd bij vragen of serieuze overlast. Burgers worden
voorgelicht en geadviseerd de vossen niet tam te maken en bij serieuze problemen een
professional in te schakelen. In de volgende tabel (tabel 3) is te zien welke overheid/gemeentewebsites zijn bezocht. Hiervan is veel informatie ook geraadpleegd bij het
opstellen van adviezen.

Tabel 4. Overzicht van gebruikte bronnen; verschillende overheids/gemeente websites uit
het buitenland.
Beschrijving:

Link:

Infopagina over stadsvossen met o.a. vragen en antwoord
op de website van Glasgow city council.
Infopagina over stadsvossen op Nidirect (officiële
overheidswebsite van Noord-Ierland).
Infopagina over stadsvossen met o.a. vragen en antwoord
op de website van Edinburgh city council.

http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=6072
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http://www.nidirect.gov.uk/dealing-with-problems-caused-by-foxes
http://www.edinburgh.gov.uk/info/1104/pest_control/962/pests
_and_nuisances/6
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Infopagina over stadsvossen op de website van het
Dartford borough council.
Infopagina over stadsvossen op de website van Kensington
and Chelsea (deelgemeente van London).
Infopagina (pdf) over stadsvossen opgesteld door het
Bristol city counci.
Infopagina (pdf) over stadsvossen opgesteld door London
Borough of Haringey Pest Control Group .
Infopagina over stadsvossen op de website van Dover
district council.
Infopagina (pdf) over stadsvossen opgesteld door Pest
Control Team van het Westminster City Council.
Infopagina (met link naar publicaties- ) over stadsvossen op
de website van Leefmilieu Brussel
Infopagina over stadsvossen op de website van Darlington
city council.
Infopagina over stadsvossen op de website van Portsmouth
city council.

7.4.5

http://www.dartford.gov.uk/by-category/environment-andplanning2/animal-welfare/urban-foxes
http://www.rbkc.gov.uk/environmentandtransport/environmentalh
ealth/pestcontrolservice/urbanfoxes.aspx
http://www.cieh.org/library/Knowledge/Environmental_protectio
n/Pest_management/LivingWithUrbanFoxesMay05.pdf
http://www.haringey.gov.uk/foxes_fact_sheet.pdf
http://www.dover.gov.uk/Environment/Environmental-Health/PestControl/Foxes.aspx
file:///C:/Users/Tycho/Downloads/Urban%20Foxes.pdf
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/informer.a
spx?id=4452&detail=tab3
http://www.darlington.gov.uk/Environment/Pest_Control/urban_fo
xes.htm
http://www.portsmouth.gov.uk/living/680.html

Beleidkader of draaiboek
Op basis van ervaringen en onderzoeken buiten Rotterdam, het relatief kleine aantal
gevallen van overlast lijkt ook in Rotterdam een draaiboek of beleid niet nodig. Een
faunabeheerplan voor vossen in steden, is volgens verschillende actoren wel nodig.
Omdat dit nog ontbreekt is het advies om in ieder geval een voorlichtings-pagina op te
stellen voor de gemeente website met de nodige informatie over vossen in steden en het
voorkomen en verhelpen van eventuele problemen kort en duidelijk weergegeven.
Daarnaast is het eenduidig worden registreren van gevallen van overlast door vossen
nodig om meer te weten te komen over de werkelijke hoeveelheid van gevallen overlast
door vossen in Rotterdam.

7.5
7.5.1

Omgang met vossen in steden
Is beheer nodig?
Als het om de omgang met vossen in een gebied, in dit geval Rotterdam gaat, zijn er
twee uitersten mogelijk en een veelheid aan tussenwegen. De twee uitersten zijn in dit
geval het vrij bestrijden (doden) van de soort en de soort volledig met rust laten; en zo de
populatie vossen op zijn beloop laten gaan.
Uit verschillende onderzoeken en ervaring van experts op dit gebied blijkt (Harris 2013;
Baker & Harris 2006; Kauhala et al. 1999) dat de eerst genoemde optie; “vossenbeheer
en bestrijding” erg inspannend en duur is en daarnaast vaak geen gewenst resultaat
teweeg brengt. Sterker nog, bejaging zorgt er in veel gevallen voor dat vossen grotere
aantallen jongen krijgen. Bejaging kan indirect voor meer overlast zorgen in de vorm van
geluid en verspreiding van territoriale geur (ontlasting en urine). Dit komt doordat op de
plaats waar een Vos is gedood, een territorium vrijkomt waarover verschillende
nieuwkomers zullen strijden. Ten slotte kan op basis van de gegevens van dode vossen in
Rotterdam en op basis van literatuur worden gesteld dat het verkeer de belangrijkste
beheerder van vossen in steden vormt. Uit onderzoek blijkt echter wel dat het aantal
vossen in een gebied kan worden verlaagd doormiddel van langdurig, aanhoudende
constante jachtdruk (Kauhala et al.1999; Newsome et al. 1989; Pech et al. 1992). Deze
onderzoeken waren echter niet uitgevoerd in stedelijke gebieden. Vooral in steden en
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binnen stedelijke gebieden is het bestrijden van vossen met een geweer ondoenlijk. In dit
onderzoek zijn dan ook geen steden naar voren gekomen waar dit wel het geval is.
Daarnaast moet er volgens de wet, voor het legaal bestrijden van een dier een goede
reden zijn (belangrijke overlast of schade) en geen andere alternatieven zoals ook
beschreven staat in de paragraaf over wet- en regelgeving (paragraaf 6.5 van
Resultaten).
De laatst genoemde optie; “geen bestrijding”, is op dit moment in de het gros van de
geïnventariseerde gemeentes welke in meerder of mindere mate vossen-populaties
onderhouden, dit bewust, dan wel onbewuste manier van omgang. Ook in gemeentes
waar stadsvossen al decennia in relatief grote getallen voorkomen, hebben over het
algemeen deze manier van omgang. Er wordt hierbij enkel bestreden in individuele
gevallen, waarbij veel overlast word veroorzaakt en er geen andere opties mogelijk zijn.
Het op z´n beloop laten van de populatie vossen is lijkt dan ook de beste manier van
omgang. De meeste vossenpopulaties in steden reguleren zichzelf namelijk heel goed. Dit
gebeurd doordat onder invloed van onderlinge druk en stress, en de beschikbaarheid
aan schuilplaatsen en voedsel, vossen de aantallen jongen die ze produceren kunnen
regelen. Dit gebeurd dan ook meestal vrij accuraat, waardoor de aantallen jongen die
overleven tot adult, bijna precies hetzelfde is als het aantal vossen dat ieder jaar sterft
(Pest Control Services Bristol 2011). Er moet daarnaast rekening worden gehouden met
het feit dat vossen ook positieve effecten met zich mee brengen voor mens en natuur,
zoals beschreven in paragraaf 7.2.1 van dit hoofdstuk.

7.5.2

Situatie in Rotterdam
Binnen het stedelijk gebied van Rotterdam is vooralsnog geen gevallen van succesvol
uitgevoerde bestrijding bekend. Wel zijn er verschillende keren voorstellen en of
aanvragen voor gedaan, door jagers en gedupeerden. Binnen Nederlands stedelijk
gebied kan, mits wordt voldaan aan alle eisen van artikel 68, een ontheffing aanvraag
worden gedaan voor het bestrijden van vossen. In Prinsenland heeft een aantal jaren
terug een vangkooi gestaan, waarvan niet bekend is geworden of hier destijds vossen
mee zijn gevangen.
Door enkele simpele maatregelen te nemen is overlast door vossen goed te voorkomen,
waardoor bestrijding onnodig is. Enkel het bestrijden van zogenaamde “probleemvossen”
(vossen welke ongewenst gedrag hebben aangeleerd en blijvend voor overlast zorgen)
kan, wanneer er geen andere oplossingen zijn, soms nodig zijn.
Een Faunabeheerplan voor de Vos in Zuid-Holland is er op dit moment niet, hier wordt
ook niet aan gewerkt (mondelinge bron: Adjunct-secretaris FBE Zuid-Holland mevr. M.
Huber). Omdat er binnen Zuid-Holland nog altijd geen Faunabeheerplan bestaat voor de
vos, is, wegens het hierdoor ontbreken van een vaste procedure, vaste bestrijding van de
Vos binnen stedelijk gebied niet mogelijk. Het effect hiervan is onder andere dat er veel
onduidelijkheid heerst over de omgang met vossen en aan vossen gerelateerde
problematiek. Zoals H. (Bert) Pellengrom het stelde; ‘’Een procedure pas opstarten als er
al calamiteiten zijn vergt zeer veel tijd en kosten’’. Daarnaast vindt schadebestrijding of
beheer binnen Nederland bij voorkeur enkel plaats op basis van faunabeheerplannen.
Deze plannen worden door de Faunabeheereenheden van iedere provincie apart
opgesteld voor het beheer van diersoorten of voorkomen en bestrijden van schade aan de
genoemde belangen zoals vermeld in Flora- en faunawet. Wegens het onbreken van een
Faunabeheerplan kunnen de Rotterdamse boswachters ondanks hun kennis, opleiding,
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beschikking over wettelijk toegestane middelen en ervaring niet over gaan tot
verantwoord beheer of bestrijding, mocht dit in de toekomst nodig zijn.

7.5.3

Bestrijding van stadsvossen in Engeland
Stadsvossen zijn in het verleden, vanaf de jaren 40, actief bestreden in de hoofdstad van
Engeland; London. Destijds hadden verschillende stadsdelen hun eigen vossenbestrijder.
Het Londens district Bromley had in de jaren voor 1980 een full time vossenbestrijder,
vergezeld door een parttime collega , welke per jaar meer dan 300 stadsvossen schoten.
Dit gebeurde voornamelijk in particuliere tuinen. In 1980 is besloten hier mee te stoppen
doordat het niet het gewenste effect had op aantallen vossen in de stad (Harris 2013).
Er zijn echter nog verschillende erkende- en niet-erkende ‘stadsVos jagers’, welke binnen
Londen problemen door stadsvossen oplossen met behulp van vangkooien of het geweer.
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CONCLUSIE EN BEANTWOORDING DEELVRAGEN
Omdat er maar weinig bekend is over de ware aantallen klachten en gevallen van
overlast of schade in Rotterdam en om de reden dat bestrijding van vossen meestal geen
gewenst resultaat geeft, is er geen reden om tot bestrijding van vossen over te gaan. Een
beleidskader lijkt kijkend naar de ervaring van andere gemeentes en het lage aantal
klachten en de aard hiervan op dit moment niet nodig.
Echter omdat de populatie wellicht nog groeit en er weinig bekend is over de problemen
als gevolg van vossen in Rotterdam, is het weldegelijk belangrijk om de populatie vossen
te blijven monitoren en zo veel mogelijk te weten te komen over de werkelijke
hoeveelheid klachten en gevallen van overlast of schade door vossen in Rotterdam.
Daarnaast is voorlichting over het voorkomen of omgaan met mogelijke vormen van
overlast of schade door vossen belangrijk, om potentiele toekomstige problematiek te
voorkomen.
De deelvragen van dit onderzoek en de antwoorden hierop, worden hieronder nog eens,
ter conclusie, beknopt opgesomd.
1. Populatie en verspreiding van vossen in Rotterdam:
a. Is er groei te zien in het aantal vossen in Rotterdam?
Het aantal meldingen van vossen waarnemingen dat binnen komt in de
online database van bSR volgt sinds 2001 een stijgende trend. De
populatie vossen lijkt dan ook te groeien.
b. Wat is de verspreiding van vossen in Rotterdam?
De Vos wordt vooral waargenomen in de groenere wijken en parken ten
noorden van de Nieuwe Maas, ook de Duinen herbergen veel vossen. In
het Havengebied en het Rotterdamse deel van het eiland van IJsselmonde
lijkt de Vos nog niet gevestigd te zijn.
c.

Waar is de waarneming gedaan?
De Vos wordt vooral waargenomen nabij ruigtegebieden, groene
stroken, parken en langs snelwegen en spoortaluds. Op deze plekken
vindt de Vos zijn voedsel en rustmogelijkheden. In de stenige wijken van
Rotterdam worden vossen dan ook maar zeer zelden gezien.

d. Wat is het seizoensverloop van vossenwaarnemingen?
De Vos wordt in Rotterdam in alle maanden van het jaar gezien. Kleine
pieken zijn er in de winter- en vroege zomerperiode.
e. Wat zijn mogelijke burchtlocaties?
Op meerdere plaatsen binnen gemeente Rotterdam zijn onvolwassen
vossen waargenomen. Uit het aantal burchtlocaties kan de populatie
vossen van Rotterdam ten noorden van de Nieuwe Maas en excusief het
havengebied en Hoek van Holland geschat worden op 30 tot 50.
f.

Wat is de meest voorkomende doodsoorzaak en op welke plaatsen zijn
dode vossen aangetroffen?
De meest voorkomende doodsoorzaak is het verkeer, er zijn in Rotterdam
enkel dode vossen aangetroffen langs autowegen.
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2. Hoeveel klachten en gevallen van overlast zijn er in Rotterdam en
wat is hiervan de aard?
Binnen gekomen bij bSR:
Soort/omschrijving klacht
Aantal
Huisdieren aangevallen/gedood (veel onbevestigd)
18
Vrees voor welzijn huisdieren door vossen op terrein.
4
Kat aangevallen (allen onbevestigd)
3
Totaal uit bSR database
25
Waarschijnlijk nog meer, weinig bekend over aantal klachten en gevallen van
overlast doordat meldingen verspreid binnenkomen en niet eenduidig worden
geregistreerd.
3. Hoe denken verschillende actoren en betrokkenen over de
aanwezigheid van vossen in de stad, zijn er klachten bekend en
wat voor rol spelen deze actoren?
Uiteenlopende visie en persoonlijke meningen, enkel bij de boswachter en bSR
zijn een aantal klachten binnen gekomen. Bij het oplossen van praktische
problemen zijn boswachters de aangewezen personen voor de aanpak hiervan.
4. Is het mogelijk om actueel aanwezige stadsvossen aan te tonen
met behulp van cameravallen?
Er zijn vossen aangetoont door gebruik van de cameravallen.
5. Welke andere grote steden huizen permanent vossen binnen hun
stadsgrensen, hoe wordt er tegen stadsvossen aangekeken en
omgegaan en zijn er veel klachten gerelateerd aan hun
aanwezigheid?
In veel steden in Nederland leven vossen, dit wordt in de meeste gevallen niet als
negatief gezien, mede doordat er weinig klachten zijn.
6. Welke wetten- en regelgevingen zijn relevant?
Artikel 68 van de Flora- en Faunawet.
7. Welke adviezen/aanbevelingen kunnen er op basis van dit
onderzoek worden gegeven aan de gemeente en is er een
beleidskader nodig?
De adviezen die worden gegeven staan in het volgende hoofdstuk; Advies aan
gemeente. Op basis van dit onderzoek lijkt het op dit moment niet nodig om een
beleidskader op te stellen met betrekking tot de omgang met vossen in Rotterdam.
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ADVIES AAN GEMEENTE

9.1

Advies
Ten eerste lijkt op basis van dit onderzoek dat het opstellen van een beleidskader met
betrekking tot de omgang met vossen in Rotterdam, kijkend naar de ervaring van andere
gemeentes en het lage aantal klachten en de aard hiervan, op dit moment niet nodig. De
belangrijkste adviezen op basis van dit onderzoek zijn de volgende:
I.

Informeren: Om zorgen en problemen in de toekomst te voorkomen is het
advies om een pagina op te stellen voor op de gemeentewebsite, welke zowel
burgers als ambtenaren voorziet van de nodige kennis en informatie over
“vossen, aan vossen gerelateerde problemen, het voorkomen en oplossen hiervan
en de omgang hiermee”.

II.

Registreren: Zorgen voor systematische- en eenduidige registratie van klachten
en gevallen van overlast of schade via een vast meldingssysteem.
 Digitaal invulformulier


Bellen naar het nummer 14010 (klacht welke snel advies/behandeling
vraagt)

Hieronder worden de twee adviezen nader toegelicht, met daarbij een voorzet van de
benodigde producten.

9.2

Toelichting
Informatie pagina
Wanneer er een burger komt met een vraag of melding van vossen of van overlast of een
probleem met betrekking tot vossen, is het nodig dat gemeenteambtenaren van de
gemeente snel informatie en professionele adviezen kunnen geven. Veel vormen van
overlast door vossen zijn relatief gemakkelijk op te lossen of te voorkomen met specifieke
maatregelen. Om deze kennis beschikbaar te stellen aan de burgers van Rotterdam en
gemeenteambtenaren wordt er geadviseerd om op de gemeentewebsite van Rotterdam
(www.rotterdam.nl), algemene informatie en adviezen betreffende vossen in steden,
mogelijke hier aan gerelateerde overlast, het voorkomen en oplossen hiervan en de
omgang hiermee, te geven. Een voorzet voor een dergelijke pagina is te zien in
paragraaf 9.4.1 van dit hoofdstuk. Naast praktische informatie kan worden gelinkt naar
andere bronnen van informatie (zie Tabel 3, paragraaf 7.4.4 van Discussie) en kan
duidelijk worden gemaakt wanneer er professionele hulp nodig is en welke partijen
aangewezen zijn bij de betreffende zaken.
Manier van registratie
Eventuele klachten of gevallen van overlast door vossen in Rotterdam kunnen het best
worden verzameld in één database. De taak van het eenduidig registreren ligt bij de
gemeente, die kan deze meldingen registreren in het bestaande meldingssysteem.
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In Rotterdam hebben verschillende betrokken partijen of belanghebbende (actoren)
recent, in het verleden of anders mogelijk in de toekomst te maken (gehad) met vossen, of
meldingen van klachten, overlast of schade door vossen ontvangen of langs horen komen
binnen hun werkgebied. Tot nu toe komen de meldingen dus verspreid binnen bij
verschillende partijen. Het is dus zeer belangrijk dat deze meldingen van klachten en
gevallen van overlast of schade terecht komen in het bestaande systeem. Hierdoor kan
een goed en compleet beeld ontstaan van de omvang van deze meldingen en om wat
voor soort overlast.
Het meldingen systeem van gemeente Rotterdam voor meldingen betreffende de
buitenruimte; MSB, kan hier het juiste invoersysteem voor zijn. Hierbij moeten per klacht
of melding, een aantal vaste aspecten worden geregistreerd, door middel van een
digitaal invulformulier, zodat deze gegevens kunnen worden geanalyseerd, ter
voorbereiding van de aanpak van de klacht. Een voorbeeld voor een dergelijk
invulformulier is te zien in bijlage 3.
Meldingen betreffende de buitenruimte die via het digitale invulformulier van MSB
binnenkomen hebben echter een gemiddelde behandelingsduur van 3 werkdagen,
waardoor meldingen welke om snellere behandeling vragen kunnen worden gemaakt via
de telefoon (algemene telefoonnummer: 14010). Hierbij is het zaak dat ook via deze
weg eenduidige registratie plaatsvindt, door het telefonisch invullen van het invulformulier.
Wanneer er spoed is kunnen gemeenteambtenaren dan meteen door verwijzen naar de
aangewezen partijen voor de aanpak van het specifieke probleem. De verschillende
aangewezen partijen, hun taken en contactgegevens staan in tabel 4. Te ondernemen
acties bij verschillende klachten of vormen van overlast, staan beschreven op de
informatiepagina.
Tabel 5. Aangewezen partijen per taak en contactgegevens.

Partij/actor:
Boswachter

Dierenambulance
bSR

Taak:
Helpen bij oplossen van praktische
problemen door vossen en
adviseren.
Vangen en ophalen zieke- of
gewonde dieren of kadavers.
Ecologische adviezen en vragen,
analyseren van jaargegevens
(hoeveelheid en soorten overlast) en
registreren van meldingen van
vossen waarnemingen;
bsr.waarneming.nl.

Contactgegevens:
Tel: 14010

Tel: 0900 - 112 0000
Tel: 010 436 42 22
Email:
info@bureaustadsnatuur.nl
Meldings-website:

www.bsr.waarneming.nl

Het periodiek (b.v.: jaarlijks) doorwerken van de meldingen van klachten en gevallen van
overlast of schade aan het bSR is aan te raden. BSR kan onder andere visualiseren of er
sprake is van groei van het aantal meldingen van problematiek- of overlast door vossen
en kijken naar de aard en hoeveelheid van de problemen.

9.3

Navraag over onderwerp opname MSB
De relevante personen (zie Dankwoord) van de afdeling stadsbeheer van de gemeente
Rotterdam, zijn benaderd met de vraag of het onderwerp “overlast door vossen” kan
worden toegevoegd in MSB.
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Het antwoord hierop was samengevat; dat het technisch mogelijk is, maar dat het
beleidsmatig tot op heden als ongewenst wordt gezien. De belangrijkste reden hiervoor
was dat er in MSB enkel onderwerpen worden toegevoegd waarmee de gemeente direct
iets kan doen ten aanzien van het oplossen van het probleem. Dit is als het gaat om het
onderwerp vossen niet het geval.
De actuele aanpak is dat als Rotterdammers willen melden dat ze een Vos hebben zien
lopen of hier mee te maken hebben, er wordt verwezen naar het landelijk meldpunt;
www.bsr.waarneming.nl.

9.4
9.4.1

Voorbeelden/voorzet
Informatiepagina:
Algemeen:
De aanwezigheid van vossen (Vulpes vulpes) in steden is geen nieuw fenomeen. Diverse
steden in Europa (vooral in het Verenigd Koninkrijk) herbergen sinds korte of langere tijd
populaties vossen. Tegenwoordig komen er in Nederland in meer dan 25 steden vossen
voor. Zo ook in de gemeente Rotterdam. De reden voor de kolonisatie van steden is dat
dit voor Vos een geschikt leefgebied vormt. De Vos vindt er namelijk de drie zaken die
het dier nodig heeft om zich te kunnen vestigen en handhaven; voedsel (1.), een nest/paar-/slaapplaats (2.) en beschutting tegen vijanden en weersomstandigheden (3.).
Vooral voedsel is in de meeste steden in grote hoeveelheden te vinden. Daarnaast
hebben vossen in steden geen jagers en boeren die ze willen bestrijden. Een voordeel dat
de aanwezigheid van vossen in steden met zich mee kan brengen is het effect wat ze
kunnen hebben op de populaties van overlast gevende dieren, zoals bijvoorbeeld
konijnen, ratten of ganzen. Daarnaast houden vossen populaties van prooidieren alert en
gezond, doordat ze zich vooral richten op de langzame individuen. Ook blijkt onder
andere uit bevragingen dat veel mensen de aanwezigheid van vossen in de stad
waarderen en interessant vinden en het ervaren als een vorm van natuurbeleving. Want
oog in oog komen te staan met het grootste, nog in Nederland aanwezige landroofdier,
is niet iets wat je snel weer vergeet. Naast het feit dat vossen dus een zeer mooie
toevoeging is aan de Rotterdamse Stadsnatuur, kan de Vos ook zorgen voor bezorgdheid
(in veel van de gevallen als gevolg van onbekendheid) of overlast. De overlast door
vossen is echter in de meeste gevallen te voorkomen of te verhelpen met simpele
maatregelen.
Hieronder worden verschillende mogelijke vormen van overlast (genummerd van 1. tot 5.)
besproken en maatregelen ter voorkoming of het verhelpen van de overlast gegeven.
1.
Huisdieren; zijn vossen gevaarlijk voor mijn huisdieren?
De kans dat een volwassen kat wordt aangevallen door een Vos is zeer klein, enkel
jongen katten (<6 maanden) zijn hier kwetsbaar voor.
Oplossing/ voorkomen:
Eventuele problemen zijn te voorkomen door het binnen houden van jonge katten en
katten die zich niet naar behoren kunnen verdedigen.
Loslopende- of kleine huisdieren en pluimvee welke niet naar behoren zijn opgehokt, zijn
niet veilig voor vossen. Dit komt mede door hun gelijkenis met de natuurlijke prooien van
vossen. Wanneer een Vos meerdere huisdieren tegen komt; denk aan een groep kippen,
worden er meestal meer gedood dan de Vos op kan. Dit gedrag heet Surplus killing en is
een functioneel gedragstype dat ook bij andere roofdieren voorkomt.
Oplossing/ voorkomen:
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Door kleine huisdieren en pluimvee, in ieder geval s ’nachts op te hokken kunnen
problemen voorkomen worden.
Om een hok of kippenren bestendig te maken tegen vossen zijn de volgende aspecten
belangrijk:
•
Het gaas dat wordt gebruikt moet minimaal 1,5 mm dik zijn en een maasgrootte
hebben van maximaal 3x3 cm
•
Het hok moet ook van boven dicht zijn of omheind zijn met een hek van minimaal
2 meter hoog met een overhangend stuk.
•
Het gaas moet minimaal 30 cm zijn ingegraven in de grond en bij voorkeur
omgeven zijn door tegels, welke het graven bemoeilijken.
•
Het s ’avonds sluiten van het hok kan doormiddel van een automatisch systeem
dat tegenwoordig verkrijgbaar is.
Andere mogelijkheden, die echter niet volledige bescherming bieden, zijn het aanleggen
van een waterpartij (voor sier-eenden bv), het bieden van de mogelijkheid om in een
boom of hoge houten stelling te vliegen (welke voor de Vos onbereikbaar is) of het samen
houden van grotere landbouwhuisdieren (bij voorbeeld geiten) bij kippen of konijnen.
Andere methodes om vossen te weren zijn gebruik van oplettende waakhonden. Vossen
houden niet van de geur van honden, mensen en sommige alledaagse producten zoals
azijn.
2.
Direct gevaar/ziekten; is de Vos gevaarlijk voor de mens?
Vossen zullen geen mensen aanvallen, ook geen kinderen of baby’s; er is nog nooit een
mens aangevallen door een vos. Vossen kunnen uiteraard wel bijten uit zelfverdediging
wanneer zij zich in het nauw gebracht voelen.
Oplossing/ voorkomen:
Daarom wordt het ook afgeraden om een Vos dicht te naderen, laat staan oppakken.
Ook het voeren van vossen is niet aan te raden, vooral niet uit de hand. Bij een beet door
een Vos is het altijd verstandig om een bezoek te brengen bij de huisarts!
Vossen zijn net als andere wilde- en gedomesticeerde dieren potentieel drager van
verschillende parasieten en ziektes.
De Vossenlintworm (Echinococcus multilocaris) en de Hondenspoelworm (Toxocara canis),
zijn twee parasieten die waar vossen de gastheer voor kunnen zijn.
•
De Vossenlintworm is de gevaarlijkste van de twee en kan leiden tot de dood.
Echter komt deze parasiet hoogst waarschijnlijk nog niet voor in het gebied ter hoogte
van Rotterdam en omgeving.
•
De hondenspoelworm kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand
en jonge kinderen, waarbij het onder andere kan lijden tot ademhalingsproblemen.
Vooral honden dragen deze parasiet bij zich. Aangezien de meeste mensen veel vaker in
contact komen met een hond dan met een Vos is de kans op besmetting als gevolg van
contact met honden vele malen groter.
Rabiës komt, als gevolg van een wijdverbreid vaccinatieprogramma, al sinds de jaren
’90 niet meer voor binnen Nederland en omgeving.
Ten slotte kunnen vossen ook besmet zijn met Hondenschurft (Sarcoptes scabiei var.
Canis). Dit is zeer besmettelijk onder zowel vossen als honden, maar is voor de mens niet
gevaarlijk en wordt in de meeste gevallen niet eens opgemerkt als Hondenschurft.
Oplossing/ voorkomen:
Preventieve maatregelen tegen besmetting met de vossenlintworm in risicogebieden, is het
niet rauw eten van bessen en paddenstoelen en het tuinieren met handschoenen. Het
bestrijden van de Vossenlintworm is ondoenlijk. Ook wordt afgeraden om kadavers van
dode vossen aan te raken.
3.

50

Dode/gewonde vos; er ligt een dode/gewonde vos, wat nu?
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De belangrijkste doodsoorzaak van vossen in steden is het verkeer. Dit is dan ook de
meest aannemelijke plek om een dode of gewonde Vos tegen het lijf te lopen.
Oplossing/ voorkomen:
Bij het vinden van een gewonde of dode Vos is het belangrijk dat deze niet wordt
aangeraakt. Benader een gewonde Vos niet, maar geef dit door aan de
Dierenambulance.
Telefoonnummer van de Dierenambulance: 0900 - 112 0000 ALTIJD BEREIKBAAR
4.
Burchten- en graafwerkzaamheden; wat te doen bij overlast door
vossen, als gevolg van een vossenburcht of graafwerkzaamheden?
- Vossen graven om verschillende redenen in tuinen. Vaak gebeurd dit tijdens hun
zoektocht naar voedsel, waarbij er ondiepe gaten gegraven worden, zoekend naar
wormen en larven van insecten. Hierbij kunnen ze de tuin ook bevuilen met urine en
uitwerpeselen.
- Sommige groenbemesters (op basis van bot en bloed) kunnen er voor zorgen dat vossen
diepere gaten graven in tuinen, in hun zoektocht naar de bron van de geur.
- Vossen kunnen ook in tuinen hun burcht graven, vaak worden er eerst schijnburchten en
ondiepere holen gegraven om de beste plaats uit te zoeken.
- Ten slotte is het ook mogelijk dat vossen hun burcht onder een schuur, gebouw of
woning graven. Vooral wanneer dit gebeurd onder een woning is di een serieus
probleem waar snel actie moet worden ondernomen. Vossen kunnen de ruimte onder
woningen soms binnen komen via ventilatieopeningen die zijn weggeroest, vooral bij
oudere woningen komt dit voor. Onder een vloer vinden vossen vaak de ideale plek om
hun jongen groot te brengen. Zeker wanneer er jongen onder een huis worden groot
gebracht geeft dit veel problemen. Het veroorzaakt veel geluid, stank door uitwerpselen
en rottende prooiresten, vliegen en ten slotte kan het ook zorgen voor kapotte leidingen
doordat vossen overal aan knagen.
Oplossing/ voorkomen:
•
Een optie die ervoor kan zorgen dat vossen de tuin me rust laten, is uiteraard het
ontoegankelijk maken van de tuin. Dit is echter vrij lastig omdat vossen enorm behendig
en vindingrijk zijn. Een hek moet minstens 2 meter hoog zijn, met aan de bovenzijde een
overhangend gedeelte. Een schrikdraad kan ook nuttig zijn, mits dit juist en verantwoord
wordt opgesteld. Daarnaast moeten etensresten of voer voor andere dieren nooit open en
bloot worden neergelegd. Dit kan vossen aantrekken.
•
Wanneer er diepere holen/burchten worden gegraven, kan dit worden verholpen
door eerst na te gaan of er een Vos in huist met behulp van een lange stok bij voorbeeld.
Wanneer het hol met zekerheid leeg is kan het met zware stenen en grond worden dicht
gegooid. De stenen zorgen ervoor dat de Vos het hol niet meer kan uitgraven.
•
Door er voor te zorgen dat er geen openingen toegankelijk zijn voor de vos, is te
voorkomen dat vossen onder schuren, gebouwen of woningen hun intrek nemen.
•
Wanneer vossen echter al hun intrek hier hebben genomen is de enige optie het
verjagen van de vossen. Dit is echter een zeer lastige onderneming, doordat in veel
gevallen de hele vloer moet worden verwijderd.
5.
Overig; vuilnis en geluidsoverlast.
- Vossen zijn in staat om geluiden te maken die als onaangenaam kunnen worden
ervaren. Dit gebeurd vooral in de wintermaanden, tijdens de paartijd van de vossen.
- Vuilnis dat onbeschermd in vossen territoria wordt neergelegd, loopt ook de kans om te
worden opengescheurd/omgegooid, wanneer een foeragerende Vos dit aantreft.
Oplossing/ voorkomen:
•
Aan geluidsoverlast door vossen is, anders dan het verjagen van de dieren
(tijdelijke oplossing) niks aan te doen. Daarnaast valt het geluidsoverlast door vossen
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uiteraard in het niets bij veel andere bronnen van geluidsoverlast (verkeer, industrie,
andere dieren etc.).
•
Wanneer vuilnis in Klikobakken of ondergrondse containers wordt gedeponeerd,
is dit probleem verholpen.

9.4.2

Klachten invulformulier
In het klachtenformulier moet snel in te vullen zijn om welke klacht het gaat waarbij kan
worden gelinkt naar te relevante informatie op de website. De volgende vraag wordt bij
voorbeeld gesteld; Wat is de aard van de klacht?, waarna er een van de mogelijke
vormen kan worden ingevult, waarbij kan worden aangevinkt waar het exact om ging of
bepaalde details kunnen worden beschreven.
Mogelijke vormen van overlast die kunnen worden opgenomen;
• Vos aanwezig om/nabij huis
• Huisdieren klachten
• Dode/gewonde vos
• Klacht betreffende direct gevaar door-/contact met-/aanwezigheid van vossen
• Overig vormen van overlast
In bijlage 4 is een voorbeeld weergegeven van een mogelijk invulformulier.
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BIJLAGE 1 – GESTELDE VRAGEN/BESPROKEN ZAKEN PER ACTOR

GGD en Dierenpolitie:
1.
Komen er klachten of vragen binnen bij de GGD/Dierenpolitie m.b.t. vossen in
de stad?
2.
Zo ja, van welke aard zijn deze vragen en/of klachten?
3.
Weet u genoeg over de situatie in Rotterdam m.b.t. stadsvossen om burgers met
vragen of klachten te woord te kunnen staan?
4.
Zou de GGD/Dierenpolitie er baat bij hebben als er een draaiboek wordt
opgesteld over de omgang met vossen en problemen m.b.t. vossen?
5.
Bent u geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek?
Ingenieursbureau Rotterdam
Per mail bevraagd over informatie en ervaringen met (en visie op-) vossen of met
betrekking tot aan vossen-gerelateerde problematiek.
Faunabeheerder van het Havenbedrijf Rotterdam:
1.
Zijn/worden er vossen op de haven waargenomen?
2.
Zo ja wat is jullie kijk op vossen in steden en of havens, is deze positief (in welk
opzicht in dit geval?) of juist negatief (in welk opzicht in dat geval?)?
3.
Bij klachten, van welke aard zijn deze dan?
4.
Wat is naar uw mening de beste methode om (aan vossen gerelateerde-)
problemen te voorkomen of op te lossen (heeft u hier ook ervaring mee?)?
5.
Heeft u nog andere opmerkingen of informatie m.b.t. vossen?
Jager omgeving Rotterdam
Mondeling gesprek waarin (persoonlijke- en professionele-) ervaringen met vossen of met
betrekking tot vossen naar voren kwamen.
Faunabeheerders vliegveld Rotterdam The Hague Airport
Mondeling gesprek waarin (persoonlijke- en professionele-) ervaringen met vossen of met
betrekking tot vossen naar voren kwamen.
Stichting Dierenambulances Zuid Holland:
Per mail bevraagd over informatie en ervaringen met (en visie op-) vossen of met
betrekking tot aan vossen-gerelateerde problematiek.

Dierenbescherming Rijnmond:
1.
Hebben jullie als dierenbescherming te maken met vossen of aan vossen
gerelateerde zaken?
2.
Zo ja, wat houden/hielden deze in?
3.
Als er zich een situatie zou voorkomen waarbij er een gewonde Vos moet
worden gered, klopt het dat uw organisatie/stichting (de dierenambulance in dit geval),
hierbij de verantwoordelijke zou zijn? Zo ja, wat zou er worden gedaan met een
gewonde vos? En wat zijn er (soort-specifieke-) zaken/dingen van belang waar, in het
geval van een vos, extra rekening mee wordt gehouden?
4.
Ten slotte wil ik u vragen hoe de dierenbescherming aankijkt tegen de groeiende
populatie vossen, voornamelijk in steden, en de eventueel bijkomende problematiek?
Denken jullie dat er een beleid en/of draaiboek nodig zou zijn of dat dit een
toegevoegde waarde zou hebben?
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H (Bert) Pellengrom (werkzaam als Boswachter binnen gemeente
Rotterdam):
De Notitie uit 2012 betreffende ‘Fauna in de buitenruimte’, Gemeente Rotterdam (zie
bijlage…), is geraadpleegd, waarbij H (Bert) Pellengrom is bevraagd met de volgende
vragen:
1.
Is er iets verandert aan de verschillende zaken (o.a. de 5 opgesomde punten
waar enkele zaken duidelijk worden uitgelegd) die staan beschreven in de Notitie of
heerst er nog steeds veel onduidelijkheid?
2.
Hoe staat het met het Faunabeheerplan voor Rotterdam waar al een tijd aan
wordt gewerkt (zoals gezegd in de Notitie)?
3.
Ook heeft u het in de Notitie over een destijds ‘recent geval van overlast door
vossen’, waarbij een Vos onder een gebouw had gegraven, waardoor serieuze
problemen en risico’s ontstonden. Omdat dit zover ik weet het enige geval is van overlast
door vossen van deze aard en serieusheid, wil ik hier heel graag meer over weten. Zoals
onder andere, waar en wanneer dit gaande was en vooral ook hoe dit uiteindelijk is
opgelost?
4.
En ten slotte nog enkele vragen aan u; wat denkt u zelf over vossen, heeft u ook
positieve punten van hun aanwezigheid?, vindt u dat het ‘probleem’ m.b.t. vossen in
Rotterdam groot is/ uit de hand aan het lopen? Is er naar uw mening en kennis een
beleid nodig m.b.t. vossen in Rotterdam of zou een draaiboek toegevoegde waarde
hebben?

BIJLAGE 2 – VRAGENLIJST BEVRAGING NEDERLANDSE GEMEENTES

Beste Heer/Mevrouw,
Ik stuur u deze mail in het kader van een onderzoek dat ik uit voer in opdracht van
Bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR). Met dit onderzoek wordt getracht een beter beeld te
krijgen over de situatie in Rotterdam met betrekking tot problemen door vossen in de stad.
Sinds zo’n 10 jaar komen er namelijk binnen Rotterdam steeds meer meldingen
(waaronder klachten) binnen van mensen die deze dieren hebben gezien. Met dit
onderzoek zal alles rondom deze kwestie in kaart worden gebracht, waarmee uiteindelijk
een draaiboek zal worden opgesteld voor gemeenteambtenaren. Een van de stappen van
dit onderzoek is het onderzoeken hoe er tegen dit onderwerp wordt aangekeken en
omgegaan in andere (deel-) gemeentes.
Daarom wil ik u bij deze vragen of u zo vriendelijk zou willen zijn om deze paar vragen
zo goed als mogelijk te beantwoorden. U zou mij hiermee een grote gunst doen.
De vragen:
1.
Bent u ermee bekend dat er binnen steeds meer Nederlandse steden (waaronder
ook Rotterdam) stadsvossen worden waargenomen?
2.
Weet u of er binnen uw (deel-) gemeente vossen aanwezig zijn en zijn hier
meldingen/klachten over binnen gekomen?
a.
Zo ja: Van welke aard zijn deze meldingen/klachten?
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b.
Zou u deze meldingen aan mij door kunnen werken, zodat ik deze kan gebruiken
voor mijn onderzoek?
3.
Weet u wat uw rol is in deze kwestie, m.a.w. ben u in staat om een gedupeerde
met kennis van zaken te woord te staan en te helpen?
a.
Zo ja, bent u bereid om deze kennis met mij te delen en aan mij te leveren in het
kader van mijn onderzoek?
b.
Zo nee, wat zou u nodig hebben om dit wel te kunnen?
4.
Zouden jullie er baat bij hebben als er een draaiboekje wordt opgesteld over de
aanpak van problemen m.b.t. vossen in steden, in dit geval voor Rotterdam?
5.
Denken jullie dat er een gemeentelijk beleidskader nodig is over de aanpak van
problemen m.b.t. vossen in steden?
6.

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek?

Alvast bij voorbaat dank en ik zie uw antwoorden graag tegemoet.
Mvg Tycho (stagiair ecoloog)

BIJLAGE 3- RELEVANTE WETTEN EN REGELGEVINGEN FLORA- EN
FAUNAWET

Artikel 4
1. Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt:
a. alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van
gedomesticeerde dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
soorten en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;
b. alle van nature op het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de Europese Unie
voorkomende soorten vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels behorende tot
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten;
c. alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen en
d. alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de
soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is.
2. Als beschermde inheemse diersoort kunnen voorts bij algemene maatregel van bestuur
worden aangewezen diersoorten die van nature in Nederland voorkomen en die:
a. in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te
worden bedreigd;
b. niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen,
doch ter bescherming waarvan maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van
overmatige benutting;
c. uit Nederland zijn verdwenen doch ten aanzien waarvan gerede kans op terugkeer
bestaat of
d. zodanige gelijkenis vertonen met soorten die zijn aangewezen op grond van het
bepaalde in de onderdelen a, b of c, dat aanwijzing ervan noodzakelijk is ter
bescherming van die soorten.
3. De aanwijzing van een diersoort als beschermde inheemse diersoort geschiedt in
afwijking van het bepaalde in het tweede lid bij ministeriële regeling indien die
aanwijzing noodzakelijk is ter uitvoering van internationale verplichtingen of bindende
besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties.
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4. Onze Minister maakt in de Staatscourant bekend welke de soorten, bedoeld in het
eerste lid, zijn.
Artikel 68
1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kunnen
gedeputeerde staten, voorzover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet
vrijstelling is of kan worden verleend, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten,
het Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de
artikelen 9 tot en met 15, 15a, 15b, tweede lid in samenhang met het eerste lid, 16, 17,
18, 53, eerste lid, onderdelen c en d, 72, vijfde lid, en 74:
a. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige
visserij en wateren;
d. ter voorkoming van schade aan flora en fauna of
e. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.
2. Een ontheffing die betrekking heeft op vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid,
onderdeel b, of op soorten als bedoeld in bijlage IV, onderdeel a, of, voorzover de
ontheffing betrekking heeft op artikel 15b, soorten als bedoeld in bijlage V, onderdeel a,
van richtlijn 92/43/EEG, wordt uitsluitend verleend voor zover de grond als bedoeld in
het eerste lid, onderdeel a tot en met e, overeenstemt met een van de gronden, genoemd
in artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG onderscheidenlijk artikel 16 van richtlijn
92/43/EEG.
3. Gedeputeerde staten kunnen bij verlening van een ontheffing als bedoeld in het eerste
lid niet afwijken van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, voor het toestaan
van middelen die onnodig lijden van dieren veroorzaken.
4. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verleend aan een
faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 80, onderdeel e, worden ontheffingen als
bedoeld in het eerste lid, verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren.
6. In afwijking van het derde lid kan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, ook aan
anderen dan een faunabeheereenheid worden verleend indien:
a. de noodzaak ontbreekt voor een faunabeheerplan gelet op de soort dan wel de aard
of omvang van te verrichten handelingen;
b. de noodzaak ontbreekt dat de te verrichten handelingen worden verricht door
tussenkomst van een faunabeheereenheid;
c. het gebied waar de handelingen worden verricht niet is gelegen in een gebied
waarover zich de zorg van een faunabeheereenheid uitstrekt.
7. Gedeputeerde staten doen tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de
bekendmaking van besluiten als bedoeld in het eerste en vijfde lid mededeling van deze
besluiten in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte
wijze. Van besluiten als bedoeld in het eerste juncto derde lid wordt tevens tegelijkertijd
met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van deze besluiten mededeling gedaan
in de Staatscourant. Een afschrift van deze besluiten sturen zij aan Onze Minister.
Artikel 72
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden, voorzover noodzakelijk in afwijking van
artikel 15, de middelen aangewezen waarmee, met inachtneming van het bepaalde bij
of krachtens de artikelen 65 tot en met 70, dieren mogen worden gevangen of gedood.
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Als middelen worden slechts aangewezen middelen die geen onnodig lijden van dieren
veroorzaken.
2. Bij de maatregel, bedoeld in het eerste lid, worden tevens de middelen aangewezen
waarmede de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis mogen worden bestreden. Naast
middelen als bedoeld in het eerste lid zijn tevens toegelaten middelen die krachtens de
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten.
3. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, worden regels
gesteld met betrekking tot het gebruik van de in het eerste en tweede lid bedoelde
middelen. Deze regels betreffen in ieder geval:
a. de soorten waarop de middelen betrekking hebben;
b. de afmetingen van de gronden waarop de middelen gebruikt mogen worden en
c. de vaardigheden waarover bij het gebruik van de middelen beschikt moet worden.
4. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kan tevens worden
bepaald dat het gebruik van middelen afhankelijk kan worden gesteld van de
toestemming daartoe van gedeputeerde staten.
5. Het is verboden dieren te vangen of te doden met andere dan de in het eerste of
tweede lid bedoelde middelen of in strijd met de toestemming, bedoeld in het vierde lid of
de regels die op grond van het derde lid worden gesteld.
6. Voorzover het bij of krachtens het eerste tot en met het derde lid is toegestaan gebruik
te maken van het geweer, is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 54 en 55 van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 5; Besluit beheer en schadebestrijding dieren (algemene maatregel
van bestuur)
1. Onverminderd artikel 50 van de wet, zijn als middelen als bedoeld in artikel 72,
eerste lid, van de wet waarmee dieren mogen worden gevangen of gedood
aangewezen:
a. geweren;
b. honden, niet zijnde lange honden;
c. jachtvogels;
d. fretten;
e. kastvallen;
f. vangkooien;
g. klemmen, niet zijnde pootklemmen;
h. buidels;
i. lokvogels, mits niet blind of verminkt;
j. kunstmatige lichtbronnen;
k. middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn
toegelaten of vrijgesteld, en
l. rodenators.
2. Als middelen, bedoeld in artikel 72, tweede lid, van de wet, waarmee de zwarte rat,
de bruine rat en de huismuis mogen worden bestreden, zijn aangewezen de middelen
genoemd in de onderdelen a, b, e en g van het eerste lid.
3. De middelen, genoemd in het eerste lid, onderdelen e, f en j, mogen niet worden
gebruikt voor het doden of vangen van:
a. vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet, en
b. dieren die behoren tot de soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, of in bijlage V,
onderdeel a, bij richtlijn 92/43/EEG.

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

61

62

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

BIJLAGE 4- KLACHTEN-INVULFORMULIER

Klachten/vragen-formulier vossen (in te vullen door contactpersoon gemeente of gedupeerde
burger);
Datum:
Adres:
Postcode:
Coördinaten:
X:
Y:
Dit formulier is in opdracht van de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur opgesteld met als
In de witte delen van
doel het eenduidig registreren van klachten met betrekking tot vossen in de stad Rotterdam en het
de kolom hieronder,
voorzien (linken) van informatie over hoe deze vormen van overlast zijn te voorkomen en welke
kan de gevraagde
acties ondernomen dienen te worden
informatie worden
ingevult of aangevinkt.
.

1. Wat is de aard van de klacht?
 Vos aanwezig om/nabij huis; ga naar 2.
 Huisdieren; ga naar 3.
 Direct gevaar/contact/aanwezigheid; ga naar 4.
 Dode vos; ga naar 5.
 Burcht of graafwerkzaamheden; ga naar 6.
 Overig vormen van overlast; ga naar 7.
2. Vos aanwezig om/nabij huis:
Wat is het probleem en/of wat is er precies gebeurd? (vink aan wat van toepassing is)
 Vos loopt geregeld rond huis en in de tuin, zorgt voor angst
voor veiligheid kinderen/huisdieren (oplossing; zie voorzet
infopagina, paragraaf 1 en 2).
 Anders, namelijk; (beschrijf de
vorm van overlast in de hiernaast
gelegen ruimte).
3. Huisdieren klachten:
a. Hoeveel huisdieren zijn gedood?
b. Om welke soort(en) gaat het?
c. Waren de huisdieren opgehokt of liepen ze vrij rond?
d. Rond welke tijd vond de aanval plaats?
e. Is er zekerheid dat het om een Vos gaat?
 Is er bewijs (: foto- of filmbeeld/ prenten/ uitwerpselen)?
f. Zo niet; waarom wordt er aan de Vos gedacht?
 Zijn er kenmerken die op een Vos wijzen, zoals;
•
missende kop,
•
veerpakketten verspreid rondom prooi (in het geval
van een vogel; kip),
•
afgebeten stukken poot en stukken (rug-) huid (in het
geval van een zoogdier; bv: konijn).
g. Hoe vaak is het voor gekomen?
 Bij meerdere keren, geef hiervan ook de hierboven
gevraagde info + data.
h. Oplossingen ==> zie voorzet infopagina (paragraaf 1).
4. Klacht betreffende direct gevaar door-/contact met-/aanwezigheid van vossen:
a. Wat is het probleem en/of wat is er precies gebeurd? (vink aan wat van toepassing is)
 Vos komt herhalend op particulier terrein (oplossing; zie
voorzet infopagina, paragraaf 1, 2 en 4).
 Vos komt op mensen af en vertoont bedelgedrag (oplossing;
zie voorzet infopagina, paragraaf 2).
 Vos heeft mij gebeten, wat nu? (oplossing; zie voorzet
infopagina, paragraaf 2).
5. Dode/gewonde vos:

bSR-rapport 236 - Omgaan met vossen in Rotterdam

63

a.
b.

Er is een Vos aangereden en gewond geraakt (oplossing/info/te
ondernemen actie; zie voorzet infopagina, paragraaf 3).
Er ligt een dode Vos (oplossing/info/te ondernemen actie; zie voorzet
infopagina, paragraaf 3).

 Vossen hebben hun burcht in een tuin, waardoor de tuin
wordt vervuild (uitwerpselen/kadavers), planten worden
vertrapt en/of huisdieren niet meer naar buiten
kunnen/durven (oplossing/info/te ondernemen actie; zie
voorzet infopagina, paragraaf 4).
 Vossen hebben hun burcht onder een gebouw gegraven
(oplossing/info/te ondernemen actie; zie voorzet infopagina,
paragraaf 4).
6. Overig vormen van overlast:
a. Welke vorm van overlast wordt ervaren? (vink aan wat van toepassing is)
 Vossen in de buurt zorgen voor geluidsoverlast
(oplossing/info/te ondernemen actie; zie voorzet infopagina,
paragraaf 5.).
 Vossen in de buurt scheuren vuilniszakken open
(oplossing/info/te ondernemen actie; zie voorzet infopagina,
paragraaf 5).
 Anders, namelijk; (beschrijf de
vorm van overlast in de hiernaast
gelegen ruimte).

BIJLAGE 5- VOORZET INFORMATIE-PAGINA VOOR GEMEENTE WEBSITE

Mogelijke problematiek door vossen en oplossingen.
Auteur: Tycho Muijen, stagiair ecoloog

Algemeen:
De aanwezigheid van vossen (Vulpes vulpes) in steden is geen nieuw fenomeen. Diverse
steden in Europa (vooral in het Verenigd Koninkrijk) herbergen sinds korte of langere tijd
populaties vossen. Tegenwoordig komen er in Nederland in meer dan 25 steden vossen voor.
Zo ook in de gemeente Rotterdam. De reden voor de kolonisatie van steden is dat dit voor
Vos een geschikt leefgebied vormt. De Vos vindt er namelijk de drie zaken die het dier nodig
heeft om zich te kunnen vestigen en handhaven; voedsel (1.), een nest-/paar-/slaapplaats (2.)
en beschutting tegen vijanden en weersomstandigheden (3.). Vooral voedsel is in de meeste
steden in grote hoeveelheden te vinden. Daarnaast hebben vossen in steden geen jagers en
boeren die ze willen bestrijden. Een voordeel dat de aanwezigheid van vossen in steden met
zich mee kan brengen is het effect wat ze kunnen hebben op de populaties van overlast
gevende dieren, zoals bijvoorbeeld konijnen, ratten of ganzen. Daarnaast houden vossen
populaties van prooidieren alert en gezond, doordat ze zich vooral richten op de langzame
individuen. Ook blijkt onder andere uit bevragingen dat veel mensen de aanwezigheid van
vossen in de stad waarderen en interessant vinden en het ervaren als een vorm van
natuurbeleving. Want oog in oog komen te staan met het grootste, nog in Nederland
aanwezige landroofdier, is niet iets wat je snel weer vergeet. Naast het feit dat vossen dus
een zeer mooie toevoeging is aan de Rotterdamse Stadsnatuur, kan de Vos ook zorgen voor
bezorgdheid (in veel van de gevallen als gevolg van onbekendheid) of overlast. De overlast
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door vossen is echter in de meeste gevallen te voorkomen of te verhelpen met simpele
maatregelen.
Hieronder worden verschillende mogelijke vormen van overlast (genummerd van 1. tot 5.)
besproken en maatregelen ter voorkoming of het verhelpen van de overlast gegeven.
Zijn vossen gevaarlijk voor mijn huisdieren?
1. Huisdieren
- De kans dat een volwassen kat wordt aangevallen door een Vos is zeer klein, enkel jongen
katten (<6 maanden) zijn hier kwetsbaar voor.
 Oplossing/ voorkomen:
Eventuele problemen zijn te voorkomen door het binnen houden van jonge katten en katten
die zich niet naar behoren kunnen verdedigen.
- Loslopende- of kleine huisdieren en pluimvee welke niet naar behoren zijn opgehokt, zijn
niet veilig voor vossen. Dit komt mede door hun gelijkenis met de natuurlijke prooien van
vossen. Wanneer een Vos meerdere huisdieren tegen komt; denk aan een groep kippen,
worden er meestal meer gedood dan de Vos op kan. Dit gedrag heet Surplus killing en is een
functioneel gedragstype dat ook bij andere roofdieren voorkomt.
 Oplossing/ voorkomen:
Door kleine huisdieren en pluimvee, in ieder geval s’nachts op te hokken kunnen problemen
voorkomen worden.
Om een hok of kippenren bestendig te maken tegen vossen zijn de volgende aspecten
belangrijk:
•
•
•
•

Het gaas dat wordt gebruikt moet minimaal 1,5 mm dik zijn en een maasgrootte
hebben van maximaal 3x3 cm
Het hok moet ook van boven dicht zijn of omheind zijn met een hek van minimaal 2
meter hoog met een overhangend stuk.
Het gaas moet minimaal 30 cm zijn ingegraven in de grond en bij voorkeur omgeven
zijn door tegels, welke het graven bemoeilijken.
Het s’avonds sluiten van het hok kan doormiddel van een automatisch systeem dat
tegenwoordig verkrijgbaar is.

Andere mogelijkheden, die echter niet volledige bescherming bieden, zijn het aanleggen van
een waterpartij (voor sier-eenden bv), het bieden van de mogelijkheid om in een boom of
hoge houten stelling te vliegen (welke voor de Vos onbereikbaar is) of het samen houden van
grotere landbouwhuisdieren (bij voorbeeld geiten) bij kippen of konijnen.
Andere methodes om vossen te weren zijn gebruik van oplettende waakhonden. Vossen
houden niet van de geur van honden, mensen en sommige alledaagse producten zoals azijn.

2. Direct
gevaar/ziekten

Is de Vos gevaarlijk voor de mens?

- Vossen zullen geen mensen aanvallen, ook geen kinderen of baby’s; er is nog nooit een
mens aangevallen door een vos. Vossen kunnen uiteraard wel bijten uit zelfverdediging
wanneer zij zich in het nauw gebracht voelen.
 Oplossing/ voorkomen:
Daarom wordt het ook afgeraden om een Vos dicht te naderen, laat staan oppakken. Ook het
voeren van vossen is niet aan te raden, vooral niet uit de hand. Bij een beet door een Vos is
het altijd verstandig om een bezoek te brengen bij de huisarts!
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-Vossen zijn net als andere wilde- en gedomesticeerde dieren potentieel drager van
verschillende parasieten en ziektes.
De Vossenlintworm (Echinococcus multilocaris) en de Hondenspoelworm (Toxocara canis),
zijn twee parasieten die waar vossen de gastheer voor kunnen zijn.
 De Vossenlintworm is de gevaarlijkste van de twee en kan leiden tot de dood. Echter
komt deze parasiet hoogst waarschijnlijk nog niet voor in het gebied ter hoogte van
Rotterdam en omgeving.
 De hondenspoelworm kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand en
jonge kinderen, waarbij het onder andere kan lijden tot ademhalingsproblemen.
Vooral honden dragen deze parasiet bij zich. Aangezien de meeste mensen veel
vaker in contact komen met een hond dan met een Vos is de kans op besmetting als
gevolg van contact met honden vele malen groter.
Rabiës komt, als gevolg van een wijdverbreid vaccinatieprogramma, al sinds de jaren ’90
niet meer voor binnen Nederland en omgeving.
Ten slotte kunnen vossen ook besmet zijn met Hondenschurft (Sarcoptes scabiei var. Canis).
Dit is zeer besmettelijk onder zowel vossen als honden, maar is voor de mens niet gevaarlijk
en wordt in de meeste gevallen niet eens opgemerkt als Hondenschurft.
 Oplossing/ voorkomen:
Preventieve maatregelen tegen besmetting met de vossenlintworm in risicogebieden, is het niet
rauw eten van bessen en paddenstoelen en het tuinieren met handschoenen. Het bestrijden
van de Vossenlintworm is ondoenlijk. Ook wordt afgeraden om kadavers van dode vossen
aan te raken.
3. Dode/gewonde vos Er ligt een dode/gewonde vos, wat nu?
- De belangrijkste doodsoorzaak van vossen in steden is het verkeer. Dit is dan ook de meest
aannemelijke plek om een dode of gewonde Vos tegen het lijf te lopen.
 Oplossing/ voorkomen:
Bij het vinden van een gewonde of dode Vos is het belangrijk dat deze niet wordt
aangeraakt. Benader een gewonde Vos niet, maar geef dit door aan de Dierenambulance.
Telefoonnummer van de Dierenambulance: 0900 - 112 0000 ALTIJD BEREIKBAAR
Wat te doen bij overlast door vossen, als gevolg van
4. Burchten- en
een vossenburcht of graafwerkzaamheden?

graafwerkzaamhed
en

- Vossen graven om verschillende redenen in tuinen. Vaak gebeurd dit tijdens hun zoektocht
naar voedsel, waarbij er ondiepe gaten gegraven worden, zoekend naar wormen en larven
van insecten. Hierbij kunnen ze de tuin ook bevuilen met urine en uitwerpeselen.
- Sommige groenbemesters (op basis van bot en bloed) kunnen er voor zorgen dat vossen
diepere gaten graven in tuinen, in hun zoektocht naar de bron van de geur.
- Vossen kunnen ook in tuinen hun burcht graven, vaak worden er eerst schijnburchten en
ondiepere holen gegraven om de beste plaats uit te zoeken.
- Ten slotte is het ook mogelijk dat vossen hun burcht onder een schuur, gebouw of woning
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graven. Vooral wanneer dit gebeurd onder een woning is di een serieus probleem waar snel
actie moet worden ondernomen. Vossen kunnen de ruimte onder woningen soms binnen
komen via ventilatieopeningen die zijn weggeroest, vooral bij oudere woningen komt dit
voor. Onder een vloer vinden vossen vaak de ideale plek om hun jongen groot te brengen.
Zeker wanneer er jongen onder een huis worden groot gebracht geeft dit veel problemen. Het
veroorzaakt veel geluid, stank door uitwerpselen en rottende prooiresten, vliegen en ten slotte
kan het ook zorgen voor kapotte leidingen doordat vossen overal aan knagen.
 Oplossing/ voorkomen:
• Een optie die ervoor kan zorgen dat vossen de tuin me rust laten, is uiteraard het
ontoegankelijk maken van de tuin. Dit is echter vrij lastig omdat vossen enorm
behendig en vindingrijk zijn. Een hek moet minstens 2 meter hoog zijn, met aan de
bovenzijde een overhangend gedeelte. Een schrikdraad kan ook nuttig zijn, mits dit
juist en verantwoord wordt opgesteld. Daarnaast moeten etensresten of voer voor
andere dieren nooit open en bloot worden neergelegd. Dit kan vossen aantrekken.
• Wanneer er diepere holen/burchten worden gegraven, kan dit worden verholpen
door eerst na te gaan of er een Vos in huist met behulp van een lange stok bij
voorbeeld. Wanneer het hol met zekerheid leeg is kan het met zware stenen en grond
worden dicht gegooid. De stenen zorgen ervoor dat de Vos het hol niet meer kan
uitgraven.
• Door er voor te zorgen dat er geen openingen toegankelijk zijn voor de vos, is te
voorkomen dat vossen onder schuren, gebouwen of woningen hun intrek nemen.
• Wanneer vossen echter al hun intrek hier hebben genomen is de enige optie het
verjagen van de vossen. Dit is echter een zeer lastige onderneming, doordat in veel
gevallen de hele vloer moet worden verwijderd.
Vuilnis en geluidsoverlast.
5. Overig
- Vossen zijn in staat om geluiden te maken die als onaangenaam kunnen worden ervaren.
Dit gebeurd vooral in de wintermaanden, tijdens de paartijd van de vossen.
- Vuilnis dat onbeschermd in vossen territoria wordt neergelegd, loopt ook de kans om te
worden opengescheurd/omgegooid, wanneer een foeragerende Vos dit aantreft.
 Oplossing/ voorkomen:
• Aan geluidsoverlast door vossen is, anders dan het verjagen van de dieren (tijdelijke
oplossing) niks aan te doen. Daarnaast valt het geluidsoverlast door vossen uiteraard
in het niets bij veel andere bronnen van geluidsoverlast (verkeer, industrie, andere
dieren etc.).
• Wanneer vuilnis in Klikobakken of ondergrondse containers wordt gedeponeerd, is dit
probleem verholpen.
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