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Aanleiding 

 

Op 15 september 2009 werd door het Agentschap voor Natuur en Bos (via e-mail) de volgende 

beleidsondersteunende adviesvraag gesteld; 

 

Graag adviesverlening vanuit het INBO aangaande volgende punten: 

• compileren van bestaande informatie over evolutietrends van de populatie (schattingen, 

afschot) van vos in buurlanden en -regio's in de laatste twee decennia;  

• compileren van bestaande wetgeving/evolutie van wetgeving in buurlanden en -regio's in de 

laatste twee decennia;  

• compileren van bestaande informatie over het maatschappelijk draagvlak voor de 

aanwezigheid van vos in buurlanden en -regio's en mogelijke evoluties daarvan in relatie tot 

relevante parameters zoals populatieaantallen vos, verspreiding vos, schadegevallen, 

toepasbaar jachtinstrumentarium, ...;  

• oplijsten van mogelijke ingrepen (met weergave van efficiëntie, ecologische 

impact, diervriendelijkheid, ...) om de vossendensiteit te reguleren of lokaal (en temporeel) te 

verlagen en het risico op schade te verkleinen (e.g. nachtjacht, bouwjacht, stinkputjes, 

vallen, stroppen, ...);  

• oplijsten van mogelijke ingrepen (met weergave van efficiëntie, ecologische 

impact, diervriendelijkheid, ...) om steenmarters lokaal te verwijderen (wegvangen/doden). 

 

Op 25 september 2009 vond een overleg plaats tussen het ANB (Cel Fauna en Flora Beleid) en het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Onderzoeksgroep Faunabeheer). Op basis van dit overleg 

werden volgende verdere afspraken gemaakt (Verslag van overleg); 

 

• Uit het overleg wordt duidelijk dat er via de adviesvraag gevraagd wordt naar een soort 

‘state of the art’ van de informatie die bestaat in het buitenland over de situatie in de ons 

omliggende regio’s, op basis van bestaande literatuur (zowel wetenschappelijke, grijze 

informatie als internet).  

• De kern van de deelvragen betreft telkens het opmaken van een overzicht van de bestaande 

informatie (opsomming) met de bijhorende informatiebronnen (referenties, bronnen) en het 

wijzen op mogelijke tegenstellingen in de informatie/conclusies, in relatie tot de lokale 

randvoorwaarden. Waar mogelijk in tabel vorm. 

• Het document moet de basis / naslagwerk kunnen vormen voor het ANB-beleid (CD) in het 

kader van discussies/vragen waarin door doelgroepen of belanghebbenden naar de 

buitenlandse situatie verwezen wordt. 

• Voor de vragen 1, 2 en 4, 5 lijkt dit een duidelijke vraagstelling vermits het hier gaat over het 

weergeven van feiten of gegevens (cijfers, methoden, wetgeving, bestaande kennis, 

gedocumenteerde ervaringen) uit het buitenland. 

• Voor vraag 3 is dit echter niet helemaal duidelijk. Zo werd verwezen naar de studie rond de 

weidevogels die op zich geen studie over het maatschappelijke draagvlak vormt maar 

anderzijds wel informatie geeft over de impact op weidevogels en het feit dat er van het 

beleid een opdracht gegeven is om dit te onderzoeken. Voor vraag 3 zal na een eerste 

zoektocht naar informatie een tweede overleg plaatsvinden om te kijken hoe en welke van de 

gevonden informatie opgenomen wordt in het adviesantwoord.  

• Zeker voor de vragen 1 en 2 (waar relevant ook voor de andere vragen) wordt, waar 

mogelijk, nauwer ingezoomd op de situatie in de direct aanpalende regio’s (vb. provincies in 
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Nederland) eerder dan de nationale situatie. Te meer daar in de meeste omliggende landen 

het faunabeheer in grote mate gedecentraliseerd is. 

• Een eerste inschatting voor het beantwoorden van deze adviesvraag wordt geschat max. 20 

tot 25 dagen werk nodig te hebben. Voor het einde van het jaar lijkt het niet haalbaar dit 

aantal dagen vrij te maken. De datum voor het opleveren van het antwoord op de 

adviesvraag wordt daarom verschoven tot 1/02/2010. 

Opmerking 

 

• Voor wat betreft vraag 3 vond uiteindelijk geen tweede overleg meer plaats maar werd er 

mondeling nogmaals teruggekoppeld met ANB dat er zo goed als geen informatie of 

wetenschappelijke studies gevonden werden die effectief ‘de relatie tussen 

het maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van vos enerzijds en relevante 

parameters zoals populatieaantallen vos, verspreiding vos, schadegevallen, toepasbaar 

jachtinstrumentarium’ documenteren, laat staan op wetenschappelijke manier 

onderzoeken. Op basis van bestaande documentatie illustreren we twee recente 

maatschappelijke discussies in het kader van wettelijke veranderingen rond de 
mogelijkheden voor jacht en/of beheeringrepen bij vos (Engeland en Nederland). 
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Vraag 1 
1. evolutietrends 

Compileren van bestaande informatie over evolutietrends van de populatie 

(schattingen, afschot) van vos in buurlanden en -regio's in de laatste twee 

decennia 
 

1.1. Wallonië 
 

Sinds het Besluit van de Waalse Regering van 30 mei 1996 dat de voorwaarden bepaalt voor de 

erkenning van wildbeheereenheden (“conseil cynégétique”) (WBE’s), worden de jaarlijkse 

afschotgegevens van de WBE’s verzameld door de “Département de la Nature et des Forêts (DNF)” 

van de “Direction de la Chasse et de la Pêche” (art. 6). Deze cijfers omvatten zowel het afschot als de 
dieren die gevangen werden met behulp van vallen en valwild1 (vb. verkeersslachtoffers). 

 

Recent werden de WBE-gegevens verwerkt en gepubliceerd in het jachttijdschrift “Chasse et Nature” 

(BOURDOUXHE & DE TILLESSE, 2009). Het artikel is hoofdzakelijk gebaseerd op WBE’s uit de regio ten 

noorden van de Samber en Maas. Op basis van gegevens van 10 WBE’s liggen de waarden in 2006 

gemiddeld 20% hoger dan in 1999. In het jachtseizoen 2002/03 werden gemiddeld 2 vossen per 100 

ha gedood, maar met sterke regionale verschillen (Fig. 1.1.). 
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Figuur 1.1. Het aantal gedode vossen per 100 ha over de periode 1999-2006 gemiddeld over 10 

wildbeheereenheden en  van 5 wildbeheereenheden ter illustratie van de variabiliteit (Bron: 

BOURDOUXHE & DE TILLESSE, 2009). 

 

 
 

 

                                                 
1 Valwild (def. van Dale): wild, m.n. reeën, dat ten gevolge van de kou, de ongunstige weersgesteldheid of in 

het verkeer omkomt 
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1.2. Nederland 
 

Voor 1990 werden door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  (LNV) 

afschotcijfers verzameld via een Jachtveldenquête onder individuele jachthouders. Daarna is de 

gegevensregistratie gewijzigd van een op het individu gerichte aanpak naar een  collectieve aanpak 

via de wildbeheereenheden (WBE’s) waarvan de afschotgegevens verzameld worden door de 

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV). Dit heeft erin geresulteerd dat het oppervlak aan 

deelnemende jachtvelden opmerkelijk is toegenomen. Sinds 2000 worden de cijfers niet meer 

verwerkt door het Expertise Centrum (EC-LNV), maar door de KNJV. De afschotcijfers worden 
omgerekend naar relatieve afschotcijfers per 100 ha door de oppervlakte waarop de afschotcijfers 

betrekking hebben in rekening te brengen.  

 
Figuur 1.2. Het afschot van vos per 100 ha in de periode 1980-2008 (Bron: KNJV, in druk). 

 

 

In de evolutie van het afschot zijn de effecten van de belangrijke wetswijzigingen in 2002 en 2006 

duidelijk zichtbaar (zie vraag 2 - Wetgeving)(Fig. 1.2). 

 

Om een schatting van het landelijk afschot te bekomen, wordt het relatieve afschot omgerekend 
naar een afschot over een totaal bejaagbare oppervlakte in Nederland van 2,78 miljoen hectare. 

 

In 1980 bedroeg het afschot ca. 8.500 vossen. 

In 1999 werden ca. 14.000 vossen geschoten. 

in 2001/02 bedroeg dat aantal 15.000 vossen.  

In de seizoenen 2003/04, 2004/05 en 2005/06 werden gemiddeld 3.812 vossen geschoten. 

In het seizoen 2005/06 werden 7.937 vossen geschoten. 

In het seizoen 2007/08 bedroeg dat aantal naar schatting 19.270. 

 

De evolutie van de verspreiding van de vos in Nederland kan afgeleid worden uit figuur 1.3. 
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Figuur 1.3. Verspreiding van de vos gebaseerd op het gemiddelde afschot seizoen 99/00-01/02 (links) 

en seizoen 05/06-07/08 (rechts) (Bron: KNJV, 2004; KNJV, in druk). De gebieden waar geen WBE is, 

zijn in de regel stedelijk gebied, daar is geen jacht toegestaan. Hier kunnen alleen vossen bejaagd 

worden met een speciale vergunning (pers. mededeling SIEBENGA). 

 

 

1.3. Groothertogdom Luxemburg 
 

In Luxemburg worden de afschotgegevens bijgehouden door de “Service de la Chasse et de la Pêche” 

van het “Administration de la Nature et des Forêts”. De afschotgegevens worden verzameld op het 

einde van het jachtseizoen door middel van een enquête waarop de jagers hun afschot per soort 

moeten vermelden.  
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Figuur 1.4. Afschotgegevens van Luxemburg over de periode 1889-2008 (boven) en 1990-2008 

(onder) (Bron: Administration de la Nature et des Forêts, Luxemburg). 

  

Na het stopzetten van de vergassingscampagne in kader van de bestrijding van rabiës begin 1980 en 

de start in 1986 van het vaccineren van vossen nam het aantal geschoten vossen sterk toe met een 
hoogtepunt in 1999/2000 waarin 6.095 vossen geschoten werden (Fig. 1.4.). Nadien daalde het 

afschot, waarbij de rol van het beperken van de openingstijd voor de jacht moeilijk te bepalen is. In 

het jachtseizoen 2007/08 werden nog 4.076 vossen geschoten. 

 

 

1.4. Verenigd Koninkrijk 
 

De “National Gamebag Census” (NGC), opgestart door de “The Game Conservancy Trust” in 1961, 

verzamelt jaarlijks op vrijwillige basis afschotgegevens van 650 jachtterreinen in het Verenigd 

Koninkrijk. Door gegevens van historische jachtboeken op te nemen, kan voor sommige soorten 

terug gegaan worden tot de 19de eeuw. Op de vragenlijst staan 19 zoogdieren, waaronder de vos. De 

recentste gegevens zijn deze van het jachtseizoen 2007/08. 

 

De bekomen afschotindexen zijn statistisch onderbouwd en the NGC gegevens maken deel uit van 

het “Tracking Mammals Partnership” van de “Joint Nature Conservation Committee” (JNCC), 
waardoor ze officieel erkend worden als monitoringmethode voor wildbeheer en natuurbehoud. 

 

De afschotgegevens tonen een significante toename in het Verenigd Koninkrijk over de periode 

1961-1994, voornamelijk in Engeland en Schotland. Deze trend zet zich door in Engeland over de 

periode 1995-2007, maar is voor het Verenigd Koninkrijk stabiel (Fig. 1.5.). 
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Figuur 1.5. Afschotindex met 95% betrouwbaarheidsinterval voor het Verenigd Koninkrijk over de 

periode 1961-2007 en 1995-2007 (Bron: DAVEY & AEBISCHER, 2009). 

 

De afschotindexen voor Engeland kennen een significante toename tot het recentste jaar 2007 

(jachtseizoen 2007/08). De procentuele verandering wordt in onderstaande tabel weergegeven 

(Tabel 1.1.). 

 
Tabel 1.1. De procentuele verandering in de afschotindex voor Engeland (Bron: Davey & Aebischer, 

2009). 

 

Aantal Jaar Periode 
Procentuele 
verandering 

95% 
betrouwbaarheidsinterval 

5 2002-2007 7 2 - 13 
10 1997-2007 14 6 - 25 
15 1992-2007 29 17 - 44 
20 1987-2007 62 44 - 85 
25 1982-2007 100 76 - 130 
30 1977-2007 129 94 - 169 

  
Onderstaande figuur laat een toename van het verspreidingsgebied van de vos een toename van de 

densiteit over Groot-Brittannië zien (Figuur 1.6.). 
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Figuur 1.6.. Het afschot van vos per 100 ha per decade van 1960 tot 1999 (Bron: DAVEY & AEBISCHER, 

2009).  
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Naast de afschotgegevens verzameld in kader van de NGC, worden waarnemingen van vossen sinds 

1995 systematisch opgenomen in de “Breeding Bird Suvrvey” (BBS). De BBS is een samenwerking 

tussen de “British Trust for Ornithology”, de “Joint Nature Conservation Committee” en de “Royal 

Society for the Protection of Birds”. Net zoals de NGC maakt de BBS deel uit van het “Tracking 

Mammals Partnership” en beide monitoringsprogramma’s staan in voor het monitoren van de vos. 

 

De BBS methode is gebaseerd op waarnemingen in kilometerhokken en levert jaarlijkse indices op 

van relatieve voorkomen op nationale schaal en voor o.a. vos ook op regionale schaal. 

 

De BBS gegevens tonen een significante daling in het voorkomen van de vos in het Verenigd 

Koninkrijk over de periode 1995-2005 (Figuur 1.7.). Een daling die eveneens gedetecteerd werd in 

Engeland.  

 
Figuur 1.7. BBS index (1995 = 1) met betrouwbaarheidsinterval over de periode 1995-2005 (Bron: 

DAVIS et al., 2007). 

 

 

Wanneer de indexen van de NGC en de BBS vergeleken worden, kan vastgesteld worden dat de 
discrepantie zich voordoet vanaf 2002 (Fig. 1.8.). 

 

 
Figuur 1.8. Vergelijking van de NGC (blauw) en de BBS index (rood, enkel tot 2003) over de periode 

1995-2005. Opmerking: het verschil in betrouwbaarheidsinterval is te wijten aan een verschillende 

methode voor de berekening ervan (Bron: DAVEY & AEBISCHER, 2007). 
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Onderstaande figuur (Fig. 1.9.) geeft de geschatte relatieve densiteiten weer op basis van de BBS 

gegevens.  

 

 
 
Figuur 1.9. De geschatte relatieve densiteit van vos per km² op basis van de BBS gegevens in 1995 (a) 

en 2005 (b) (Bron: Davis et al., 2007). 

 

 

Onderstaande figuur (Fig. 1.10.) geeft de relatieve verandering in densiteit weer voor de periode 

1995-2005 op basis van de BBS-gegevens. 

 

a) b)  
Figuur 1.10. Relatieve verandering in de densiteit van vos per km² voor de periode 1995-2005 met een 

toename (a) en een daling (b) op basis van de BBS gegevens (Bron: Davis et al., 2007). 

 

 
Op basis van de recentste gegevens van de twee monitoringprogramma’s concludeert de “Tracking 

Mammals Partnership” dat de populatietrend voor vos in het Verenigd Koninkrijk niet duidelijk is. De 

langetermijn toename over de laatste 25 jaar zou gestabiliseerd zijn over de laatste 10 jaar volgens 

de NGC, maar de BBS gegevens duiden op een afname. 

 

 

1.5. Duitsland 
 

Voor Duitsland beschikken we over twee belangrijke informatiebronnen. Enerzijds zijn er de jaarlijkse 

afschotstatistieken per deelstaat en voor heel Duitsland zoals die voor de laatste 10 jaar samengevat 
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zijn in het DJV handboek 2009. Daarnaast zijn er de data van de referentiegebieden 

(voorjaarstellingen en kartering van aantal vossennesten) in het kader van het ‘Wildtier-

Informationssystem der Länder Deutschlands’ (WILD). Dit informatiesysteem, opgestart in 2000, 

levert voor vos data vanaf 2003 (GRAUER et al., 2009). 
 

 

 

 
Figuur 1.11. Afschotcijfers van vos per 100 ha voor beide delen van Duitsland (Bron: BELLEBAUM, 2003).  

 

 

 

 

 
 

Figuur 1.12. Absolute afschotcijfers voor vos in Duitsland (Bron: 

http://medienjagd.test.newsroom.de/fuchszenus.pdf). 
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Figuur 1.13. Afschot vos gedurende de laatste 10 jaren voor Duitsland in zijn geheel (linker-as) en voor 

de twee buurstaten van Vlaanderen (rechter-as) (Bron: DJV, 2009). 

 

 
In het afschot van vos in Duitsland zien we na een sterke stijging  eind de jaren ’80 van de vorige 

eeuw een afvlakking tot zelfs daling gedurende de laatste jaren. Het actueel (seizoen 2007/2008) 

afschot ligt volgens de nationale cijfers gemiddeld op 1,6 vossen per 100 ha (DJV, 2009). Op basis van 

de referentiegebieden van het WILD project komt men voor het jachtjaar 2007/2008 aan gemiddelde 

2 vossen per 100 ha afschot en nog 0,2 vossen per 100 ha valwild.  

 

Een analyse van de gehanteerde methode en plaats van afschot geeft aan dat meer dan 40% van de 

vossen aan de natuurlijke burchten gedood worden en dit zowel in aanzitjacht, bouwjacht (zie 4.3.3) 

als door het gebruik van vallen. Het tweede hoogste percentage (ongeveer 25%) aan kunstbouwen 

(zie 4.3.3.2), gevolgd door lokplaatsen (20%). Het grootste percentage wordt gedood in aanzitjacht, 
waarnaast het vangen van jonge vossen een groot deel van het percentage gedode dieren omvat.  

 

Voorjaarsdichtheden 

 

In het kader van het project WILD worden in de referentiegebieden (voor 2008 waren dit 221 

jachtgebieden variërend van 116 tot 2.660 ha) sinds 2003 burcht-karteringen uitgevoerd die aan de 

hand van een tweede inventarisatie (april – mei) vertaald worden naar het aantal vossennesten. Op 

basis van deze tellingen kan een schatting van het voorjaarsbestand (geen jongen) gemaakt worden. 

In het kader van WILD wordt hiervoor de vermenigvuldigingsfactor 2,5 gebruikt. Het gemiddeld 

aantal vossennesten (en dus ook de voorjaarsstand) toont in Duitsland geen significante stijging sinds 
2003. Het aantal vossenburchten varieert tussen geen en 3,33 per 100 ha en de mediaan voor de 

laatste 10 jaren schommelt tussen 0,29 en 0,36 voor heel Duitsland (GRAUER et al., 2009). Op basis 

van deze cijfers en de omrekeningsfactor komt men tot voorjaarsdichtheden variërend tussen 0 en 

8,33 volwassen vossen per 100 ha (gemiddeld 1,01/ 100 ha).  

 

Er wordt een duidelijk significant verschil vastgesteld in het aantal vossennesten tussen 

jachtgebieden zonder bossen, met minder dan 20% bosaandeel en met meer dan 20% bebossing.  
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Tot slot worden in de verschillende referentiegebieden ook nachttellingen gehouden door rond te 

rijden en met schijnwerpers het gebied af te lichten. De resultaten hiervan tonen aan dat het 

karteren van vossenburchten en het gebruik van een omrekeningsfactor steeds veel hogere 

dichtheden uitkomt en de relatie tussen schijnwerpertellingen en de dichtheden van vossenburchten 
niet constant is in de ruimte en ook niet noodzakelijk in de tijd.  

 

 

1.6. Frankrijk 
 
Voor Frankrijk bestaat tot op heden geen uniform systeem voor het rapporteren van afschotcijfers. 

Tot op heden werden twee nationale enquêtes uitgevoerd (1983-1984 en 1998 – 1999). Op basis van 

deze laatste enquête wordt het jaarlijks afschot in Frankrijk geschat op 391.730 ( foutmarge 4,2%) 

vossen (STAHL & RUETTE, 2000). In vergelijking tot de vorige enquête (1983-1984) wordt er geen 

significant verschil waargenomen, maar dit zou ook het gevolg kunnen zijn van het grote 

betrouwbaarheidsinterval bij de enquête in 83/84 (STAHL & RUETTE, 2000). Dit vermoeden wordt 

ergens bevestigd door het feit dat er wel een duidelijke stijging is in het aantal jagers dat meldt 

minimaal één vos gedood te hebben (van 8,7 naar 12,3%) bij een constant gemiddelde van 2,1 

vossen per geïnterviewde jager. Daarnaast wordt op basis van een enquête bij de gebrevetteerde 

vallengebruikers een schatting gemaakt voor het jaar 1996 – 1997 van het aantal gevangen vossen. 
Op basis van de respons van 87 van de 95 Franse departementen komt men aan een totaal cijfer van 

71.718 gevangen vossen (minimum cijfer) (RUETTE et al., 1999). 

 

De evolutie van de voorjaarsstand werd in een aantal gebieden (9) opgevolgd aan de hand van 

kilometer indexen gedurende de nacht (schijnwerper) (RUETTE et al., 2003) en vergeleken tussen 

1989/1990 en het jaar 2000 (Fig. 1.14.). In deze periode is een stijging waar te nemen in die gebieden 

die varieert tussen een vermenigvuldiging met 1,8 tot maal 10. Deze stijging in die periode wordt 

toegeschreven aan het wegvallen van een aantal belangrijke doodsoorzaken zoals het wegvallen van 

het gebruik van gas en het verdwijnen van rabiës in het Noordoosten van Frankrijk. Voorzichtigheid is 
hier wel geboden gezien de gehanteerde methode en de commentaren op het gebruik ervan op basis 

van de Duitse ervaringen.  
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Figuur 1.14. Vergelijking van de kilometerindexen in 9 gebieden in Frankrijk in 1989/1990 en 2000 

(Bron: RUETTE et al., 2003). 
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1.7 Overzicht 

 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de trend van het aantal vossen op basis van 

de afschotgegevens en/of de voorjaarsstand.  
 

Land/regio Gegevens 1988/89 en 1998/99 tussen 1998/99 en 2008/2009 Opmerking 
Wallonië  Afschot niet gekend  stijgend (20%) 

* er is een grote variatie tussen de 
wildbeheereenheden 

    * slechts data van 10 WBE's 
     
Nederland Afschot stijgend stijgend 

* tijdelijke terugval van het aantal 
geschoten vossen tussen 2002 en 
2006 omwille van wetswijzigingen 

     
Groothertogdom 
Luxemburg 

Afschot stijgend dalend 
  

     
Verenigd 
Koninkrijk 

Afschot  stijgend stabiel 
 

     
Engeland Afschot  stijgend stijgend (14%) DAVEY & AEBISCHER, 2009 
 Voorjaarsstand niet gekend dalend  DAVIS et al., 2007 (voor de periode 

1995-2005) 
     
Duitsland Afschot stijgend stabiel en dalend in laatste jaren  
Rheinland-Phalz Afschot stijgend stabiel en dalend in laatste jaren  
Nordhrein-
Westfalen 

Afschot stijgend stabiel en dalend in laatste jaren 
 

 Voorjaarsstand niet gekend stabiel * data vanaf 2003 
     
Frankrijk Afschot stabiel niet gekend  
  Voorjaarsstand stijgend niet gekend 

* op basis van 9 gebieden door 
vergelijken van schijnwerpertellingen 
uit 2000 met deze uit 1989 

 

 

Referenties 
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Vraag 2  

2. wetgeving 
 

Compileren van bestaande wetgeving en evolutie van wetgeving in 

buurlanden en -regio's in de laatste twee decennia 
 

 

2.1. Wallonië 
 

De jacht op de vos is in Wallonië het hele jaar open (Openingsbesluiten vanaf 1990), waarbij de 

loerjacht sinds 1995 beoefend mag worden één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang. 

De jacht met de drijfhond die open was van 1 oktober tot en met 31 december, wordt in 1995 

verlengd tot 15 januari en in 2001 tot 28 februari. Ook de jacht met de roofvogel werd uitgebreid. In 

de periode 1991 tot 2001 was deze geopend van 15 september tot en met 31 januari. In de periode 

2001 tot 2006 werd dit reeds 15 augustus tot 28 februari, om tenslotte het hele jaar door geopend te 

zijn in de periode 2006-2011.  Anderzijds werd het gebruik van lokmiddel verboden in de periode 

2006-2011, terwijl dit in de periode 2001-2006 nog toegestaan was. 
 

De bestrijding van vossen mag door de grondgebruikers, de beëdigde wachters en de aangestelden 

van de Afdeling Natuur en Bossen zowel overdag als ’s nachts gebeuren (Openingsbesluiten vanaf 

1990, besluit betreffende de bestrijding in Waals Gewest 2002). Bestrijding is in het Waals Gewest 

niet gekoppeld aan het reeds opgetreden zijn van schade, waardoor bestrijding in Wallonië 

preventief wordt toegepast (besluit betreffende de bestrijding in Waals Gewest 2002). De houders 

van het jachtrecht met een jachtvergunning mogen overgaan tot dezelfde bestrijding gedurende 

dezelfde perioden, maar enkel overdag (in 94/95 mag dit dan weer wel voor een beperkte periode 

met een voorafgaande machtiging). Voor de bestrijding mag steeds gebruik gemaakt worden van 

vuurwapens of van vallen die derwijze geplaatst zijn dat zij de vangst van andere dieren onmogelijk 
maken. Het gebruik van gifstoffen is verboden, net zoals zelfgemaakte tuigen. De bijkomende 

voorwaarden wijzigen wel. Zo wordt in het AGW 1992 het gebruik van vallen en tuigen verboden op 

meer dan 50 m binnen de bossen en wouden. Het gebruik van vallen is tevens beperkt tot vallen van 

een maximuminhoud van 150 dm3, die de dieren toelaat zich vrij te bewegen na hun vangst. Het 

gebruik van pootklemmen is verboden (Openingsbesluiten 1992, 1993, 1994; maar voor de recente 

toegestane vallen zie besluit betreffende de bestrijding in Waals Gewest 2002).  Hoewel het gebruik 

van aardhonden voorheen verboden was, wordt dit sinds 1994 toegestaan in het kader van 

bestrijding. Sinds 2002 heeft het Waalse Gewest een eigen besluit voor de bestrijding van o.a. vos. 

Actueel zijn op basis van dit besluit de volgende methoden toegestaan in het kader van bestrijding: 

het geweer, kastvallen, lokaas, geborgde stroppen, pootstrikken en het gebruik van honden op de 
burcht. 

 

Geconsulteerde bronnen 

 

Décret prorogeant les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 fixant les 

dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 1995 au 30 juin 

2000 – 28 juin 2000. 

 

Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 30 avril 1990 fixant l’ouverture et la fermeture de la chasse 
pour la saison 1990-1991 dans la Région wallonne. 

 

Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 18 avril 1991 fixant l’ouverture et la fermeture de la chasse 

pour la saison 1991-1992 dans la Région wallonne. 
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Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 21 mai 1992 fixant l’ouverture et la fermeture de la chasse 

pour la saison 1992-1993 dans la Région wallonne. 

 
Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 27 mai 1993 fixant l’ouverture et la fermeture de la chasse 

pour la saison 1993-1994 dans la Région wallonne. 

 

Arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour 

la saison 1994-1995 dans la Région wallonne. 

 

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de 

la chasse, du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000 – 11 mai 1995. 

 

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de 
la chasse, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 – 17 mai 2001. 

 

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de 

la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 – 11 mai 2006. 

 

Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers - 18 

octobre 2002 (B.S. 27.11.2002). 

 

 

2.2. Nederland 
 

De wetgeving in Nederland kan worden opgedeeld in de situatie voor en na de inwerkingtreding van 

grote delen van de Flora- en faunawet op 1 april 2002. Op deze datum verviel de Jachtwet2 

grotendeels en bleven van de 23 in de Jachtwet genoemde wildsoorten er uiteindelijk zes over, 
waarvan vijf bejaagbaar. 

 

In de Jachtwet had de vos de status van wildsoort en was de jacht gedurende het gehele jaar open. 

Bouwjacht (zie 4.3.3) was eveneens het hele jaar toegestaan. Met de inwerkingtreding van de Flora- 

en faunawet kreeg de vos het statuut van beschermde soort en was afschot alleen toegestaan op 

basis van een ontheffing (FF-wet, art. 68) of vrijstelling (FF-wet, art. 67). In het kader van schade 

werden onmiddellijk een aantal ontheffingen verstrekt, waarbij het aantal ontheffingen toenam over 

de periode 2003-2006. 

 

Aangezien de mogelijkheden die de artikelen 67 en 68 van de Flora- en faunawet boden ter 
bestrijding van de vos onvoldoende effect bleken te hebben op de terugloop van de stand van de 

weidevogels in het algemeen en de grutto in het bijzonder (Nota van toelichting bij het besluit van 

26.01.2006), werd op 1 april 2006 de vos op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst van het ‘Besluit 

beheer en schadebestrijding dieren’, waardoor hij ter voorkoming van schade aan fauna in het 

gehele land vrij bejaagd mag worden. Deze vrijstelling houdt in dat, mist toestemming van de 

grondgebruiker, het hele jaar door van zonsopkomst tot zonsondergang de vos geschoten kan 

worden met het hagel- of kogelgeweer, vangkooien gebruikt mogen worden, bouwjacht met 

aardhond toegestaan is van 1/9 tot 1/3, de aanleg en gebruik van kunstbouw (zie 4.3.3.2) is 

toegestaan en het aanzitten bij een vossenbouw en bij een ‘stinkputje’ (= voederlokplaats) is 

toegestaan. Het gebruik van kunstlicht is alleen toegestaan op basis van een ontheffing. Het gebruik 
van o.a. klemmen, vallen (met uitzondering kastvallen) en strikken is verboden. 

                                                 
2 Officiële titel: Wet van 3 november 1954, houdende bepalingen betreffende de jacht (Citeertitel: Jachtwet) 
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Geconsulteerde bronnen 

 

Wet van 3 november 1954, houdende bepalingen betreffende de jacht. 
 

Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en 

diersoorten (Flora- en faunawet). 

 

Besluit van 28 november 2000, houdende regels voor beheer en de bestrijding van schade aangericht 

door dieren (Besluit beheer en schadebestrijding dieren). 

 

Besluit van 12 december 2001 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal 

artikelen van de Flora- en faunawet en een aantal daarop gebaseerde algemene maatregelen van 

bestuur, alsmede vaststelling van de datum van het vervallen van een aantal artikelen van de 
Jachtwet en de Natuurbeschermingswet en het intrekken van de Nuttige dierenwet 1914, de 

Vogelwet 1936 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. 

 

Besluit van 26 januari 2006, houdende wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren in 

verband met de hernieuwde vaststelling van bijlage 1 en 2 van het Besluit beheer en 

schadebestrijding dieren. 

 

 

2.3. Groothertogdom Luxemburg 
 

In het Groothertogdom Luxemburg is de vos bejaagbaar. De openingsperiode wordt jaarlijks herzien. 

Tot en met het jachtseizoen 1992/93 was de jacht het hele jaar open op de vos. Daarna werd een 

periode waarin de jacht gesloten werd ingevoerd en werd sindsdien de periode verder uitgebreid. 

 
In het jachtseizoen 1993/94 werd de jacht voor het eerst gesloten (“schoontijd”) voor een periode 

van 6 weken tussen 1/4 en 14/5. Daarna werd deze periode uitgebreid tot twee maanden tussen 

15/3 en 14/5 in het jachtseizoen 2001/02. Vervolgens werd deze periode verder uitgebreid in het 

jachtseizoen 2006/07, waarin de jacht gesloten werd voor 2,5 maanden tussen 1/3 en 14/5. 

Tenslotte werd een periode van 4 maanden schoontijd (maart-juni) ingevoerd in het jachtseizoen 

2007/08. Deze regelgeving is actueel (jachtseizoen 2009/10) van toepassing. De jacht kan enkel 

overdag en een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang plaatsvinden. De jacht met de 

roofvogel is verboden. 

 

Bestrijding is in het Groothertogdom Luxemburg mogelijk door eigenaar of landbouwer met het 
geweer of met levendvangkooien. Er werd geen informatie gevonden over het al dan niet toegelaten 

zijn van het gebruik van aardhonden. 

 

Geconsulteerde bronnen 

 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1990/91 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1991/92 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1992/93 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1993/94 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1994/95 
Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1995/96 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1996/97 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1997/98 
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Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1998/99 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 1999/00 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2000/01 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2001/02 
Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2002/03 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2003/04 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2004/05 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2005/06 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2006/07 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2007/08 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2008/09 

Tableau synoptique de l’ouverture de la chasse 2009/10 

 

 

2.4. Verenigd Koninkrijk 
 

Voor het Verenigd Koninkrijk wordt de huidige wettelijke toestand weergegeven voor zover ze op 

basis van persoonlijke informatie (HARREDINE, J., pers. med.) documenten van de BASC 

(www.basc.org.uk), the Wildlife and Country Side Act (1981) en verdere internet informatie 
achterhaald kon worden. Het achterhalen van historische evoluties de laatste jaren bleek niet 

eenvoudig met uitzondering van de ban op de lange jacht op vos die het voorwerp was van veel 

media aandacht (Schotland 2002, Engeland en Wales 2005 (Hunting Act 2004) (zie vraag 3).  

 

In het Verenigd Koninkrijk is het gebruik van lampen voor nachtjacht op vos een klassiek en veel 

gebruikte methode (www.basc.org.uk). Er lijken geen wettelijke beperkingen te bestaan over de 

periode van het jaar dat dit toegelaten is. Uit de richtlijnen die gegeven worden voor het schieten 

vanuit de wagen en het omtrent het gebruik van geluidsdempers, kan afgeleid worden dat beide 

toegelaten zijn.  
 

Het gebruik van stroppen is toegelaten, de stroppen moeten voorzien zijn van een permanente stop 

en er bestaan wettelijke bepalingen die het dagelijks controleren van de stroppen verplichten. 

Gevangen vossen moeten snel en humaan gedood worden door middel van kogel of hagelgeweer of 

door gebruik te maken van pistool of revolver. 

 

In het Verenigd Koninkrijk wordt het gebruik van pootstrikken en kastvallen als levendvangmiddel 

toegelaten voor vos. Het gebruik van lokaas is toegelaten, maar vergiftigd lokaas is verboden. 

Levendvangmiddelen dienen minimaal één maal per dag gecontroleerd te worden. 

 
Tot slot is het gebruik van honden op vossenburchten in Engeland en Wales toegelaten en dit 

ondanks het verbod tot het gebruik van honden voor het bemachtigen van wilde dieren (Hunting Act 

2004). De uitzondering op de algemene wet laat toe één hond te gebruiken voor burchtbejaging. De 

hond heeft als rol de vos uit de burcht te doen komen om deze vervolgens te kunnen schieten. De 

doelstelling mag niet zijn van de hond onder de grond te doen vechten met de vossen. De aardhond 

moet voorzien zijn van een elektronisch toestel dat toelaat hem onder de grond te lokaliseren. Het 

gebruik van aardhonden in het kader van het controleren van vossen is enkel toegelaten met het oog 

op het voorkomen van belangrijke schade aan jachtwildsoorten, wilde fauna die gehouden of 

beheerd worden door iemand met het oog op het bejagen ervan (de zogenaamde ‘Gamekeepers 

Exemption’ op de Hunting Act 2004). 
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2.5. Duitsland 
 

Voor Duitsland wordt net zoals voor Groot-Brittanië de huidige toestand weergegeven. Het 

terugvinden van historische documenten bleek binnen het tijdsbestek van deze adviesvraag en 

gezien de complexiteit van de wetgeving in een federaal land zoals Duitsland zeer moeilijk. 

 

De wetgeving in Duitsland is typisch voor een federaal land. De algemene bepalingen worden 

vastgelegd in het kader van het Bundesjagdgesetz (BJG). Dit bepaalt in grote lijnen de openings- en 

sluitingsperioden maar de verschillende deelstaten kunnen deze perioden verkorten, dan wel in het 
kader van schoontijden opschorten. Een belangrijk algemeen artikel is het artikel 22§4 dat bepaalt 

dat ouderdieren die nodig zijn voor het opgroeien van de jonge dieren niet gedood mogen worden. 

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor konijn, everzwijn, vos en duiven.  

 

De aan Vlaanderen grenzende deelstaten zijn Rheinland-Phalz (RP) en Nordhrein-Westfalen (NRW). 

In RP is er actueel geen schoontijd voorzien voor vos. De jacht op vos is daar heel het jaar open, 

rekeninghoudend met het bovenvermelde artikel 22§4. Discussie bestaat (GRAUER, A., pers. med.) 

over het al dan niet noodzakelijk zijn van de rekel voor het opgroeien tot volwassenheid. Na het 

uitgraven of wegvangen van de behoeftige jongen mogen de respectievelijke ouderdieren wettelijk 

wel gedood worden. In NRW is enkel de jacht op jonge vossen heel het jaar door open. Adulte vossen 
kennen een schoontijd van 1 maart tot 15/06. 

 

Voor wat betreft de te gebruiken methoden zijn in Duitsland verschillende middelen en methoden 

toegelaten, maar ook hier bestaan verschillen tussen deelstaten. 

Het gebruik van vallen voor het vangen of doden van vossen is toegestaan voor zover het gaat over 

levendvang- toestellen of over vallen die ‘onmiddellijk’ dodend zijn. Deze laatste mogen alleen 

afgaan op trek en niet op druk of betreding (www.DJZ.de). Bepaalde vallen van het type aasval en 

slagboomval zijn hierbij toegelaten.  

  
Voor de levend vangkooien zijn kastvallen, buisvallen en netvallen toegelaten. De dieren moeten in 
het donker zitten eens in de val en de val moet zodanig zijn dat de dieren zich niet kunnen kwetsen in 

de val.  

 

Het gebruik van stroppen is in Duitsland verboden. 

 

Zowel de bouwjacht aan natuurlijke vossenburchten als het gebruik van artificiële vossenburchten is 

jaarrond toegelaten volgens het BJG. Ook het gebruik van honden om de vossen te doen ‘springen’ is 

hierbij toegelaten.  

 

Aanzit overdag en gedurende de nacht zijn toegelaten waarbij het gebruik van lokfluitjes en 
lokmiddelen toegelaten is. Deze laatste zijn ergens wel beperkt. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van 

hondenvoer niet toegelaten in sommige deelstaten (GRAUWER, A., pers. med.). Het gebruik van 

lampen gedurende de nachtjacht is niet toegelaten in Duitsland evenmin als het gebruik van 

restlichtversterkers3 of infraroodkijkers.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Restlichtversterker: een optisch toestel dat, via een ingebouwd mechanisme om het aanwezige licht te 

versterken, geschikt is om in duistere omstandigheden te kunnen kijken (soort 'nachtkijker') 
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2.6. Frankrijk 
 

In Frankrijk zijn zowel aanzit als drijfjacht op vos toegelaten van half september tot eind februari. 

Vanaf 1 juni kan er bij de aanzitjacht op grofwild daarenboven ook op vos gejaagd worden. De jacht 

met het geweer is toegestaan overdag waarbij de Franse overheid onder nacht de periode verstaat 

vanaf één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang (code de l’environnement 429-19). 

 

Bouwjacht (vénerie sous terre) is heel het jaar toegelaten.  

 
Bestrijding van vos is heel het jaar door toegelaten en dit gebruik te maken verschillende type vallen. 

Er worden zes categorieën vallen onderscheiden (Besluit van 29/01/2007 aangepast in 2009 - 

http://www.apal45.com arrete2007%2009.pdf / ); 

 Kastvallen (verschillende types, allen met doel de dieren levend te vangen) 

 Dodende vallen 

 Stroppen met stop 

 Pootstrikken 

Slagboomvallen of scharniervallen (schaarvallen, knuppelvallen)  

Vallen die doden door verdrinking 

 
De categorieën 2 tot 6 dienen onderworpen te zijn aan een homologatie van het model, de 

homologatie gebeurt door een besluit van de minister bevoegd voor jacht. De vallen dienen voorzien 

te zijn van een kenteken dat de identificatie van het model toelaat. 

 

Vallen van categorie 2 mogen niet gebruikt worden op minder dan 200 meter van bewoning of 

minder dan 50 meter van wegen open voor het publiek. 

 

De personen die gebruik maken van vallen dienen gebrevetteerd te zijn. Hiervoor dient een opleiding 

gevolgd te worden bij het Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), de 
departementale of interdepartementale jagersverenigingen of andere organisaties die bevoegd zijn 

voor het organiseren van deze opleidingen. 

 

Het gebruik van levende lokkers (vb. neerhofdieren) is toegelaten, maar vossen mogen niet in 

contact kunnen komen met deze dieren.  

 

De vallen moeten elke morgen gecontroleerd worden. 
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2.7 Overzicht 

 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de wetgeving in de verschillende 

land(sdel)en. 
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zonsondergang     ***           

nachtelijk afschot 
    ***           

gebruik lampen voor nachtelijk afschot 
    ***           

levendvangkooien (vb. kastvallen) 
                

stroppen met stop 
                

pootstrikklemmen 
                

doodvangklemmen 
                

burchtbejaging met honden 
  ?? 

1/9 - 
1/3           

aanzit aan natuurlijke of kunstburcht 
                

* ouderdieren nodig voor het opgroeien van de jongen mogen niet geschoten worden 

** enkel voor adulte dieren 

*** speciale vergunning vereist 

Er wordt geen verschil gemaakt tussen bestrijding en bejaging gezien de verschillende interpretatie van deze termen 
in de verschillende landen 

Voor verdere informatie over door wie, waar en wanneer de toegelaten middelen gebruikt mogen worden dient de 
tekst geraadpleegd te worden 

Grijze vakken geven landen/gebieden aan waar een methode of middel van toepassing/toegelaten is 
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Vraag 3  

    

Compileren van bestaande informatie over het maatschappelijk draagvlak 

voor de aanwezigheid van vos in buurlanden en -regio's en mogelijke 

evoluties daarvan in relatie tot relevante parameters zoals 

populatieaantallen vos, verspreiding vos, schadegevallen, toepasbaar 

jachtinstrumentarium, ...  

3. draagvlak 
 

Specifieke studies over de relatie tussen de diverse aspecten inzake de aanwezigheid van vos en het 

overeenkomstige maatschappelijk draagvlak zijn er, voor zover we konden nagaan, niet uitgevoerd in 

onze buurlanden. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat, in landen zoals bv. Frankrijk en 

Duitsland, maar ook in Wallonië, de vos altijd al een zeer algemene soort is geweest, waar zich 

derhalve nauwelijks iemand om bekommerde in de zin van ‘bescherming’. De bekommernis was 

daarentegen vaak negatief gericht, wegens het gevaar van hondsdolheid. Bovendien kennen deze 

regio’s een ‘oude’ cultuur rond pelsjacht als vorm van een duurzame oogst, en een daarmee 

gekoppelde breed-maatschappelijke aanvaarding van vosbejaging.  
 

In Engeland werd recent een debat gevoerd over het al dan niet verbieden van de ‘lange jacht’, 

waarbij het dierenwelzijn een centrale rol speelde. In deze jachtmethode wordt de vos opgejaagd 

door een groep honden gevolgd door een groep ruiters, waarna de vos uiteindelijk door uitputting 

gedood kan worden. De maatschappelijke discussie heeft aanleiding gegeven tot een 

regeringsonderzoek naar de specifieke rol van dit soort jacht (BAKER, 2005). Mede door de resultaten 

van dit onderzoek werd de lange jacht als jachtmethode afgeschaft. 

 

In Nederland is de situatie duidelijk ook weer anders. Het maatschappelijk debat inzake het beleid 

rond de vos woedt daar het hevigst met betrekking tot de mogelijke risico’s voor de weidevogels. Een 
overzicht daarvan, voor zover er een koppeling is vanuit de wetenschappelijke invalshoek, is gegeven 

in VAN DEN BERGE (2006) en wordt hieronder verkort weergegeven en geactualiseerd. 

 

BEINTEMA (1997) – als auteur van de weidevogelatlas (BEINTEMA et al., 1995) een prominente 

weidevogelbeschermer – deed de controverse eind jaren ’90 hoog oplaaien met enkele stellingen 

zoals ‘De groei van het aantal vrijwillige weidevogelbeschermers is verheugend, maar heeft een 

onvoorzien negatief gevolg : een pijlsnelle daling van de populariteit van predatoren’ en ‘Op 

jaarvergaderingen van vrijwilligersgroepen wordt de vos geëtaleerd als het grootste probleem, in 

plaats van het graslandbeheer waar het uiteindelijk om draait’. Zijn besluit was dan ook ‘Het 

probleem van de predatoren zit voor een groot deel tussen de oren’. 
 

De bevindingen en opvattingen van BRANDSMA (1999, 2002) inzake de weidevogelstand worden, 

wanneer die naast de belangrijke graslandkarakteristieken ook de negatieve invloed van de vos 

vooropstelt, door de redactie (ANONIEM, 2002) veiligheidshalve met de nodige beschouwingen 

ingeleid : ‘Er wordt meer geschaakt met de natuur dan ooit. …. En de onderzoeker kiest dan duidelijk 

partij…’. 

 

Om deze discussie verder uitgeklaard te krijgen, en vooral ook in het licht van de nieuwe Flora- en 

faunawet waarbij de vos in het landelijk gebied 'ruim baan' zou krijgen, bracht het Instituut voor Bos- 

en Natuuronderzoek (thans Alterra) twee vossenrapporten uit : NIEWOLD & JONKERS (1999) voor het 
niveau Nederland en NIEWOLD & MÜSKENS (1999) voor het niveau Noord-Brabant.  

 

In 2004 werd, in een organisatie van het Faunafonds, een vossensymposium georganiseerd waarin 
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naast de problematiek van de weidevogels ook de andere klassieke thema’s van de 

vossenproblematiek (volksgezondheid, economische schade,…) werden behandeld. MULDER et al. 

(2005) geven daarvan de uitgebreide neerslag. 

 
Op dit symposium werd reeds een ruime vooruitblik gegeven op de resultaten van een zeer groots 

opgezet onderzoek specifiek naar weidevogels en predatie. Dit onderzoek werd, mede in opdracht 

van en gefinancierd door het ministerie (Landbouw en Visserij), uitgevoerd onder leiding van drie 

gezagdragende onderzoeksinstanties, nl. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Alterra en 

Landschapsbeheer Nederland.  Dit vijf jaar (2001-2005) durende onderzoek werd beschouwd als dé 

grote predatiestudie die definitief klaarheid zou brengen. Daarbij werden ca. 150 vrijwilligers 

ingeschakeld en hoogtechnologische apparatuur (radiotelemetrie, camerabewaking, 

temperatuursondes in nesten,…) gebruikt. 

 

Begin 2006 werd de officiële oplevering van de studie voorzien, tijdens een daartoe ingerichte 
studiedag op 11 maart. In het landelijk verspreide persbericht, dat als publiciteit voor deze studiedag 

werd opgesteld, vatten de onderzoekers hun bevindingen kernachtig samen met de titel ‘Bestrijding 

vos en kraai is niet dé oplossing voor weidevogels’.  

De verrassing, en ontgoocheling bij de onderzoekers, bleek echter bijzonder groot, toen aan de 

vooravond van deze officiële oplevering door de bevoegde minister de beslissing werd genomen om 

de vos opnieuw algeheel bejaagbaar te stellen, en dit om de specifieke reden van de bescherming 

van weidevogels in het algemeen, en de grutto in het bijzonder – zoals in de nota van toelichting bij 

het betreffend besluit wordt gesteld (zie vraag 1 – wetgeving Nederland). 

 
Hoewel een en ander toen aanleiding gaf tot reacties in de nationale pers (zie bv. http://www.wb-

online.nl/index.php?/krant/artikel.php?id=2595 ; zoekterm ‘besluit om vos af te schieten voorbarig’), 

werd de ministeriële beslissing inmiddels van kracht. 
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Vraag 4  

 

Oplijsten van mogelijke ingrepen (met weergave van efficiëntie, ecologische 

impact, diervriendelijkheid, ...) om de vossendensiteit te reguleren of lokaal 

(en temporeel) te verlagen en het risico op schade te verkleinen (e.g. 

nachtjacht, bouwjacht, stinkputjes, vallen, stroppen, ...) 

4.  

eer 

4.1. Beheerdoelstellingen  

 

Om de effectiviteit van beheermaatregelen te kunnen evalueren, is het noodzakelijk om de beoogde 

beheerdoelstelling eenduidig te bepalen. De beheerdoelstellingen geformuleerd in bovenstaande 

vraag kunnen opgesplitst worden in drie duidelijk verschillende doelstellingen: 

 

� Doelstelling 1: Het jaarrond verlagen van de densiteit van de vossenpopulatie  

 

� Doelstelling 2: Het reguleren – temporeel - van de densiteit van de vossenpopulatie om het 
risico op schade (in een bepaalde periode) van het jaar te verminderen 

 

� Doelstelling 3: Het verminderen van de predatiedruk op een bepaalde prooisoort 

 

Wat betreft het verminderen van de predatiedruk op een bepaalde prooisoort (doelstelling 3), gezien 

vanuit het standpunt van de prooisoort, is het zeer moeilijk om het effect van het verwijderen van 

één predatorsoort (in dit geval vos) te evalueren. Vaak worden soorten immers niet door één 

predator gepredeerd en kan het effect van het verwijderen van één predator (deels) teniet gedaan 

worden door een toename van de predatie door een andere predator. Ook het alternatieve 

voedselaanbod voor de vos, en het gevoerde beheer hier rond, kan hierin een belangrijke rol spelen. 
Doelstelling 3 valt daarom ook buiten de reikwijdte van dit advies, waarbij de focus enkel ligt op de 

predatie veroorzaakt door vos. Voor een literatuuroverzicht over deze ruimere problematiek wordt 

verwezen naar een eerdere adviesvraag (VAN DEN BERGE, 2006). 

 

Voor doelstelling 2 verstaan we onder ‘het risico op schade’ zowel het risico dat kippen of andere 

neerhofdieren (kleinvee) gepakt worden, als het prederen door vos van jachtwildsoorten (bv patrijs 

en haas) of van bedreigde grondbroeders zoals bv. grutto en watersnip.  

 

Het risico op deze schade door vos schommelt in de loop van het jaar en wordt bepaald door de 

voedselbehoefte van de aanwezige vossenpopulatie, voor zover deze ingevuld wordt met de hoger 
vermelde soortengroepen, én, voor wat de jachtwildsoorten en bedreigde vogelsoorten betreft, door 

de periode van het jaar dat deze soorten het meest gevoelig zijn voor predatie. 

 

De fluctuaties doorheen het jaar in het aantal vossen aanwezig in een gebied en de wijzigingen in het 

voedselregime van de verschillende segmenten van deze populatie (adulte vossen versus 

opgroeiende jongen) bepalen samen de veranderingen in de voedselbehoefte van de aanwezige 

vossenpopulatie in de loop van het jaar en de mate waarin deze ingevuld wordt met de hoger 

vermelde diergroepen (neerhofdieren, jachtwildsoorten en bedreigde grondbroeders).  

 

De jaarlijkse fluctuaties in de vossenpopulatie zowel als de veranderende voedselregimes worden 
verder in detail beschreven in het deel ‘ecologie’. In grote lijnen worden vossenpopulaties 

gekenmerkt door een typische jaarlijkse schommeling vertrekkend van een beperkt aantal dieren in 

het voorjaar, een stijging doorheen de lente en zomer ten gevolge van de voortplanting en terug een 
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afname in aantal vanaf september. In combinatie met het veranderende voedselregime leidt dit tot 

een grote voedselbehoefte, van de aanwezige vossenpopulatie, die leidt tot een verhoogd risico op 

schade door vos ten gevolge van het pakken van neerhofdieren, jachtwildsoorten en bedreigde 

vogelsoorten, in de maanden mei en juni enerzijds en in september en oktober anderzijds. 
 

� In functie van doelstelling 1 dient geëvalueerd te worden in welke mate het uitvoeren van de 

beheermaatregelen (al dan niet jaarlijks opnieuw) de vossenstand in het gebied jaarrond kan 

stabiliseren of reduceren. 

 

� In functie van doelstelling 2 dient geëvalueerd te worden in hoever het uitvoeren van de 

ingrepen in de vossenpopulatie (ook hier al dan niet jaarlijks te herhalen), zonder 

noodzakelijkerwijs een impact te hebben op de algemene vossendensiteit in een gebied, de 

jaarlijkse – tijdelijke - toenamepiek in de populatie ten gevolge van de voortplanting en het 

daaruit volgende verhoogde risico op schade kan tegengaan of minimaliseren. 
 

Voor beide doelstellingen dient bovendien ook het aspect van de ruimtelijke schaal waarop een 

doelstelling nagestreefd wordt in rekening gebracht te worden wanneer men overweegt bepaalde 

beheermaatregelen toe te passen. De haalbaarheid van de gestelde doelstelling, de te verwachten 

impact op de populatie, maar ook de efficiëntie en kosten-baten-analyse van bepaalde 

beheermaatregelen hangen immers vaak af van de ruimtelijke schaal waarop de ingrepen uitgevoerd 

moeten worden.  

 

 

4.2. Ecologie 
 

Voor een goed begrip van de toepasbaarheid en mogelijke impact van de respectievelijke technieken 

of methodes, is het nodig vooraf een korte schets te geven van de ecologie van de vos. Het betreft 

dan meer bepaald de populatiedynamiek en de voedselecologie, met daarbij een extra focus inzake 
de relatie tot de hoger genoemde schadegevoelige groepen. Voor een wat ruimere duiding wordt 

verwezen naar INBO (2007) ; de algehele basisinformatie over vosecologie en -biologie is o.m. terug 

te vinden in VAN OORT (1978), LLOYD (1980), MACDONALD (1980) en ARTOIS (1989). 

 

 

4.2.1. Populatiedynamiek 
 

Vossen zijn territoriale roofdieren met één voortplantingscyclus per jaar. De paartijd valt globaal in 

de periode van december tot februari, met een piek in januari. De jongen worden geboren in de 

periode van februari tot april, met een piek in maart (dracht 52 dagen). In Vlaanderen ligt deze piek 

op het einde van maart (VAN DEN BERGE K., ongepubl. data). Vossenjongen blijven als ‘nest’ in de regel 

bij elkaar en in directe binding met hun burcht tot eind mei of juni. In de zomermaanden (juli, 

augustus) zijn zij nog nauwelijks gebonden aan de burcht, maar blijven binnen het ouderlijk 

territorium doorgaans wel nog in elkaars gezelschap.  

 
Vanaf oktober komt een algehele dispersiegolf onder deze jonge dieren op gang, waarbij een deel 

van de wijfjes en alle mannetjes het ouderlijk territorium verlaten. In deze levensfase is de 

natuurlijke sterfte bij de jonge vossen groot. Met de paartijd ontstaat een voortschrijdende 

stabilisering in de populatiestructuur (zowel sociaal als ruimtelijk), waarbij individuele territoria 

worden ingenomen door een dominant koppel. Dergelijke territoria hebben een oppervlakte in de 

grootteorde van enkele honderden hectare, en worden bezet door 1 dominant mannetje en 1 

dominant wijfje, vaak aangevuld door 1 of enkele niet-dominante wijfjes (doorgaans jongen van het 

jaar voordien, de zogenaamde ‘tantes’). 
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In de regel brengt enkel het dominante wijfje een nest jongen groot ; de andere wijfjes worden of 

niet drachtig, of verliezen hun dracht of nest in een vroeg stadium. Het aantal jongen kan variëren 

van 3 (2) tot 9 (11), maar bedraagt meestal 4 of 5. Wijfjes kunnen hun eerste nest hebben op het 
einde van hun eerste levensjaar. 

 

Naast de residerende, territoriale vossen zijn er ook niet-territoriale dieren, die gedurende een 

langere periode een ‘zwervend’ bestaan leiden en de facto een populatiereserve vormen. In de 

praktijk blijven dergelijke ‘zwervers’ niet letterlijk continu rondtrekken over grote afstanden in 

telkens nieuwe gebieden, maar houden zij zich op tussen, en deels overlappend met, verschillende 

bestaande territoria. 

 

Afhankelijk van het (moeilijk te kennen) totaal aantal aanwezige volwassen vossen in het voorjaar – 

d.i. inclusief de ‘tantes’ en ‘zwervers’ – resulteert de jaarlijkse voortplanting in een seizoenale 
schommeling van de populatiedichtheid met een factor 2 of 3. De hoogste dichtheid van in het veld 

rondlopende dieren wordt bereikt in de zomer en vroege herfst wanneer de nieuwe cohorte 

subadulten, geboren in het voorafgaande voorjaar, aan de populatie is toegevoegd. De laagste 

dichtheid wordt bereikt in het vroege voorjaar, d.i. na de winterselectie (c.q. winterbejaging) en het 

begin van de nieuwe voortplantingsperiode (februari – maart) : de zogenaamde voorjaarsstand of 

voortplantingsstand. 

 

 

4.2.2. Voedselecologie 
 

Vossen behoren tot de ‘Carnivora’ alias roofdieren, maar zijn in de praktijk generalistische 

omnivoren. Dit betekent dat zij zowel dierlijk als plantaardig voedsel eten, en daarbinnen bovendien 

een zeer breed gamma aan voedselbronnen gebruiken. Tegelijk zijn zij ‘voedselopportunisten’, wat 

inhoudt dat zij zich bij de concrete dagelijkse voedselkeuze op datgene richten wat het meest 
voorhanden of het makkelijkst te bereiken is. De feitelijke voedselopname wordt verder aangevuld 

met wat ‘toevallig’ wordt gevonden. 

 

Het is duidelijk dat aspecten als ‘predatie’ en ‘schade’ vanwege of door vossen – aan kleinvee, 

jachtwild of bedreigde soorten – hierdoor steeds zullen terugkoppelen met de concrete 

omstandigheden op een bepaalde plaats en op een bepaald moment. Deze omstandigheden zijn zelf 

de resultante van verschillende en deels veranderlijke aspecten.  

 

Tegen deze achtergrond willen we in deze paragraaf kort nader ingaan op de jaarlijkse seizoenale 

dichtheidsschommeling binnen de vossenpopulatie zelf, in relatie tot de overeenkomstige 
voedselbehoefte en -opname. Meer specifiek willen we daarbij aangeven wanneer de genoemde 

categorieën – kleinvee, jachtwild of bedreigde soorten – meer of minder in het voedselpakket 

opduiken.  

 

Vertrekkende van de laagste vossendichtheid in het vroege voorjaar, zal de stand met de geboorte 

van de jongen rond eind maart met een sprong toenemen. Vast voedsel wordt belangrijk wanneer de 

jongen ongeveer een maand oud zijn : vanaf dan tellen zij mee in termen van het aantal te voeden 

‘monden’. Tijdens de maanden mei en juni worden de jongen intensief van voedsel voorzien door de 

ouderdieren. Het zijn de maanden waarin deze ouderdieren zich zullen concentreren op het segment 

uit hun voedselgamma dat de hoogste voedingswaarde heeft (dierlijk proteïne) en het meest 
rendabel is om naar de burcht te brengen. Het gaat daarbij nagenoeg uitsluitend om gewervelde 

dieren, en met een voorkeur voor zo groot mogelijke prooien. 
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In volle zomer, grosso modo de maanden juli en augustus, moeten de jongen (subadulten) steeds 

meer zelf actief op voedseltocht – aanvankelijk (juli) in aanvulling op wat ze van de moervos nog af 

en toe aangeboden krijgen. Tijdens deze ‘energetisch gunstige’ maanden (op peil houden 

lichaamstemperatuur,...) hebben de jonge vossen de tijd om ervaring op te doen met het opsporen 
van voedsel en om hun jachttechniek te oefenen. Makkelijk en soms overvloedig voedsel zoals 

valfruit (kersen, pruimen,...), en makkelijke en soms heel talrijk voorkomende prooien (zoals 

sprinkhanen, woelmuisnesten,...) vormen het basis-levensrantsoen. Allerlei andere voedselbronnen 

vormen een onregelmatige aanvulling, moeilijke prooien (grotere dieren) eerder een uitzondering. 

 

Tijdens de dispersieperiode worden de subadulte dieren geconfronteerd met nieuw en onbekend 

terrein, waarbij het rendement van hun voedsel zoeken sterk afneemt, en tegelijk de vijandige 

fysieke confrontaties met soortgenoten sterk toenemen. Dit leidt niet zelden tot een verminderde 

conditie en natuurlijke sterfte door ontbering en infecties. Samen met de inherente gevaarrisico’s 

gekoppeld aan dispersie doorheen onbekend terrein, zal de globale vossendichtheid, parallel met het 
starten van de dispersie, in de loop van het najaar daardoor geleidelijk afnemen.  

 

De aantalspiek van vossen die (min of meer) ervaren zijn in het zelf voedsel zoeken, en in het 

bijzonder in succesvolle predatie op ‘moeilijkere’ prooien, bevindt zich aldus in de aanvangfase van 

de dispersieperiode, d.i. in de nazomer (september). 

 

Over het volledige jaar heen beschouwd, is de grootste kans op confrontatie tussen een ‘ervaren vos’ 

en ‘ongewenste prooi’ te situeren tijdens twee periodes :  

 
- in de maanden mei en juni omdat (hoewel relatief weinig) ouderdieren dan intensief en 

selectief op jacht gaan om hun nestjongen voedsel te verschaffen 

- in de maanden september en oktober wanneer de subadulten de populatie ervaren 

volwassen vossen tijdelijk aantalsmatig versterken, voorafgaand aan de periode waarin de 

natuurlijke sterfte onder deze groep het grootst wordt. 

 

 

4.2.3. Relatie met schadegevoelige groepen 
 

Tegen de gegeven achtergrond van zowel de populatie-ecologie als de voedselecologie van de vos, 

valt er ook een ‘ecologisch relatie’ te noteren inzake het type van ‘ongewenste prooi’. 

 

Wildlevende prooisoorten (bedreigde soorten, jachtoogstsoorten) maken deel uit van een 

dynamische predator-prooi-interactie, waaraan menselijke doelstellingen gekoppeld worden als 

‘voortbestaan’ (niet uitroeien) en ‘duurzame oogst’.  
 

Voor een evaluatie van de problematiek ten aanzien van de bedreigde soorten werd, zoals vermeld, 

reeds eerder een advies opgemaakt (VAN DEN BERGE, 2006). Zowel de lokale omstandigheden als de 

concreet betrokken predator- en prooisoorten maken dat er hier geen algemene uitspraken gedaan 

kunnen worden (INBO, 2007). 

 

Ten aanzien van de jachtoogstsoorten gaat het evenwel om de mogelijkheid tot het opbouwen van 

een populatie-overschot dat in het najaar door de jager kan geoogst worden. Vanuit dit perspectief 

zal het in de eerste plaats de voorjaarspredatie (mei – juni) zijn die een relatief grote impact kan 

hebben, gezien de prooisoorten zich dan zelf in de kwetsbare fase van voortplanting bevinden. De 
piekdichtheid aan ervaren vossen valt vervolgens samen met het begin van het jachtseizoen, waarna 

deze dichtheid dan geleidelijk (spontaan) afneemt naarmate dit jachtseizoen vordert. Hier staan vos 
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en jager als ‘concurrent’ naast elkaar, gezien beiden aanspraak maken op hetzelfde oogstbaar 

overschot. 

 

De problematiek inzake het kleinvee is van een totaal andere orde. Hier maakt de ‘prooi’ geen deel 
uit van een spontane en complexe predator-prooirelatie, maar wordt de aanwezigheid – of de 

beschikbaarheid – ervan steeds rechtstreeks bepaald door de mens. Vanuit het gegeven dat de vos 

een opportunistisch voedselgedrag heeft – waarbij de meest rendabele voedselbronnen het meest 

worden aangesproken – en een territoriale populatiestructuur opbouwt, kan verwacht worden dat 

optreden van schade niet gekoppeld hoeft te zijn aan de vossendichtheid, maar louter aan hun 

aanwezigheid. In het onderzoek van VERSTRAEL et al. (1990) bleek dat precies de huisvesting van het 

pluimvee, als enige factor in de analyse, een belangrijke rol kan spelen bij het al dan niet optreden 

van schade veroorzaakt door vossen.  

 

 

4.3. Beheermaatregelen 
 

Uit de literatuur blijkt dat het vergelijken van de verschillende mogelijke beheermaatregelen aan de 

hand van een set van gestandaardiseerde, meetbare criteria geen sinecure is (REYNOLDS, 2000; RUETTE 

et al., 2003). Zo kunnen bepaalde meetbare criteria zoals bijvoorbeeld efficiëntie (aantal 
gevangen/gedode vossen per tijdseenheid) sterk beïnvloed worden door het aantal aanwezige 

vossen (REYNOLDS, 2000). De efficiëntie kan ook afhangen van een combinatie van elementen 

(valtype, ervaring van de gebruiker, plaats waar het valtype ingezet wordt) die sterk gecorreleerd zijn 

met elkaar. Het uiteenrafelen van het effect van het vangtype, dat van de gebruiker en het effect van 

de plaats waar het tuig ingezet wordt, blijkt hierdoor zo goed als onmogelijk. Enkel combinaties van 

bepaalde factoren samen kunnen dan vergeleken worden (RUETTE et al, 2003). 

 

Daarnaast heeft ook het moment van het jaar waarop een bepaald vangtype ingezet wordt een grote 

invloed op de efficiëntie ervan. Zo resulteert de hoge dichtheid van vossen in het najaar, met een 
grote proportie naïeve subadulten, vaak in hogere efficiëntie in vergelijking met het voorjaar 

(REYNOLDS, 2000). 

 

De tijdseenheid voor het berekenen van de efficiëntie vormt daarenboven op zich ook niet 

noodzakelijk een maat voor de te leveren inspanning. Zo wordt stroppen gekenmerkt door een lage 

vangstfrequentie per dag en per strop, maar vergen geen permanente menselijke ‘inspanning’ 

gedurende de ‘vangstsessie’, in tegenstelling tot bijvoorbeeld aanzitjacht met het geweer. De te 

leveren inspanning speelt daarentegen wel een belangrijke rol in de kosten-baten (financiële) analyse 

van een bepaalde maatregel, voor zover de te leveren manuren ook effectief betaald moeten 

worden.  
 

Wegens deze complexiteit en de hoger beschreven beperkingen bij het gebruik van meetbare criteria 

voor het vergelijken van maatregelen die op verschillende momenten van het jaar ingezet worden, 

en waarvoor de literatuurgegevens afkomstig zijn uit verschillende sterk verschillende regio’s, 

worden in het kader van deze onderzoeksvraag voor elk van de verschillende mogelijke maatregelen 

de volgende algemene punten besproken: 

� Opzet (beschrijven van de maatregel op zich) 

� Voor- en nadelen van de maatregel 

� Effect van de maatregel in relatie tot de doelstellingen (1 en 2) en de wettelijke 

toepasbaarheid in Vlaanderen 
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Tenslotte dient opgemerkt te worden dat uit de literatuur blijkt dat vaak juist het combineren van 

verschillende methoden het beste resultaat oplevert (vb. RUETTE et al., 2003; BAKER & HARRIS, 2006; 

MULDER, 2007). 

 
De algemene toelichting van de gebruikte technieken werd in de eerste plaats gesteund op REYNOLDS 

(2000), aangevuld met de informatie uit diverse specifieke literatuur over vang- en jachttechnieken, 

o.a. KRÖGER (1990), OSGYAN (1994), HESPELER (1995) en BOTHE et al. (1998). Specifieke uitspraken en 

stellingen van deze auteurs worden niettemin nog eens expliciet aan de betreffende auteur 

gerefereerd. Verder werd de informatie aangevuld vanuit ad hoc literatuur – waaronder ook een deel 

‘grijze’ literatuur – die dan eveneens expliciet worden vermeld. Tenslotte is er ook een wezenlijke 

inbreng vanuit de persoonlijke ervaring bij het lopend vossenonderzoek (als zodanig gerefereerd), 

aangevuld met informatie die gaandeweg opgetekend of verzameld werd op basis van diverse 

getuigenissen of ‘mededelingen’ van derden. Laatstgenoemde categorie wordt aldus gerefereerd als 

‘med.’, hetzij van een met naam genoemd persoon, dan wel als ’med. ANONIEM’. In dit laatste geval 
gaat het om een goede (betrouwbare) bron, dus geen onbekend maar een welbekend persoon, die 

ter zake ernstig kan genomen worden – maar liever niet met naam genoemd wordt. 

 

De verschillende beheermaatregelen kunnen opgedeeld worden in de categorieën ‘vallen en 

stroppen’, ‘jacht met het geweer’, ‘burchtjacht of bouwjacht’ en ‘andere’. Voor de categorie ‘vallen 

en stroppen’ wordt telkens het type materiaal dat erbij wordt gebruikt vermeld. In welke mate de 

verschillende modellen, uitvoeringen of opstellingen van een bepaald type vangmateriaal aan de 

gestelde eisen qua diervriendelijkheid of selectiviteit voldoen, dient nog afzonderlijk geëvalueerd te 

worden en maakt veelal deel uit van een homologatieprocedure (vb. SCHEMNITZ, 2005). 
 

4.3.1. Vallen en stroppen 
 

Hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds vangtuigen die het dier (snel) doden 

(doodvangtuigen) en anderzijds vangtuigen die het dier levend vangen (levendvangtuigen). Deze 
laatste bieden de mogelijkheid tot selectiviteit met betrekking tot het al dan niet doden en het 

overeenkomstig opnieuw vrijlaten van het gevangen dier. 

 

4.3.1.1. Levendvangtuigen 

 

4.3.1.1.1. Vangkooi-systemen 

 

4.3.1.1.1.1. Kastvallen of kooivallen 

 

� Opzet 
Verschillende modellen zijn kant en klaar in de handel verkrijgbaar als mobiele vangtuigen, maar 

vaak worden dergelijke vallen min of meer artisanaal op het terrein zelf geconstrueerd, al dan niet 

als vaste constructie (bv. betonnetkooien). Kastvallen met vaste (gesloten) wanden, bestaand uit 

hout (plank) of metaal (plaat), hebben het voordeel tegenover kooivallen (wanden in gaas) dat het 

gevangen dier geblindeerd wordt van de buitenomgeving en zichzelf niet zal verwonden 

(hoektandbreuk,...) ten gevolge van aanhoudende ontsnappingspogingen bij het zien van licht. 

Gevangen dieren kunnen in de kastval zelf worden gedood met een geschikt vuurwapen, dan wel 

met een gewoon jachtwapen bij het wegvluchten van het dier na het openen van de val. Plaatsing 

van de val naast een kippen- of fazantenren (ev. trechterval voor kraaien) verhoogt het rendement. 

Analoog kan dit verwacht worden bij gebruik van levende lokprooien in de val zelf, maar dit is in de 
regel verboden om reden van diervriendelijkheid ten aanzien van het lokdier. 
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� Voor- en nadelen 

Kastvallen blijken bijzonder succesvol te zijn bij huiskatten en stadsvossen, maar veel minder bij 

plattelandsvossen wegens hun aangeboren en door ‘natuurlijke’ selectie voortdurend aangescherpte 

argwaan voor iets wat door mensen is gemaakt. Stadsvossen daarentegen, gekenmerkt door een 
eigen voedsel- en populatie-ecologie (Harris, 1986 ; Gloor et al. 2009) leven letterlijk tussen de 

mensen en zijn derhalve een heel stuk vrijpostiger  in hun gedrag.. Van de vossen gedood door 

professionele jachtwachters in de UK blijkt welgeteld 1% via kastvallen te worden gevangen 

(REYNOLDS, 2000). 

Volgens OSGYAN (1994) zijn klassieke kastvallen geschikt om vooral jonge vossen te vangen. 

Een voordeel van de kastval (volle wanden) is het feit dat deze diervriendelijk is (levendvangtuig) en 

de mogelijkheid geeft tot selectiviteit (bijvoorbeeld door de voorziening van een vluchtopening voor 

marterachtigen). Een kooival (gaaswanden) is echter minder diervriendelijk wegens het risico op 

tandbreuk. 

 
� Effect en toepasbaarheid 

Aangezien kastvallen beter geschikt zijn voor het vangen van jonge vossen, kan het gebruik ervan in 

de periode wanneer de jonge vossen grotendeels onafhankelijk van de burcht leven (juni-augustus) 

zeker bijdragen tot het bereiken van beide doelstellingen. Het gebruik van kastvallen wordt 

momenteel toegestaan in de Vlaamse wetgeving zodat de maatregel toepasbaar is. Over het al dan 

niet mogen gebruiken van lokaas in de val, bestaat evenwel geen duidelijkheid.   

 

4.3.1.1.1.2. Betonbuisval 

 
� Opzet 

Een dergelijke val is opgebouwd uit een viertal aaneensluitende betonbuizen van ca. 1 m lengte en 

0,30 m diameter, die op ca. 0,60 m diepte worden ingegraven als niet-mobiele, ondergrondse 

valopstelling. Beide uiteinden monden uit in een put en blijven derhalve vrij als in- of uitgang. De val 

wordt voorzien van een dubbel valdeursysteem waartussen het dier komt opgesloten te zitten en 

wordt getriggerd als een doorloopval dan wel via aas. Om een opgesloten vos uit zo’n val uit te 

drijven en te kunnen schieten, wordt meestal gebruik gemaakt van een bouwhond (zie ook 

kunstburcht). In wezen is de betonbuisval aldus een combinatie van voederplaats, kunstburcht en 

kastval. 

 
� Voor- en nadelen 

Deze val geldt als een betere variant voor het vangen van volwassen vossen in vergelijking met de 

kastval in gebieden waar vossen vertrouwd zijn met kunstmatige kokers als schuilplaats. De val biedt 

volgens SPITTLER (1994) een valabel alternatief voor de niet-selectieve en dodende zwanenhalsklem 

(zie verder). 

De relatief grote constructie maakt deze val minder geschikt als mobiel inzetbare beheermaatregel. 

De methode is diervriendelijk (levendvangtuig) en biedt de mogelijkheid tot selectiviteit, maar de 

inzet van een bouwhond is echter meestal noodzakelijk. 

 

� Effect en toepasbaarheid 
De methode draagt bij tot het bereiken van beide doelstellingen, waarbij opgemerkt dient te worden 

dat het effect van het verwijderen van de volwassen vossen afhankelijk zal zijn in welke periode van 

het jaar dit zal gebeuren. Het inzetten van een bouwhond kan implicaties hebben m.b.t. het risico en 

de verspreiding van de vossenlintworm (zie bouwjacht). Actueel is deze methode niet toegestaan in 

Vlaanderen. 

 

4.3.1.1.1.3. Inloopkooien 

 

� Opzet 
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Deze methode wordt ingezet om vossenwelpen te vangen in het stadium dat ze regelmatig actief uit 

de burcht naar buiten komen om te spelen (LITZBARSKI, 1998 ; SCHMITT, 2001). De langwerpige 

inloopkooien worden in de pijpen van de burcht geschoven, zodat alle uitgangen uit de burcht 

worden afgesloten. Via een klepdeursysteem dat slechts in één richting werkt, sluiten de welpen 
zichzelf op in de val wanneer ze naar buiten komen. Het vangstsucces wordt sterk beïnvloed door de 

lokale omstandigheid, waarbij het vinden van alle mogelijke uitgangen uit de burcht, vaak verscholen 

in dichte vegetatie, essentieel is. Het ‘sluitend’ inbrengen van de kooien is vaak niet mogelijk zonder 

de burchttoegangen enigszins aan te passen (boomwortels, bochten,...). Afhankelijk van het 

substraattype (zand, zware leem,...) slaagt de moervos er vaak in minstens een deel van de jongen uit 

de burcht te bevrijden door een nieuwe toegang te graven, vooraleer deze in de val kruipen. Gebeurt 

dit niet, dan duurt het meestal meerdere dagen, soms tot ruim een week, vooraleer alle jongen zich 

laten vangen (VAN DEN BERGE K., pers. ervaring). Het vangen van de volwassen moervos, in gevallen 

waarbij deze toevallig ondergronds bij de jongen aanwezig was op het moment van de plaatsing van 

de inloopkooien, lukt slechts zeer uitzonderlijk gezien het dier zichzelf in de regel zal bevrijden via 
een nieuw gegraven uitgang. 

De vallen zijn, in enkele types, in de gespecialiseerde handel verkrijgbaar, maar kunnen ook zelf 

worden gemaakt. Gevangen welpen kunnen worden gedood met geschikt vuurwapen. 

 

� Voor- en nadelen 

De vangmethode vergt om reden van diervriendelijkheid frequente controles (vb. Duitsland (SCHMITT, 

2001): minstens driemaal per dag). Desalniettemin is de methode diervriendelijk (levendvangtuig) en 

biedt ze de mogelijkheid tot selectiviteit. Aangezien de vallen worden aangebracht in de pijpen van 

de burcht zijn nevenvangsten beperkt. 
De kans op burchtverstoring is reëel en dient in relatie tot de bescherming van de das geëvalueerd te 

worden. 

De methode is zeer geschikt om jonge vossen te vangen. 

 

� Effect en toepasbaarheid 

Wanneer de inloopkooien gebruikt worden in de periode wanneer de jonge vossen buiten het hol 

komen (15 april – 15 juni), kunnen ze bijdragen tot het bereiken van beide doelstellingen. Hierbij 

dient wel geëvalueerd te worden in welke mate de bescherming van de das in gevaar komt. Deze 

methode is actueel niet toegestaan in Vlaanderen. 

 
4.3.1.1.2. Stroppen of strikken 

 

4.3.1.1.2.1. Geborgde halsstrop (strik) 

 

� Opzet 

Een dergelijke strop kan slechts tot een welbepaalde diameter dichtschuiven door een ‘borg’ (‘stop’, 

‘arrêt’), waardoor het gevangen dier zichzelf in principe niet kan wurgen. Gevangen dieren worden 

afgemaakt met een vangschot of kunnen, indien het een andere soort betreft (vb. das) worden 

losgemaakt en vrijgelaten. Het succes van geborgde stroppen is in hoge mate gekoppeld aan de 

terreinkennis, de ervaring en de kunde van de persoon die de strop plaatst. 
 

� Voor- en nadelen 

De verhouding van gevangen vossen versus andere dieren is afhankelijk van de terreinkennis, de 

ervaring en de kunde van de persoon die de strop plaatst. Andere soorten dan de doelsoort kunnen 

terug in vrijheid gelaten worden. 

Goed geplaatste stroppen gelden als een van de enige middelen om ook de meest argwanende 

(volwassen) vossen te vangen, zonder dat bovendien een kunstmatige selectie tot stand komt van 

niet-vangbare dieren. Stroppen zijn in de UK goed voor ca. 25% van de vossen gevangen door 

professionele jachtwachters (REYNOLDS, 2000). 
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MULDER (2005) gaat ervan uit dat het gebruik van stroppen een vangmethode is die selecteert op 

‘lopen’, waardoor de vangkans van niet-territoriale vossen wellicht groter is dan die van territoriale 

vossen. 

Bij vakkundige plaatsing en mits frequente controles (minimum dagelijks) overleven nagenoeg alle 
dieren (REYNOLDS, 2000). Sterfte doet zich bv. voor wanneer het strop niet om de hals maar deels om 

het lichaam zit, of wanneer een gevangen dier dermate verwikkeld raakt dat verhanging optreedt 

(med. ANONIEM). Dagelijkse controle is tevens vereist en de kans op (niet-selectieve) doodvangst 

bestaat. 

 

� Effect en toepasbaarheid 

Hoewel de methode een groot effect kan hebben voor het bereiken van de gestelde doelstellingen 1 

en 2, vormt de noodzaak van frequente controles in het kader van dierenwelzijn een aandachtspunt 

voor het toepassen op grote schaal. Gelet op het feit dat deze methode niet selectief is en er 

dodelijke nevenvangsten van das mogelijk zijn, is deze methode niet toegestaan in Vlaanderen. 
 

4.3.1.1.2.2. Pootstrik 

 

� Opzet 

Een pootstrik is een veer- of springmechanisme in combinatie met een strik of strop die om een poot 

komt te zitten. Ze wordt geplaatst bij een voederplek (composthoop,...) of langs een kooi met 

levende vogels (fazantenren,...). Een veermechanisme (bv. speciale pootklem), geactiveerd na 

indrukken van een (optrap-)palet, slaat een strop omhoog rond de poot van het dier. Wanneer het 

dier wegspringt, wordt de strik aangetrokken en blijft het dier gevangen in de pootstrik. Bij 
uitvoeringen met een pootklemsysteem gaat het om een klem met gladde beugels en beweegbare 

springveren. Wanneer het gevangen dier wegspringt en weerstand biedt, springen de veren los zodat 

ook de beugels lossen, maar ondertussen is de strop aangetrokken. Succes bij gebruik (opstelling, 

plaatskeuze) hangt nauw samen met specialistische ervaring. 

 

� Voor- en nadelen 

De strik vergt een zeer frequente controle om blijvende schade (gangreen, vaak letaal) aan het 

afgeklemd pootgedeelte te voorkomen (orde van uren) of om het afbijten van de eigen poot door 

het gevangen dier te voorkomen. Kans op ernstig spier- en huidtrauma blijft reëel (MULDER J., VAN 

DEN BERGE K., pers. ervaring). 
Net zoals goed geplaatste stroppen gelden pootstrikken als een van de enige middelen om ook de 

meest argwanende (volwassen) vossen te vangen, zonder dat bovendien een kunstmatige selectie 

tot stand komt van niet-vangbare dieren. 

Niet selectief ten aanzien van soorten met vergelijkbare leefwijze (voedselstrategie, schuilplaatsen, 

terreingebruik) en vergelijkbare lichaamskracht (vereist voor triggerwerking). Hoewel de methode 

een levendvangtuig is met de mogelijkheid tot selectie, is ze weinig diervriendelijk wegens het risico 

tot blijvend letsel aan de afgeklemde poot of dodelijke afloop (gangreen). 

 

� Effect en toepasbaarheid 

Hoewel de methode een groot effect kan hebben voor het bereiken van de gestelde doelstellingen 1 
en 2, vormt de noodzaak van frequente controles in het kader van dierenwelzijn een aandachtspunt 

voor het toepassen op grote schaal. Gelet op het feit dat deze methode niet selectief is en er 

dodelijke nevenvangsten mogelijk zijn, is deze methode niet toegestaan in Vlaanderen. 

 

4.3.1.1.3. Pootklemmen 

 

� Opzet 

De klassieke pootklemmen (“leg hold trap”) alias ‘intrapklemmen’ of ‘wildklemmen’ behoren in 

principe tot de levendvangtuigen. Het gaat om metalen, meestal getande beugelklemmen die door 
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een sterk veermechanisme om de poot (of een deel van het lichaam) dichtslaan wanneer het dier op 

het palet drukt. 

 

� Voor- en nadelen 
Hoewel de pootklemmen behoren tot de levendvangtuigen gezien ze het dier niet doden (of niet 

meteen), veroorzaken ze meestal zware kwetsuren (open beenderbreuken,...). Bijgevolg zijn ze als 

niet-humane tuigen internationaal verboden. Door het niet-selectief zijn ten opzichte van soorten 

met vergelijkbare leefwijze (voedselstrategie, schuilplaatsen, terreingebruik) en vergelijkbare 

lichaamskracht (vereist voor triggerwerking), bestaat het risico op het verwonden en doden van 

andere soorten.  

 

� Effect en toepasbaarheid 

Afhankelijk van de periode zal deze methode bijdragen tot het bereiken van de vooropgestelde 

doelstellingen. Aangezien deze tuigen internationaal verboden zijn, zijn deze maatregelen niet 
toepasbaar. 

 

4.3.1.2. Doodvangtuigen 

 

4.3.1.2.1. Aasklemmen of grote doorloopklemmen 

 

� Opzet 

Bij de doodvangtuigen gaat het vooral om zware aasklemmen (bv. ‘zwanenhalstype’) of grote 

doorloopklemmen (‘conibear’) die heel krachtig dichtslaan op de kop, om de hals of het lichaam, en 
het dier in principe zeer snel doden. 

 

� Voor- en nadelen 

Het opstellen vergt de nodige ervaring en kunde, met overigens tevens een reëel risico op 

ongelukken (OSGYAN, 1994). Dit laatste is ook een aandachtspunt t.a.v. wandelaars en hun huisdieren 

– reden waarom het gebruik te velde tot welbepaalde zones wordt beperkt en waarbij ook 

waarschuwingsbordjes (‘zone piégée’) worden opgehangen. 

Uit de aard van de methode zijn dergelijke klemmen niet selectief t.a.v. dieren met een vergelijkbare 

leefwijze (voedselstrategie, terreingebruik) en vergelijkbare lichaamskracht vereist voor de 

triggerwerking (bv. das). Daarom wordt het gebruik van deze vangtuigen enkel toegestaan wanneer 
alle andere mogelijk vangbare soorten ook effectief mogen gevangen en gedood worden (vb. 

Frankrijk en Duitsland). 

De methode is diervriendelijk (snelle dood), hoewel er een (beperkt) risico op misvangst bestaat met 

zware kwetsuren tot gevolg. 

 

� Effect en toepasbaarheid 

Afhankelijk van de periode zal deze methode bijdragen tot het bereiken van de vooropgestelde 

doelstellingen. Gelet op het feit dat deze methode niet selectief is en hierdoor beschermde 

diersoorten gedood kunnen worden, is het gebruik ervan in Vlaanderen niet toegestaan. 

 
4.3.1.2.2. Slagboomval – knuppelval – schaar- of scharnierval 

 

� Opzet 

Een ander type van doodvangtuig betreft een (grote uitvoering van) een ‘slagboomval’, ‘knuppelval’, 

‘schaar-‘ of ‘scharnierval’, zoals deze vooral voor kleinere roofdieren (marters) in diverse varianten is 

ontwikkeld. Gelokt door aas en via een triggersysteem doet het dier, dat de val bezoekt, het met een 

groot gewicht (steen) verzwaarde ‘dak’ van de constructie op zichzelf neerslaan. 

 

� Voor- en nadelen 
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Uit de aard van de methode zijn dergelijke vallen niet selectief t.a.v. dieren met een vergelijkbare 

leefwijze (voedselstrategie, terreingebruik) en vergelijkbare lichaamskracht vereist voor de 

triggerwerking (bv. das). Daarom wordt het gebruik van deze vangtuigen enkel toegestaan wanneer 

alle andere mogelijk vangbare soorten ook effectief mogen gevangen en gedood worden (vb. 
Frankrijk en Duitsland). 

De methode is diervriendelijk (snelle dood), hoewel er een (beperkt) risico op misvangst bestaat met 

zware kwetsuren tot gevolg. 

 

� Effect en toepasbaarheid 

Afhankelijk van de periode zal deze methode bijdragen tot het bereiken van de vooropgestelde 

doelstellingen. Gelet op het feit dat deze methode niet selectief is en hierdoor beschermde 

diersoorten gedood kunnen worden, is het gebruik ervan in Vlaanderen niet toegestaan. 

 

4.3.1.2.3. Stroppen zonder stop 
 

� Opzet 

Vergelijkbaar met de geborgde strop (zie hoger) maar deze strop kent geen beperking op de 

diameter van het dichtschuiven, waardoor het gevangen dier zichzelf zal wurgen met de dood als 

gevolg. Net zoals bij de geborgde strop is het succes in hoge mate gekoppeld aan de terreinkennis, de 

ervaring en de kunde van de persoon die de strop plaatst. 

 

� Voor- en nadelen 

De verhouding van gevangen vossen versus andere dieren is afhankelijk van de terreinkennis, de 
ervaring en de kunde van de persoon die de strop plaatst. In tegenstelling tot de geborgde strop 

worden de gevangen dieren gedood, waardoor dit type van strop niet selectief is. 

Goed geplaatste stroppen gelden als een van de enige middelen om ook de meest argwanende 

(volwassen) vossen te vangen, zonder dat bovendien een kunstmatige selectie tot stand komt van 

niet-vangbare dieren. Stroppen zijn in de UK goed voor ca. 25% van de vossen gevangen door 

professionele jachtwachters (REYNOLDS, 2000). 

MULDER (2005) gaat ervan uit dat het gebruik van stroppen een vangmethode is die selecteert op 

‘lopen’, waardoor de vangkans van niet-territoriale vossen wellicht groter is dan die van territoriale 

vossen. 

 
� Effect en toepasbaarheid 

De methode kan een groot effect hebben voor het bereiken van de gestelde doelstellingen 1 en 2. 

Gelet op het feit dat deze methode niet selectief is en hierdoor beschermde diersoorten gedood 

kunnen worden, is het gebruik ervan in Vlaanderen niet toegestaan. 

 

 

4.3.2. Jacht met het geweer 
 

4.3.2.1. Nachtjacht (spotlichten) 

 

� Opzet 

Nachtjacht wordt uitgeoefend met een krachtig kogelgeweer voorzien van een telescopisch vizier, in 

combinatie met een handbediende sterke lichtbron, doorgaans van op een 4x4-voertuig. Meestal 

minimum twee of drie personen (bestuurder, schutter, lichtschijner). In principe uitvoerbaar over 

zeer grote afstand (> 1 km), maar wordt om redenen van herkenbaarheid van het geviseerde dier 
(selectiviteit) in de praktijk uitgevoerd op kortere afstand. De vos kan zo mogelijk dichterbij gelokt 

worden met een geluidssignaal (‘hazenklager’, muizengepiep,...) ofwel kan men met de jeep 

proberen dichter te geraken.  
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Nachtjacht kan in principe ook van op een vaste uitkijkpost (bv. hoogzit) worden uitgeoefend, als 

loerjacht, waarbij het uitzicht op een burcht het succes van deze methode aanzienlijk verhoogt. 

Tevens kan men aanzitten bij een vaste voederplaats (vb. stinkputje) of gebruik maken van 

lokgeluiden. 
 

� Voor- en nadelen 

Vossen die reeds ervaring hebben gehad met nachtjacht worden ‘lamp-shy’, en laten zich nog 

nauwelijks schieten. Gegevens over niet-dodelijk geraakte vossen zijn niet voorhanden (nazoeken 

van een eventueel niet-dodelijk geraakte dieren is nauwelijks of niet mogelijk); hangt in sterke mate 

af van de kunde van de schutter. 

Dichterbij lokken lukt vooral bij subadulte, ‘naïeve’ vossen in herfst van geboortejaar (45% van 

geziene vossen worden gedood), nadien lukt dit minder gemakkelijk (28% in maart) – (cijfers UK, 

nachtjacht vanuit jeep). 

De toepassing van de methode is afhankelijk van goede ontsluiting van een gebied voor jeeps, de 
afwezigheid van dekking, en het voorhanden zijn van terreinen die veilig zijn om te schieten. 

Het rendement van het aanzitten op een vaste uitkijkpost bij voederplaatsen is extreem laag 

aangezien zelfs regelmatig gefrequenteerde lokplaatsen gemiddeld slechts om de drie dagen door 

een vos worden aangedaan en het bovendien onvoorspelbaar is vanwaar het dier zal naderen, 

waardoor er een gerede kans is dat de vos de schutter voortijdig ontdekt en nooit in het schietbereik 

komt (REYNOLDS, 2000). 

De methode is beperkt diervriendelijk aangezien de kans op een niet-dodelijk schot reëel is. 

 

� Effect en toepasbaarheid 
Nachtjacht in het najaar zal niet bijdragen tot het behalen van doelstelling 1 en in beperkte mate 

voor doelstelling 2, aangezien de lege territoria bijna onmiddellijk zullen ingenomen worden 

(HEWSON, 1986; BAKER & HARRIS, 2006). In deze periode van het jaar worden immers vooral onervaren 

eerstejaarsdieren gedood, die dan net het talrijkst aanwezig zijn. Naarmate deze populatiereserve 

uitgeput raakt, vermindert echter tegelijk het rendement van de nachtjacht  door toenemende 

argwaan (“lamp-shy”) bij de overblijvende, veelal reeds oudere, dieren (REYNOLDS, 2000). Nachtjacht 

in het voorjaar zal dan wegens dezelfde reden niet bijdragen tot het bereiken van doelstelling 1. Wat 

betreft doelstelling 2 kan nachtjacht in het voorjaar wel een goede maatregel zijn, aangezien het 

verwijderen van drachtige of lacterende vrouwtjes zal resulteren in het verminderen van het aantal 

nesten. Het rendement van de techniek zelf neemt echter sterk af naarmate het vegetatieseizoen 
vordert (REYNOLDS, 2000). Bij deze methode dient het aspect veiligheid echter overwogen te worden 

wanneer men de methode wenst toe te passen in Vlaanderen (lintbebouwing, verspreide landelijke 

bewoning). Daarnaast is de jacht gedurende de nacht in Vlaanderen actueel niet toegestaan. 

 

4.3.2.2. Drijfjacht 

 

� Opzet 

Een drijfjacht wordt overdag georganiseerd als een combinatie van enerzijds drijvers en/of honden 

en anderzijds een linie geposteerde jagers aan de rand van de dekking waarin de vos(sen) zich 

ophouden. Wordt typisch en succesvol toegepast bij dichte vegetaties zoals jonge bosaanplantingen, 
maar bv. ook rond akkerpercelen met geschikte gewassen (bieten, groenbemester, tijdelijke braak). 

Het rendement van deze methode is het hoogst in het najaar, wanneer de populatie een groot aantal 

jonge, onervaren dieren bevat. 

 

� Voor- en nadelen 

Vergt goede afspraken in functie van de eigen veiligheid (cf. snelle reflex tot schieten vereist) en een 

voldoende aantal deelnemers. Gerede kans tot niet-dodelijke schotwonden bij wegvluchtende 

dieren. 
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� Effect en toepasbaarheid 

Het gebruik van deze methode op zich in de herfst zal niet bijdragen tot het bereiken van de 

doelstellingen (HEWSON, 1986). In combinatie met andere maatregelen kan deze methode echter wel 

een goede maatregel zijn (RUSHTON et al., 2006). Drijfjacht in de herfst is momenteel toegestaan in 
Vlaanderen, waardoor de methode toepasbaar is. 

 

4.3.2.3. Loerjacht 

 

� Opzet 

Het aanzitten van op een vaste uitkijkpost (bv. hoogzit), waarbij het uitzicht op een burcht het succes 

van deze methode aanzienlijk verhoogt. Tevens kan men aanzitten bij een vaste voederplaats (vb. 

stinkputje) of gebruik maken van lokgeluiden. 

 

� Voor- en nadelen 
Dichterbij lokken lukt vooral bij subadulte, ‘naïeve’ vossen in herfst van geboortejaar.  

 

Het rendement van het aanzitten op een vaste uitkijkpost bij voederplaatsen is extreem laag 

aangezien zelfs regelmatig gefrequeteerde lokplaatsen gemiddeld slechts om de drie dagen door een 

vos worden aangedaan en het bovendien onvoorspelbaar is vanwaar het dier zal naderen, waardoor 

er een gerede kans is dat de vos de schutter voortijdig ontdekt en nooit in het schietbereik komt 

(REYNOLDS, 2000). 

Wanneer wordt aangezeten bij een burcht kunnen de jongen zeer gemakkelijk geschoten worden, 

vooral bij valavond. Voor de adulten is de trefkans een stuk kleiner, maar nog relatief groot (ANONIEM 
; VAN DEN BERGE K., pers. ervaring). 

 

Om reden van diervriendelijkheid wordt afgeraden naar een (adult) dier te schieten op een afstand 

van minder dan 30 m van een burchtingang, omdat een aangeschoten vos onmiddellijk in de burcht 

zal wegvluchten zonder te kunnen worden afgemaakt (VAN HATTUM & WOLTHUIS-WAGENAAR, 2000). 

 

Het doden van (een van) de ouderdieren zal de overleving van de jongen steeds in zekere mate in het 

gedrang brengen. In de eerste weken na de geboorte vervult de rekel een belangrijke rol in de 

voedselvoorziening van de moervos. In deze periode leven de jongen uitsluitend van moedermelk. 

Wordt het moederdier in de eerste weken na de geboorte gedood, dan is sterfte van haar jongen 
onvermijdelijk. Om humane redenen zou dan desgevallend de nodige inspanning dienen gedaan te 

worden om tegelijk ook alle jongen te doden. Dit kan uitsluitend door de burcht open te graven, dan 

wel met inzet van een bouwhond (zie verder). 

In een later stadium, d.i. wanneer de jongen reeds vast voedsel eten (vanaf vierde week), bestaat de 

kans dat de rekel en/of andere moervossen (‘tantes’) succesvol kunnen instaan voor het 

grootbrengen van (een deel van) de overgebleven jongen (ARTOIS, 1989 ; LABHARDT, 1990 ; VAN DEN 

BERGE K., pers. ervaring), hoewel vossenjongen normaal pas volledig gespeend zijn vanaf ca. twee 

maanden. 

 

� Effect en toepasbaarheid 
Loerjacht kan een goede maatregel zijn voor het bereiken van beide doelstellingen, zeker wanneer 

dit in het voorjaar wordt uitgevoerd. Hoewel loerjacht aan een burcht het meest efficiënt is, is dit in 

de huidige Vlaamse wetgeving verboden ter bescherming van de das (verstoring / risico op verkeerde 

determinatie bij schemer). Daarnaast dient men rekening te houden met de diervriendelijkheid van 

de methode (gewonde dieren, afhankelijke jongen). Loerjacht in combinatie met een voederlokplaats 

(‘stinkputje’) is in Vlaanderen niet toegestaan. Daarnaast is de jacht gedurende de nacht in 

Vlaanderen actueel eveneens niet toegestaan. 
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4.3.3. Burchtjacht of bouwjacht 
 

4.3.3.1. Gewone burchtjacht of bouwjacht 

 

� Opzet 

Bouwjacht wordt klassiek bedreven met behulp van een of enkele speciaal daartoe getrainde honden 

(terrier of teckel), zowel in de winter als in het (vroege) voorjaar. In de wintermaanden gaat het om 

adulten die, tijdens de paartijd of om reden van winterkou, in die periode regelmatig met enkele 

dieren samen een ondergrondse dagrustplaats gebruiken. In het voorjaar gaat het dan om het 
moederdier met haar – al dan niet reeds geboren – jongen. 

 

De concrete toepassing kent enkele varianten. 

Wanneer de nadruk ligt op het werken met de honden, komt het erop aan de vos ondergronds 

door de hond ‘vast te zetten’ in een doodlopende vertakking van de burcht, en deze vervolgens 

uit te graven. De precieze locatie wordt bepaald op basis van het geblaf van de hond, dan wel 

met behulp van een zendertje aangebracht in de halsband van de hond. De blootgegraven vos 

wordt met een speciale tang gepakt en uit de grond getrokken, en vervolgens gedood (meestal 

geschoten). 

 
Een andere manier bestaat erin om, via het inlaten van de hond, de vos uit de burcht te doen 

wegvluchten – te doen ‘springen’ –  en deze te schieten. Afhankelijk van zowel de inwendige 

structuur van de burcht als van het ‘karakter’ van de vos, zal dit springen ‘per kerende’ gebeuren, 

dan wel pas na langere tijd (soms uren). Heel veel hangt daarbij af of de vos het doorheeft, op 

basis van geluid, geur, grondtrilling of zicht, dat hem buiten de burcht evenzeer een gevaar 

opwacht. Desgevallend laten vossen zich vaak met geen middels meer uit de burcht drijven, en 

ontstaan ondergronds hevige gevechten tussen bouwhond en vos, waarbij deze laatste in de 

regel door de hond wordt gedood. In het geval van een nestburcht kan zich iets analoogs 

afspelen, wanneer de moervos net bij haar jongen aanwezig is, en deze in eerste instantie wil 
verdedigen. De jongen zelf worden in de regel door de hond één voor één doodgebeten en naar 

buiten gebracht.  

 

� Voor- en nadelen 

De methode is zeer efficiënt voor het vangen van adulten in de winter en de nestjongen (eventueel 

samen met de moervos) in het voorjaar. 

Het gaat om een zeer arbeidsintensieve techniek, waarbij de burcht zelf steeds wordt beschadigd of 

zelfs vernietigd. Deze burchtverstoring komt in conflict met de bescherming van de das. Vossen 

maken immers regelmatig gebruik van dassenburchten, vooral ook tijdens de voorplantingsperiode 

(cohabitatie). Ook is het onderscheid tussen een door vos dan wel das in gebruik zijnde burcht zeker 
niet steeds gemakkelijk te maken. Verstoring door bouwhonden, en uiteraard ook door vergraving, is 

dan absoluut ongewenst (REYNOLDS, 2000). 

Daarnaast bestaat het risico op overdracht van en besmetting met vossenlintwormeitjes via de hond. 

Een burchthond in actie zal immers het meest denkbare intense en rechtstreekse lijfelijke contact 

hebben met de vossenburcht (zowel in de nauwe gangen als in de nestkamer) en met de vossen zelf. 

 

� Effect en toepasbaarheid 

Bouwjacht op de voortplantingsburcht geldt als één van de meest efficiënte technieken om, tijdens 

het voorjaar, een wezenlijke – zij het temporele – impact op de aanwezige populatie uit te oefenen 

(doelstelling 2) en zou volgens RUSHTON et al. (2006) in combinatie met drijfjacht in de winter een 
goede methode voor het bereiken van doelstelling 1 kunnen zijn. In de Vlaamse context dient men 

echter rekening te houden met de bescherming van de das, en de risico’s inzake besmetting met en 

verspreiding van de vossenlintworm. Deze methode is in Vlaanderen actueel niet toegelaten. 
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4.3.3.2. Kunstbouw 

 

Een variante op de gewone bouwjacht is het aanleggen en naderhand bejagen van een kunstbouw. 
Een kunstbouw bestaat uit een kunstmatig aangelegd ondergronds gangenstelsel, in de regel 

opgebouwd uit betonbuizen, in combinatie met één of meerdere knooppunten, eveneens in beton of 

steen opgetrokken. Meerdere ruimtelijke configuraties kunnen worden toegepast, maar alle hebben 

ze de bedoeling om de eventueel erin aanwezige vos(sen) met behulp van een bouwhond uit te 

drijven (te doen ‘springen’), teneinde deze in een net te vangen of meteen te schieten bij het 

vluchten. In principe kan deze methode zowel voor de winterjacht op adulten worden toegepast, als 

in het voorjaar wanneer de kunstbouw mogelijk als geboorteburcht fungeert. Een betonbuisval (zie 

hoger) kan in zekere zin als een kleine kunstbouw worden beschouwd, voorzien van een valsysteem. 

 

De voor- en nadelen en toepasbaarheid zijn gelijkaardig als de gewone burchtjacht (zie hoger) ; m.b.t. 
das gaat het hier niet om burchtverstoring maar om mogelijke fysieke interacties (gevechten) tussen 

hond en das (dassen maken veelvuldig gebruik van kunstmatige schuilplaatsen – VAN DEN BERGE K., 

pers. ervaring). 

 

 

4.3.4. Andere 
 

De vindingrijkheid voor het (proberen) vangen of doden van vossen is groot. Hieronder worden 

enkele mogelijkheden kort aangehaald. 

 

4.3.4.1. Vergif 

 

Vergif werd in het verleden veelvuldig toegepast voor de bestrijding van vos. Hierbij wordt een 

toxische chemische stof, vooral arceen-, strichnine- of cyanide verbindingen, verwerkt in lokaas.  
In Australië en Nieuw Zeeland wordt ook sodium fluoroacetaat (1080) intensief en op grote schaal 

gebruikt in de controle van invasieve vertebraten. In Australië wordt het massaal ingezet in de 

bestrijding van de vos (THOMSON et al., 2000). Naast de effectiviteit van de bestrijding (GENTLE et al., 

2007) maakt ook de selectiviteit (JACKSON et al., 2007), de diervriendelijkheid (SHERLEY, 2007) en het 

risico voor de gebruiker (EASON, 2002) deel uit van een voortdurend wetenschappelijk debat rond het 

gebruik en de toepassingswijze van dit product.  

Adulte vossen zouden vergif zeer zelden opnemen of braken het snel weer uit, zodat deze methode 

vooral jonge vossen zou treffen (med. ANONIEM). In Vlaanderen, alsook in onze buurlanden, is het 

gebruik van gifstoffen in het beheer van vossen verboden. Onvoldoende selectiviteit, maar ook het 

optreden van extreem pijnlijke fysiologische reacties in het dier, het risico op bioaccumulatie en 
secundaire intoxicatie of het ontbreken van betrouwbare antidota zijn hierbij belangrijke 

argumenten.  

 

4.3.4.2. Vishaken 

 

Vishaken worden ingebracht in aasbrokken waardoor een ingeslikte vishaak zich ergens zal vasthaken 

bij passage door het spijsverteringsstelsel en er bijgevolg niet meer spontaan zal uitraken. Dit 

veroorzaakt onmogelijkheid tot eten en/of inwendige infecties met dodelijke afloop als gevolg 

(TAVERNIER P., pers. med.). Deze methode is vermoedelijk vooral effectief bij (zeer) jonge vossen 

(med. ANONIEM). De methode is om redenen van diervriendelijkheid illegaal. 
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4.3.4.3. Netten 

 

Een dichte linie drijvers drijven vossen vanuit de dekking in staande netten, waarna de vos zich 

verstrikt in het neervallende net. De gevangen vos dient hierbij snel geïmmobiliseerd te worden. De 
toepasbaarheid van deze methode is sterk afhankelijk van het terrein en het vegetatietype. 

Daarnaast vergt deze methode zeer lange netten en de inzet van een groot aantal mensen, waardoor 

de methode enkel nuttig is in specifieke situaties. 

  

4.3.4.4. Gladde buizen 

 

Bij deze methode worden gladde plastic buizen van ca. 1 m lengte en ca. 0.20 m diameter schuin 

ingraven, onder een hoek van 45° (WIJNDAELE, 2000) dan wel 75° tot loodrecht (VAN HATTUN & 

WOLTHUIS-WAGENAAR, 2000), zodanig dat één uiteinde gelijk komt met het maaiveld. Het andere 

uiteinde (in de diepte) steunt op en is afgesloten door stenen. Bij inbrengen van aas (“stinkputjes”) 
zouden vossen zich laten verleiden in de buis te kruipen, maar er niet meer uit kunnen. Deze 

methode kan wellicht effectief zijn voor jonge vossen, maar niet voor adulten wegens argwaan, maar 

zeker ook wegens de bijzondere kracht waarmee de dieren zich zelfs in verticale buizen kunnen 

schrap zetten (med. MULDER J.; VAN DEN BERGE K., pers. ervaring). Daarnaast is de methode niet 

selectief ten aanzien van diverse bodemlevende dieren (fungeert als pitfall), zoals kleine 

marterachtigen, knaagdieren, insecteneters, reptielen, amfibieën en ongewervelden. Grotere dieren 

kunnen bij frequente controles eventueel worden opgediept en vrijgelaten terwijl kleinere dieren 

riskeren niet te worden opgemerkt en te sterven. Het risico van kunstmatige pitfalls krijgt 

hedendaags aandacht bij het natuurbeheer (cf. VAN DEN BERGE & BERLENGEE, 2005). 
 

4.3.4.5. Burchtvergassing 

 

Burchtvergassing werd destijds ontwikkeld en toegepast in het kader van de rabiësbestrijding, 

waarbij alle uitgangen van een burcht worden dichtgemaakt en vervolgens een sterk gifgas (Zyklon) 

wordt ingebracht. Naast het gebruik van een dodelijk gas kan men ook gebruik maken van stikgas 

(chloropicrine,...) teneinde de vos te doen ‘springen’ en deze dan te schieten. Terwijl de producten 

vroeger in de handel verkrijgbaar waren, zijn ze thans verboden. Hedendaags wordt soms gebruik 

gemaakt van artisanale vervangproducten o.a. op basis van zoutzuur of laat men burchten vollopen 

met water of aal, of gebruikt men rookontwikkelaars (med. ANONIEM). Deze methoden zijn echter 
illegaal. 

 

4.3.4.6. Vruchtbaarheidscontrole 

 

Hieronder vallen diverse methoden die het netto voortplantingsresultaat reduceren, zoals 

chirurgische sterilisatie, hormonale chemosterilisatie en immunosterilisatie. Verschillende producten 

en technieken bevinden zich nog in een experimenteel stadium, met problemen o.a. op het vlak van 

wetgeving, de selectiviteit ten aanzien van andere diersoorten, dosering en diervriendelijkheid. Vos 

zou overigens, om reden van zijn sociale organisatie en levensverloop, een weinig geschikte soort zijn 

voor toepassing van vruchtbaarheidscontrole (TUYTTENS & MACDONALD, 1998; FAGERSTONE et al., 2006).  
 

 

4.4. Impact van beheermaatregelen op de vossenpopulatie in relatie tot de 

ruimtelijke schaal waarop het beheer wordt toegepast 

 

Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat het toepassen van één of een combinatie van 

verschillende geschikte maatregelen op lokale schaal (grootteorde bv <10 km²) een vossenpopulatie 

wezenlijk kan reduceren. Zowel doelstelling 1 als doelstelling 2 kan dan ook vaak op dit ruimtelijk 
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niveau gerealiseerd worden (TAPPER et al., 1996; MULDER, 2007), eventueel mits jaarlijkse te herhalen 

inspanningen.  

 

In de wetenschappelijke literatuur betreffende de bestrijding van pestsoorten, wordt er echter voor 
gewaarschuwd dat er bij het beheer van pestsoorten in een zeer groot gebied (grootte sterk 

afhankelijk van de kenmerken van de te beheren soort) veelal slechts een beperkte 

populatiereductie kan worden behaald, en dit ondanks de inzet van effectieve dodingstechnieken 

(STENSETH, 1981; STENSETH & HANSSON, 1981; HONE, 1994).  

 

De verklaring hiervoor wordt o.a. gezien in de mobiliteit en heterogeniteit in de verspreiding van de 

soort binnen het gebied (die bovendien sterk kan beïnvloed worden door de bestrijdingsingrepen), 

en anderzijds het feit dat ook de bestrijdingsmaatregelen zelden over het ganse gebied gelijktijdig en 

met voldoende intensiteit (kunnen) worden uitgevoerd. Hierbij spelen immers tal van factoren 

waaronder de toegankelijkheid van het gebied voor bestrijding, de waarneembaarheid van de 
doelsoort, de bereikbaarheid van verschillende levensstadia of verschillen in perceptie en motivatie. 

Daardoor blijven er in de praktijk  steeds voldoende dieren in leven die, via dispersie, er telkens weer 

in slagen opengekomen plaatsen (sinks) in te nemen.  

 

Ook bij het beheer van de vos op landschapsniveau (grootteorde bv >1500 km²), zou er door gebruik 

te maken van letale beheersmaatregelen (culling) veelal slechts een beperkte impact op de totale 

populatieontwikkeling in het ganse gebied kunnen worden gerealiseerd (LLOYD, 1980; BAKER & HARRIS, 

2006; GENTLE et al, 2007). Het mislukken van het reduceren van de totale populatie op landelijke 

schaal wordt ook hier toegeschreven aan immigratie van dieren van buiten de beheerde terreinen, 
waardoor het behaalde effect van korte duur is (HARDING et al., 2001; GENTLE et al, 2007) of in het 

geheel zelfs nauwelijks resultaat zou opleveren (HEWSON, 1986). Illustratief voor dit fenomeen, 

concreet m.b.t. vos op het Europese vasteland, is het mislukken van groots opgezette campagnes ter 

reductie van vossenpopulaties in met hondsdolheid besmette regio’s (periode jaren 1970 – begin 

jaren 1980). 

 

REYNOLDS & TAPPER (1996) daarentegen vinden het onwaarschijnlijk dat de beheermaatregelen 

uitgevoerd in het kader van het wildbeheer in Groot-Brittannië niet meer dan een locale impact zou 

hebben op de predatorpopulatie. Gezien 58% van de landeigendom er enige vorm van wildbeheer 

heeft, veronderstellen ze dat predatorcontrole in het kader van wildbeheer voldoende verspreid 
moet zijn om een belangrijke rol te spelen. Indien er vele onafhankelijke inspanningen worden 

geleverd, die elk hun eigen ‘sink’ creëren, zou dit mogelijk allemaal samen kunnen leiden tot controle 

in de ganse regio.  

    

CONOVER (2002) stelt echter dat, precies omwille van immigratie vanuit omliggend onbejaagd terrein, 

inspanningen om populaties te reduceren over grote gebieden meestal effectiever zijn dan deze over 

kleine gebieden. Dit omdat de bron van immigranten verderaf gelegen is en er meer immigranten 

nodig zijn om het vrijgekomen gebied in te nemen.  

 

RUSHTON et al. (2006) modelleerde de impact van vier beheertechnieken (jacht met honden, 
winterbejaging, burchtjacht in de lente  en fertiliteitscontrole) op de populatieontwikkeling 

gedurende 15 jaar voor een gebied van 1.600 km². Hierbij werd eveneens rekening gehouden met 

immigratie vanuit omliggend niet beheerd gebied.  Op basis van het model werd voorspeld dat enkel 

burchtjacht in staat zou zijn om de populatie na 15 jaar met >60% te reduceren, en dit enkel op 

voorwaarde dat hierbij een effectiviteit (culling rate) van 80% gehaald wordt. De auteurs  achtten het 

realiseren van een dergelijk controleniveau over een oppervlakte van 1.600 km² echter praktisch 

onuitvoerbaar.   (RUSHTON et al., 2006).     
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Vraag 5   

 

Oplijsten van mogelijke ingrepen (met weergave van efficiëntie, ecologische 

impact, diervriendelijkheid, ...) om steenmarters lokaal te verwijderen 

(wegvangen/doden). 
 

5. Beheer steenmarter 

5.1. Beheerdoelstellingen 
 

In tegenstelling tot de vraag m.b.t. de vos wordt hier niet een ‘regulatie van de steenmarterdensiteit’ 

beoogd noch een ‘lokale of temporele verlaging’ ervan. Hier gaat het er om een bepaalde locatie 
steenmartervrij te maken (nultolerantie) door het verwijderen van de individuele dieren.  

 

 

5.2. Beheermaatregelen 
 
Voor het overzicht en toelichting van de gebruikte technieken werd gebruik gemaakt van specifieke 

literatuur over vang- en jachttechnieken van roofdieren, o.a. KRÖGER (1990), OSGYAN (1994), HESPELER 

(1995) en BOTHE et al. (1998) of desgevallend wordt verwezen naar persoonlijke mededelingen of 

ervaringen.  

 

5.2.1. Technieken 
 

5.2.1.1. Jacht met het geweer  

 

5.2.1.1.1. Opsporen 

 

Sluipjacht waarbij een sneeuwspoor gevolgd wordt met het oog op het lokaliseren van het dier te 

velde. Vergt ‘goede’ sneeuw en daar bovenop een behoorlijke dosis geluk. 

 

5.2.1.1.2. Marterburcht  
 

Kunstmatige schuilplaats (bv. gestapelde paletten) in combinatie met lokmiddel (zoetigheid,...) en 

een ingebouwde ‘roerstok’ om een zich verbergende marter uit te jagen. Kans op succes neemt toe 

met aantal kunstburchten in gebied. Inplantingplaats van respectievelijke kunstburchten is essentieel 

ten aanzien van mogelijkheden tot schieten in relatie tot onvoorspelbare vluchtroute van marter: 

afstand tot dekking voor wegvluchtend dier, veiligheid aangelanden,... 

 

5.2.1.1.3. Uitkloppen  

 

Het opsporen van een marter in het gebouw waar deze zijn dagrustplaats heeft (vastgesteld via 
sneeuwspoor) en via gedwongen verplaatsingen in schietbereik proberen te krijgen bij het 

wegvluchten (het ‘springen’). Vergt een goed op elkaar ingespeeld team, een roofdierscherpe hond 

(die de marter voortdurend moet helpen herlokaliseren), veel geduld (uren), en de inherente 

mogelijkheid en toelaatbaarheid (veiligheid) om in de onmiddellijke nabijheid van, of binnenin een 

gebouw te schieten (grote schuren,...). De term ‘uitkloppen’ doet ten onrechte veronderstellen dat 

dit met veel lawaai gepaard gaat. In werkelijkheid dient een en ander met de grootste omzichtigheid 

te gebeuren, waarbij systematisch bv. planken of hooibalen worden verplaatst. Succesvolle, vooral 
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vroeger toegepaste jachtmethode; hedendaags veeleer uitzonderlijk wegens beperking van jacht in 

het algemeen in en nabij dorpen of gebouwen (veiligheid, beschadiging gebouw). 

 

5.2.1.1.4. Loerjacht 
 

Met het geweer in aanslag opwachten van een marter die spontaan zijn dagrustplaats verlaat. Vergt 

een nauwkeurige kennis van de gebruikte dagrustplaatsen en van de ‘marterpassen’ (marterwissels) 

via voorafgaandelijk nauwgezet speurwerk (of tijdens sneeuw), en een maanheldere nacht 

(nachtjacht) om reden van voldoende zichtbaarheid. Variante daarop is het aanzitten (wachten), bij 

heldere nacht, bij een voederlokplaats. Zeer tijdsintensief. 

 

5.2.1.1.5. Nachtjacht met spotlicht 

 

Nachtelijke rondritten, doorgaans met 4x4-voertuig, met sterke lichtbron en geweer. Kan, in 
tegenstelling tot vos, succesvol zijn met hagelgeweer (i.p.v. kogelgeweer) wegens de veelal kortere 

waarnemings- of benaderingsafstand tot het dier (ANONIEM ; VAN DEN BERGE, K., pers. ervaring). Geldt 

nergens in de besproken landen of regio’s als officiële jachtmethode (stroperij). 

 

5.2.1.2. Jacht met vallen  

 

5.2.1.2.1. Kastvallen (kooivallen) 

 

Mobiele ‘balkvormige’ vangtuigen, resulterend in levendvang. Bij kastvallen bestaan de wanden uit 
hout (plank) of metaal (plaat), bij kooivallen uit gaas. Vaste (gesloten) wanden hebben het voordeel 

tegenover gaas dat het gevangen dier geblindeerd wordt van de buitenomgeving en zichzelf niet zal 

verwonden (hoektandbreuk,...) ten gevolge van aanhoudende ontsnappingspogingen bij het zien van 

licht. Om reden van diervriendelijkheid zijn kastvallen te verkiezen boven kooivallen. 

Wordt geaasd met diverse lokmiddelen (eieren, gerookte vis,...). Variante : doorloopval (met dubbel 

valdeurmechanisme, of wipval), wordt niet geaasd maar op specifieke plaatsen gezet (in greppel, op 

loopplank over beek, in nauwe doorgang). 

Biedt de mogelijkheid het gevangen dier terug vrij te laten (selectief). In het andere geval dient het 

dier op een humane manier te worden gedood. In de praktijk gebeurt dit door een ‘vangschot’ in de 

val (eventueel na versassen naar een kleine kooi) met een daartoe geschikt vuurwapen, dan wel met 
een gewoon jachtwapen bij het vluchten van het dier, te velde, na het openen van de val. 

Blijkt specifiek voor marters minder efficiënt dan voor verschillende andere roofdiersoorten (kleine 

marterachtigen, huiskat,...). 

Diverse types zijn in de gespecialiseerde handel verkrijgbaar, maar zijn vrij duur (kooivallen zijn 

goedkoper). 

 

5.2.1.2.2. Slagboomvallen of scharniervallen (schaarvallen) 

 

(Meestal) doodslagvangtuigen in allerlei varianten, vaak grotendeels artisanaal te construeren als 

vast vangsysteem te velde. Bij poging om het aas te nemen valt, via een triggermechanisme, het met 
stenen verzwaarde ‘dak’ van het vangsysteem neer op het dier, dat daarbij gedood wordt. 

Specialistische ervaring en handigheid vereist voor constructie en gebruik. Niet selectief ten aanzien 

van soorten met vergelijkbare leefwijze (voedselstrategie, schuilplaatsen, terreingebruik), en 

vergelijkbare of grotere lichaamskracht (vereist voor triggerwerking). Variante : ‘kofferval’, waarbij 

het neervallend gedeelte bestaat uit een ‘koffer’ of ‘kooi’ zonder bodem, resulterend in levendvang. 

Weinig gebruikt, grotendeels artisanale constructie. 
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5.2.1.2.3. Klemmen 

 

Diverse types en formaten beschikbaar in de handel, i.c. vooral het ‘zwanenhalstype’ (aasklem) en 

het ‘conibeartype’ (geaasd of als doorloop-klem) als mobiele doodslagvangtuigen (niet : pootklem of 
‘wildklem’, ‘intrapklem’ – cf. vraag 4 ). Succes bij gebruik (opstelling, plaatskeuze, vermijden van 

ongevallen) hangt nauw samen met specialistische ervaring. Niet selectief ten aanzien van soorten 

met vergelijkbare leefwijze (voedselstrategie, schuilplaatsen, terreingebruik), en vergelijkbare 

lichaamskracht (vereist voor triggerwerking). 

 

5.2.1.2.4. Pootstrikken (pootstrikklemmen) 

 

Een veer- of springmechanisme (pootklem,...) in combinatie met een strik of strop. Wordt geplaatst 

bij een voederplek (composthoop,...) of langs een kooi met levende vogels (fazantenren,...). Een 

veermechanisme, geactiveerd na indrukken van een (optrap-)palet, slaat een strop omhoog rond de 
poot van het dier. Wanneer het dier wegspringt, wordt de strik aangetrokken en blijft het dier 

gevangen in de pootstrik. Succes bij gebruik (opstelling, plaatskeuze) hangt nauw samen met 

specialistische ervaring. Niet selectief ten aanzien van soorten met vergelijkbare leefwijze 

(voedselstrategie, schuilplaatsen, terreingebruik) en vergelijkbare lichaamskracht (vereist voor 

triggerwerking). Levendvangsysteem, maar vergt zeer frequente controle om blijvende schade 

(gangreen, vaak letaal) aan het afgeklemd pootgedeelte te voorkomen (orde van uren) of om het 

afbijten van de eigen poot door het gevangen dier te voorkomen. Kans op ernstig spier- en 

huidtrauma blijft reëel (MULDER J., VAN DEN BERGE K., pers. ervaring). 

 
5.2.1.3. Andere  

 

5.2.1.3.1. Vergif 

 

Marters zijn ‘nieuwsgierige’ dieren met een uitgesproken veelzijdig dieet (zowel dierlijk als 

plantaardig), waarbij ook een behoorlijk aandeel ‘afval’ (keuken-, slacht-, fruitafval,...) (INBO, 2007). 

Daardoor ook laten zij zich vrij gemakkelijk verleiden tot het eten van door mensen uitgelegd 

lokvoedsel, zoals gerookte vis, kippeneieren en allerlei zoetstoffen (honing, pasta,...) die klassiek in 

allerlei vallen worden aangewend. Tegelijk maakt dit hen, i.c. vooral de nog onervaren subadulte 

dieren, zeer kwetsbaar voor diverse sterke vergiften. Werd in het verleden op grote schaal toegepast 
en wordt mede-verantwoordelijk geacht voor lokale uitroeiingen (VAN DEN BERGE & DE PAUW, 2003). 

Thans illegaal – zie vraag 4. 

 

5.2.2. Evaluatie en toepasbaarheid  

 
5.2.2.1. Rendement  

 

Ten aanzien van steenmarter geldt de vallenjacht als veel efficiënter dan de jacht met het geweer 

(OSGYAN, 1994), wat uiteraard logisch is op basis van de ecologie van het dier. Jacht met het geweer 

wordt vooral toegepast als een occasionele jachtbeoefening. 

 

In de praktijk blijkt de ervaring met vallenjacht voortgekomen vanuit twee doelstellingen. Enerzijds is 

er de pelsjacht, waarbij vallen ingezet worden voor het buitmaken van volwassen dieren in 

wintervacht. Anderzijds maakt de steenmarter in een aantal landen ook het voorwerp uit van 

predatorcontrole in het algemeen. Wetenschappelijk onderzoek naar wegvangtechnieken specifiek in 
het kader van preventie en bestrijding van andere schadevormen (in gebouwen,...) is ons, voor zover 

we konden nagaan, niet bekend. De klassieke technieken zijn evenwel zonder meer ook hiervoor 

inzetbaar. 
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Het onderzoek van RUETTE et al. (2003) toont aan dat het vangstsucces van de gangbare vallenjacht 

niet eenduidig kan gekoppeld worden aan een welbepaalde toepassing, maar steeds wordt gestuurd 

door een intense wisselwerking tussen de aangewende techniek, de duur van opstelling op eenzelfde 
plek, de ervaring van de vanger en mogelijke andere vangsten in de omgeving. 

Uit de analyse kan wel worden vooropgesteld dat voor marters pootstrikken minder succesvol zijn 

dan kastvallen en dat het succes van deze laatste toeneemt bij plaatsing in de onmiddellijke nabijheid 

van een kippen- of fazantenren. Daarnaast blijken de grootste vangstsuccessen gekoppeld te zijn aan 

korte vangstsessies, ongeacht de ervaring van de vallenzetter of nabijheid van een andere 

succesvolle vangstlocatie. 

Vertaald naar de praktijk betekent dit dat het vangstsucces niet zou toenemen met een toenemende 

vangperiode voor dezelfde opgestelde vallen. Bij uitblijven van succes is het derhalve rendabeler de 

vallen regelmatig te verplaatsen, i.p.v. geduld te oefenen. 

 
Los daarvan geldt dat jonge en subadulte dieren steevast makkelijker te vangen zijn dan adulte, meer 

ervaren en argwanende dieren (OSGYAN, 1994 ; HESPELER, 1995). Dit betekent dat het vangstsucces in 

de tweede jaarhelft het grootst zal zijn, gezien de nieuwe cohorte eerstejaarsdieren dan volop actief 

geworden is in de globale populatie. Dit periodieke verhoogde vangstsucces zal daarom echter niet 

automatisch een merkbare invloed hebben op de residerende populatie. 

 

Elke vangtechniek vergt een specifieke en vaak specialistische ervaring en een dagelijkse controle. Dit 

laatste geldt ook voor doodvangtechnieken, opdat bij eventuele misvangsten (bv. in 

zwanenhalsklem) het geknelde en gekwetste maar nog levende dier zo snel mogelijk kan worden 
gedood om redenen van diervriendelijkheid. 

 

5.2.2.2. Selectiviteit  

 

Met betrekking tot het wegvangen of doden van steenmarters geldt de aandacht inzake selectiviteit 

in het bijzonder ten aanzien van boommarter, alsook ten aanzien van bunzing (INBO, 2007). De 

boommarter heeft de Rode-Lijststatus ‘vermoedelijk bedreigd’ (CRIEL et al., 1994) en is immers 

extreem zeldzaam in Vlaanderen (VAN DEN BERGE et al., 2000 ; VAN DEN BERGE & DE PAUW, 2003 ; VAN 

DEN BERGE, 2007 ; VAN DEN BERGE, 2009),, terwijl de bunzing een algehele populatieterugloop kent 

(VAN DEN BERGE & DE PAUW, 2003 ; VAN DEN BERGE, 2007). 
 

Van bunzing is vanouds bekend dat de soort niet zelden schuren en bijgebouwen binnendringt, hetzij 

occasioneel tijdens voedseltochten (kippeneieren,...), hetzij langdurig als schuilplaats tijdens de 

winter.  

De overlap in leefwijze tussen steenmarter en boommarter is pertinent, waarbij ook boommarters 

regelmatig binnendringen in gebouwen en daar eventueel voor analoge schade en overlast kunnen 

zorgen als steenmarters (BROEKHUIZEN, 1994 ; DREES, 2000 ; BROWN & BIRKS, 2006 ; voorbeelden van 

foto’s hieronder). 

Een bijkomend probleem is dat voor een juiste determinatie van boom- en steenmarter niet zelden 

specialistische kennis nodig is. Dieren die al een tijdlang in een val opgesloten zitten, zijn bovendien  
vaak ook vuil en nat, wat de determinatie nog zal bemoeilijken. 

 

Gerefereerd naar selectiviteit en de mogelijkheid om het dier gezond en wel opnieuw vrij te laten, 

beantwoordt alleen de kastval (met gesloten wanden) aan alle criteria. Kooivallen (wanden in gaas) 

zijn dieronvriendelijk (tandbreuk, kwetsuren). 
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Foto links : Surplus killing in duivenhok door boommarter (foto Peter van Geneijgen, Ndl.) 

 

Foto rechts : Jonge boommarter, geboortenest op zolder in woning (foto Harold Makaske, Ndl.) 

 

5.2.2.3. Efficiëntie en ecologische impact 

 

Steenmarters zijn territoriale dieren met grote individuele leefgebieden. Dergelijke territoria beslaan 

doorgaans een oppervlakte van enkele honderden hectare, met een spreiding gaande van minder 

dan 100 ha tot ca. 700 ha naargelang van de voedselbeschikbaarheid. Zij zijn gebaseerd op 

intraseksuele uitsluiting: zowel mannetjes als wijfjes dulden geen seksegenoot in hun eigen 

leefgebied. Het territorium van een mannetje overlapt wel gedeeltelijk met dat van één of enkele 

wijfjes (zie o.a. LIBOIS & WAECHTER, 1991 ; HERRMAN, 1994). 

 
Bij een dergelijke sociale populatiestructuur resulteert het verwijderen (wegvangen, doden) van een 

territoriumhouder in het wegvallen van de sociale barrières die soort- of seksegenoten op afstand 

hielden. M.a.w. van zodra het territorium niet meer wordt verdedigd, staan als het ware alle deuren 

open voor vestiging van nieuwe dieren op de vrijgekomen locatie. Behalve reeds gevestigde dieren is 

er in een overjaarse populatie immers steeds ook een – door voortplanting jaarlijks hernieuwd – 

aanbod aan jonge en disperserende exemplaren aanwezig. 

Belangrijk daarbij is dat steenmarters intensieve geurklieren op de teen- en zoolkussens van de poten 

hebben, waarmee ze bij elke pas een geurmerk achterlaten op de ondergrond. Nieuw inkomende 

dieren vinden aldus ‘blindelings’ meteen de weg naar goede schuilplaatsen – zoals precies de 
gebouwen waar hun voorgangers overlast veroorzaakten. 

 

 

 

 

 

Geurklieren (donkere ronde vlekken en stippen) op 

teen- en voetkussens stempelen bij elke pas een 

geurmerk op het substraat, waardoor intensief 

gebruikte marterpaadjes ontstaan naar alle goede 

schuilplaatsen (foto INBO). 

 

 

Ten aanzien van de ‘efficiëntie’ van een genomen maatregel geldt derhalve dat dieren die op een 

bepaalde plaats weggevangen zijn (gedood, verwijderd) in de regel snel (d.i. in de orde van dagen, 

weken of hooguit enkele maanden) worden vervangen door soortgenoten (MÜSKENS & BROEKHUIZEN, 
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1998 ; LUDWIG, 1999 ; LUDWIG, s.d. ; MÜSKENS & BROEKHUIZEN, 2005 ; KAPER & MÜSKENS, 2006 ; HERR & 

SCHLEY, 2009). 

Het effect van de ingreep zal daardoor dus steeds slechts temporeel zijn. 

 
Het repetitief wegvangen van dieren op eenzelfde plaats zal steeds een drainerend effect uitoefenen 

op de in de omgeving aanwezige populatie. De ecologische impact daarvan zal uiteraard 

samenhangen met het aantal plaatsen (territoria) waar dit wordt toegepast. Op basis van het 

gelijkheidsbeginsel van alle – potentieel schadelijdende – burgers dreigen eventuele precedenten 

snel te zullen leiden tot veralgemeende toepassing (INBO, 2007). 

 

Tegen deze achtergrond geldt dat het definitief lokaal verwijderen van steenmarters (nultolerantie) 

enkel mogelijk is – behoudens grootschalige uitroeiing – door het verhinderen van de toegang tot de 

betreffende locatie, wanneer het dier niet aanwezig is. Gebouwen bv. kunnen martervrij gemaakt 

worden door alle toegangen af te sluiten, dan wel, in zeer uitzonderlijke gevallen, door uitrastering 
van de huiskavel. 

 

Tenslotte valt op te merken dat inzake aansprakelijkheid van schade door (al dan niet) bejaag- of 

bestrijdbaar gestelde soorten, er een fundamenteel onderscheid te maken valt naargelang hun 

respectievelijke populatie-ecologie. Voor schade veroorzaakt door een soort die in groep leeft – en 

dus bij niet-ingrijpen mogelijk in hoge aantallen op eenzelfde locatie voorkomt – is het aansprakelijk 

stellen van de beheerder logisch en zinvol (bv. konijn en rat). Voor schade veroorzaakt door een 

territoriale soort – waarvan steeds van nature slechts een zeer beperkt aantal individuen op dezelfde 

locatie kunnen voorkomen – is deze aansprakelijkheidstelling niet logisch en niet zinvol. Zo kan bv. 
een gebouw waar schade optreedt steeds in slechts één territorium tegelijk staan en kan de 

aanwezigheid van één enkel individu voldoende zijn opdat zich schade voordoet (VAN DEN BERGE & 

GOUWY, 2009). 
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