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Vos

Wie ooit een Vos heeft gezien, is vast 
onder de indruk van de alertheid van 
dit roofdier. Soms laat hij zich in de 
schemering zien, maar meestal moet 
je genoegen nemen met sporen die zijn 
aanwezigheid verraden zoals vossen- 
keutels. Die worden op een opvallende 
plek gedeponeerd om soortgenoten 
duidelijk te maken Dit is mijn gebied, 
gaan jullie maar ergens anders heen. 
Zo’n vossenterritorium wordt door een 
paartje het hele jaar bewoond. De communicatie tussen Vossen verloopt 

vooral via geuren en geluiden. Ze laten 
geen kans onbenut om hun territorium 
af te bakenen met keutels, geursporen 
en geluiden. Behalve keffen kan hij vele 
andere geluiden produceren om zijn 
gemoedstoestand kenbaar te maken aan 
soortgenoten. Vossen zijn territoriaal 
en hebben geen kleurrijk maar wel een 
‘geurrijk’ huwelijk. Een paartje Vossen 
heeft een vaste woon- en verblijfplaats. 
Zo’n gebied varieert van enkele tientallen 
tot enige honderden hectaren. Het 
mannetje heet een rekel en vrouwtje 
een moer. De paartijd (ranstijd) valt in 
de winter. Daarna maakt het vrouwtje 
een hol waarin ze na een draagtijd van 
twee maanden in het voorjaar zo’n vijf 
jongen op de wereld zet. Na enkele weken 
verhuizen de jongen meestal naar een 
groter hol. Hun eerste stappen in de 
buitenwereld zetten ze wanneer ze een 
maand oud zijn. Een vossenhol wordt 
voornamelijk gebruikt om jongen groot te 
brengen of om te schuilen bij slecht weer. 

Een vos graaft 
bij voorkeur een 
hol in een droog 
zandlandschap
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Op eigen benen staan
Het grootste deel van het jaar slapen zowel  
het mannetje als het vrouwtje in de open 
lucht, in een droge greppel of onder dicht 
struikgewas. De rekel slaapt nooit bij zijn  
jongen en het vrouwtje alleen als de jongen  
klein zijn. De zorgt ook voor voedsel. 
Al vrij snel na de geboorte van jongen 
vertrekt ook het vrouwtje naar buiten 
maar ze komt dan nog wel regelmatig 
langs om de jongen te zogen. Na een 
maand krijgen de jongen voor het eerst 
vlees en worden geleidelijk aan door het 
vrouwtje ingewijd in allerlei trucjes om  
prooien te verschalken. Na een half jaar  
moeten ze op eigen benen staan en worden  
ze gedwongen hun veilige hol te verruilen 
voor de harde buitenwereld. Ze moeten 
op jonge leeftijd al op zoek naar een eigen 
territorium. Dat valt niet mee, zelfs na 
zwerftochten van tientallen kilometers 
lukt het vele jonge Vossen nog niet om een  
eigen territorium te bemachtigen omdat 
alle goede plekken reeds bezet zijn. Meer 
dan 50% sterft voor hun eerste verjaardag.

Jonge vrouwtjes worden soms wel een 
of meerdere jaren in het ouderlijk gebied 
geduld. Zij moeten daar wel een prijs voor 
betalen. Ze moeten hun ouders helpen bij 
de (op)voeding van een nieuwe generatie 
nakomelingen, maar mogen zelf niet 
zwanger raken.

Voedsel
De Vos is een alleseter, met een grote 
voorliefde voor konijnen en muizen. 
Gemiddeld heeft hij 500 gram voedsel per 
dag nodig. Het is een rasechte opportunist  
die pakt wat hij pakken kan. Omdat 
konijnen in Drenthe schaars zijn schakelt 
de Vos met gemak over op muizen. Zijn 
die niet voorhanden dan probeert hij te 
overleven op ander voedsel zoals regen- 
wormen. Soms kunnen die wel 10% van 
zijn ‘dieet’ uitmaken. Een belangrijk deel  
van zijn menu is vegetarisch. Aan de 
kleur van keutels kun je zien welke 
vruchten hij heeft gegeten: oranje keutels 
worden veroorzaakt door consumptie van  
bessen van de Lijsterbes. Rood of blauw 
gekleurde keutels verraden respectieve- 
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lijk de consumptie van Vossenbessen 
(Rode bosbes) of Blauwe bosbessen. Als er 
binnen zijn territorium ’s nachts pluimvee 
losloopt, heeft hij geen gewetenswroeging 
om die te pakken. Een deel van zijn prooi 
bestaat uit dieren die in het verkeer zijn 
omgekomen. 
Steeds vaker rukt de Vos op naar dorpen 
en steden waar hij afvalbakken afstruint. 
Rond de dorpen en steden zijn de territo- 
ria het kleinst; slechts enkele tientallen 
hectares. In een heidegebied zoals 
bijvoorbeeld het Hijkerveld is veel minder 
voedsel beschikbaar en moeten ze wel een 
territorium van enige honderden hectare 
veiligstellen tegen soortgenoten. Hoe 
groter het voedselaanbod is, des te kleiner 
het territorium. 

Zo slim als een Vos
Jaarlijks geeft de Provincie Drenthe tien- 
tallen vergunningen af om Vossen dood 
te schieten. Als een territoriale Vos wordt 
afgeschoten, wordt zijn plek ingenomen 
door een van de vele rondzwervende 
Vossen die op zoek zijn naar een vaste 

woon- en verblijfplaats. Er is een vlotte 
doorstroming in de vossenterritoria, want 
na enkele jaren worden oudere echtparen 
door jongere en sterkere generaties 
verdreven. Ze worden dan gedwongen 
in hun laatste levensfase (weer) een 
zwervend bestaan te leiden. Veel Vossen 
worden slechts 3 jaar oud, met een enkele 
uitschieter naar 10 jaar. 
Als je je realiseert hoe vaak de Vos de klos  
is door hoge jachtdruk, door sterfte ten 
gevolge van intensief verkeer of door 
voedselschaarste, dan is het verbazing-
wekkend dat de vossenstand gelijk blijft. 
Dat lukt alleen maar als je zo slim bent als 
een Vos…

Zodra de jongen  
een maand oud zijn, 
gaan ze buiten 
spelen  
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