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Vanaf eind jaren zeventig leven er vossen in het duingebied van Meijendel en
Berkheide. We zijn er intussen aan gewend geraakt. Over hoe de vossen beheerd
moeten worden, lopen de meningen uiteen. Sommigen willen het aantal vossen
'kort' houden door afschot, anderen vinden dat de vos, net als alle andere diersoorten, zich zonder ingrijpen van de mens moet kunnen ontplooien. Onder meer
om inzicht te krijgen in de 'natuurlijkheid' van de vossenpopulatle in het duin, werd
van 1997 tot en met 1999 een diepgaand onderzoek uitgevoerd, dat eind 2000
uitmondde in een rapport: 'De vos in Meijendel en Berkheide' (Mulder, 2000). De
belangrijkste conclusie luidde dat de vossenpopulatle hier op natuurlijke wijze
gereguleerd wordt, en daarmee naadloos past in de beheersvisie voor Meijendel
en Berkheide. Hoe het onderzoek tot zo'n conclusie heeft geleid, wordt hier
uiteengezet.

Toename
De herkomst van de vos in de duinen bij Wassenaar is wat onzeker Enerzijds zijn er
een of meer dieren uit gevangenschap ontsnapt in Den Haag of Scheveningen,
getuige enkele vroege waarnemingen van vossen met een halsband. Anderzijds
verspreidde de vos zich in dezelfde tijd vanuit het noorden, waar de eerste vossen
zich al eind jaren zestig hadden laten zien. Hoe het ook zij, de groeiende populatie
vossen leidde tot grote veranderingen in het duin. De 'eeuwig' aanwezige
meeuwenkolonies, die met andere middelen niet waren in te dammen, verdwenen
door predatie en verontrusting door de vos in korte tijd geheel uit het duin
(Bouman et al. 1991) en het voortplantingssucces van de eenden en andere grondbroeders nam af (o.a. van Ommering & Verstrael, 1987; de Leeuw et al. 2000). Zulke
effecten waren te verwachten, na de terugkomst van een afwezige grote predator
Aanvankelijk, tot 1990, werden de vossen tamelijk intensief bejaagd in het deel van
Meijendel dat onder het Koninklijk Jachtdepartement viel, en in Berkheide, maar
dat verhinderde hun toename niet. Omdat de vossen in de duingebieden ten zuiden
van het Noordzeekanaal overal veel overdag actief zijn, worden ze regelmatig
waargenomen door duinwachters, duinwerkers en bezoekers. De indruk van veel
waarnemers is, dat het aantal vossen een hoogtepunt bereikte tegen het einde van
de 'meeuwentijd', rond 1994. Daarna zou het aantal langzaam wat gedaald zijn en
mogelijk is het de laatste jaren min of meer stabiel. Gedurende het onderzoek, van
1997 t/m 1999, kon geen stijging of daling van de populatie-omvang worden
vastgesteld. De vossenpopulatle lijkt nu dus in een zeker evenwicht te verkeren.
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Voedsel
Als uitgesproken generalist eet de duinvos alles wat in zijn leefgebied te vinden is,
van insecten en bessen tot konijnen en reekalfjes. Hij heeft echter wel voorkeur
voor bepaalde prooien, voor konijn. Ongeveer 84 % van het voedselgewicht van de
vos bestaat uit konijn, hoewel het aantal konijnen nu veel lager is dan enkele jaren
geleden. Elke volwassen vos eet per jaar ongeveer 150 konijnen, inclusief de vele
jonge konijnen die in het voorjaar worden gepakt. De voorkeur van de vos voor
konijnen is wellicht zó groot, dat hij mogelijk in staat is te verhinderen dat de
konijnenpopulatie weer opklimt naar het hogere niveau van vóór de myxomatose
en de VHS.
Wat hier van belang is, is in hoeverre de vossen ook 'onnatuurlijke' voedselbronnen
gebruiken die van de mens afkomstig zijn. Je hoort nogal eens beweren dat vossen
cultuurvolgers zijn en dat de 'patatvos' oprukt, ja, zelfs dat het aantal vossen in
natuurgebieden zo hoog is omdat ze afval eten. De gegevens wijzen daar echter
helemaal niet op. In de 900 onderzochte vossenkeutels uit Meijendel werden slechts
19 maal afvalresten gevonden: plastic, rubber, piepschuim, papier, zilverpapier,
weefsel (stof) en kauwgom. In totaal maakt dit soort afval slechts 0,02 % uit van
het door vossen gegeten prooigewicht. Als we ervan uitgaan dat de negen keer
aangetroffen resten van appel afkomstig zijn van weggeworpen klokhuizen, dan
loopt het afval-aandeel op tot 0,08 %. Niet alle voedsel dat afkomstig is van de
mens laat echter sporen na in de keutels: bij brood, snoep (kauwgom weer wel),
gekookte aardappelen en groente (composthopen!) is dat niet het geval. Daardoor
is het bij keutelonderzoek meestal niet goed mogelijk het werkelijke aandeel te
bepalen van het voedsel dat van de mens afkomstig is.
Bij maagonderzoek gaat dat veel beter Uit het duin werden echter nauwelijks
magen met inhoud verzameld, omdat de meeste vossen daar sterven aan ziektes en
uitputting. Wel werden in een strook direct rond het duin ('duinzoom') en in 'stad
& land' verder van het duin vandaan vossen verzameld met volle magen. Dat waren
voornamelijk geschoten en in het verkeer omgekomen dieren. In totaal ging het
om 49 magen uit de duinzoom en 54 van verder weg, met respectievelijk in totaal
4933 en 5519 gram aan maaginhoud. Dit komt overeen met ongeveer 100 gram per
vos, dat is een vijfde deel van zijn dagelijkse voedselbehoefte. In totaal gaat het
per gebied dus om slechts tien complete dagmenu's van de vos, te weinig om
vergaande conclusies te trekken over het voedsel dat vossen het gehele jaar rond
eten. Maar in deze magen werd wel duidelijk meer voedsel aangetroffen dat van
mensen afkomstig was dan in de keutels uit de duinen. Verteerbaar afval maakte
respectievelijk 8 en 13 % uit van de onderzochte maaginhoud uit duinzoom en stad
& land, en onverteerbaar afval (papier, kunststoffen etc) respectievelijk O en 3 %,
samen dus 8 en 16 %. Appel kwam respectievelijk met 6 en 8 % voor in de magen,
maar in deze gebieden kan appel ook afkomstig zijn van gevallen fruit in tuinen.
De conclusie moet dus zijn dat de vossen in de duinen geheel leven van het
natuurlijke voedselaanbod. Zelfs buiten de duinen, meer in de nabijheid van de
mens, lijkt er op basis van deze (beperkte) gegevens vooralsnog geen sprake te zijn
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van 'patatvossen', aangezien de vossen zich daar nog voor meer dan driekwart op
natuurlijke wijze lijken te voeden.

—

Populatie

Het bepalen van de populatiedichtheid bij de vos is geen sinecure; zelfs als ze veel
overdag rondlopen kun je ze niet zomaar tellen. In overzichtelijk terrein kan het
tellen van de holen met jongen, in het voorjaar, een indruk geven van het aantal
territoria dat er moet zijn. Grote delen van het duingebied zijn echter te dichtbegroeid om alle worpen te kunnen vinden. Bovendien weet je dan nog maar de
helft. Bij hoge populatiedichtheid zijn er naast de territoriale dieren namelijk ook
nog veel zwervende vossen aanwezig. Voor een betrouwbare aantalschatting zou
je drie dingen moeten weten: het aantal territoria, het gemiddeld aantal vossen
dat samen een familiegroep vormt in zo'n territorium, en het aantal aanwezige
zwervers.
In het onderzoek in Meijendel werden twee grotendeels van elkaar onafhankelijke
methoden gebruikt om een beeld te krijgen van de populatiedichtheid zoals die
kort voor de voortplantingsperiode (maart) is. In totaal werden 60 volwassen vossen
van een zender voorzien en enige tijd gevolgd, gemiddeld 46 weken. Hun ruimtelijk gedrag werd in kaart gebracht, waardoor het aantal territoria bekend werd
en enig zicht werd verkregen op het aantal zwervende vossen. Door directe en indirecte observatie werd geprobeerd het totaal aantal vossen in een aantal territoria
vast te stellen. Al die gegevens samen leverden een schatting op van tussen de 6,7
en 11,0 volwassen vossen per 100 hectare (Ikm^). Dat lijkt erg hoog. Toch kwam de
andere toegepaste methode opmerkelijk genoeg op ongeveer hetzelfde aantal uit,
namelijk 7,2 tot 9,4 vossen per vierkante kilometer Hierbij werden alle toevallige
voorjaarswaarnemingen verzameld van gezenderde en niet gezenderde vossen,
gedaan door DZH-personeel in het onderzoeksgebied. Doordat bekend was hoeveel
en welke gezenderde vossen daar rondliepen, was uit de verhouding gezenderdniet gezenderd het totaal aantal aanwezige vossen te berekenen (een zogenaamde
Lincoln-index).
Uit het werk met de zenders bleek, dat een groot deel van de volwassen vossen
(misschien wel bijna de helft) een zwervend bestaan leidt in de duinen van
Meijendel. Het gaat zowel om jonge vossen (hoewel ze soms al twee of zelfs drie
jaar oud zijn) die er nog niet in zijn geslaagd om zich in een territorium te vestigen,
als om zeer oude vossen (vanaf ongeveer zes jaar oud) die blijkbaar uit hun territorium verjaagd zijn door een jongere vos. Er bleek een tendens bespeurbaar waarbij
jonge vossen eerst in de directe omgeving van hun geboorteplaats op zoek gaan
naar een eigen plek, vervolgens veel verder (vijf tot tien kilometer bijvoorbeeld)
voerende zwerftochten ondernemen en tenslotte, als ze nog steeds geen
territorium hebben kunnen bezetten, zich ergens min of meer vestigen en 'lokaal'
blijven zwerven, in een gebied van grofweg 500 ha. Zwervende vossen planten zich
niet voort; het hebben van een territorium, en daarmee een verzekerde voedselvoorraad, is een voorwaarde voor reproductie. Sommige zwervers leven deels in het
55
Holland's Duinen

nr 40, april 2002

De vos, natuurlijk onderdeel van het duinecosysteem

duin en deels daarbuiten, maar uit het volgen van zwervende vossen blijkt dat de
meeste sterk de neiging hebben om in het duin te blijven.

—

Territoria

Het merendeel van de vossen blijft vrijwel voortdurend binnen een duidelijk
begrensd gebied van niet al te grote omvang, het territorium. In de praktijk maken
de meeste territoriale vossen wel af en toe kleine uitstapjes (met een duur van

Figuur 1. Ligging van de ons bekende vossenterritoria in Meijendel, Berkheide ('Friks') en
op Duindigt ('Tessa') van januari tot september 1997. Bij bijna al deze gezenderde vossen
hebben de waterpartijen grote invloed op de begrenzingen van de territoria. Dikke
lijnen duiden vrouwtjes aan, dunne mannetjes. De vierkanten vormen het kilometerraster
van de topografische kaart.
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hooguit enkele uren) buiten hun normale activiteitsgebied. De beoordeling waar de
grens ligt tussen 'normaal gedrag' en 'uitstapje' is enigszins subjectief; hoe minder
een dier gevolgd is, des te moeilijker (en dus subjectiever) is die beoordeling.
Territoria kunnen bijvoorbeeld op de kaart worden ingetekend door gebruik te
maken van een computerprogramma dat uit de verzamelde 'peilpunten' contouren
berekent; in de praktijk bleek de contour die 90 % van de peilpunten omvat de
meest realistische weergave van het territorium op te leveren. Daarbij valt op dat
in Meijendel de waterpartijen nogal eens een rol spelen bij de ligging van de territoriumgrenzen, aangezien ze vaak barrières vormen (figuur 1).
Het territoriale systeem bij de vos moet niet al te zeer worden opgevat als een statische toestand. Er is veel dynamiek, die pas duidelijk wordt als de vossen gedurende
langere tijd gevolgd worden. Territoria schuiven een beetje heen en weer, worden
kleiner of groter en worden soms samengevoegd of gesplitst. Echte verhuizingen
van eenmaal als territoriaal gevestigde vossen werden nauwelijks waargenomen.
Ondanks de dynamiek is het territoriale systeem op elk moment duidelijk aanwezig,
het hele jaar door, en speelt het een belangrijke rol bij de voortplanting en
aantalsregulatie.
De oppervlakte van de territoria, weergegeven als 90 % contour, bedroeg
gemiddeld 46,6 ± 20,3 (SD) ha voor de vrouwtjes en 54,7 ± 20,5 voor de mannetjes.
De territoria zijn, vergeleken met de resultaten van de meeste andere vossenonder-

Territoriumgrootte en afstand tot grens
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Figuur 2. Verband tussen territoriumgrootte (in ha) en de afstand van de territoriumrand tot 'menselijke
activiteit' (bewoning, strandpaviljoens), hier als grens aangeduid.
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zoeken (zie Cavallini 1996), erg klein, dat hangt natuurlijk nauw samen met de
hoge dichtheid aan vossen (zie boven). Als de menselijke omgeving rond het duin
invloed zou hebben op de vossen die in het duin leven, bijvoorbeeld als vossen aan
de binnenduinrand hun voedsel voor een deel van buiten het duin halen, zou je
verwachten dat het territorium dat ze aan de duinrand bezetten kleiner is dan de
territoria meer centraal in de duinen. Figuur 2 geeft de relatie weer tussen de territoriumgrootte en de kortste afstand tussen het territorium en 'menselijke activiteit',
zoals de bewoning langs de binnenduinrand en de drukke strandgedeelten met
strandpaviljoens. Er blijkt echter geen sprake te zijn van kleinere territoria aan de
duinrand (r2 = 0,043, p = 0,183). Wat wel opvalt in de figuur is de significant veel
grotere spreiding in de territoriumomvang dichtbij de duinrand, ten opzichte van
de territoria meer binnenwaarts, verder dan 800 meter van de rand (Levene's test,
p = 0,006). Een verklaring hiervoor kan zijn, dat enerzijds de extra voedselbronnen
daar soms een kleiner territorium mogelijk maken, maar dat anderzijds de hogere
sterfte aan de rand van (en buiten) het duin door verkeer en afschot (tijdelijk) ook
juist grotere territoria mogelijk maakt, door het wegvallen van buren. In het
onderzoek kon bij tenminste één vos daadwerkelijk zo'n tijdelijke vergroting van
het territorium, van 28 ha naar 87 ha en terug naar 46 ha, gevolgd worden. Meer
in het centrum van het duin zou het territoriale systeem dan wat stabieler zijn door
de wat minder hoge, uitsluitend natuurlijke sterfte.

Voortplanting
Vossen krijgen eenmaal per jaar een worp jongen, meestal in maart of april. Het
aantal jongen dat een wijfje per keer kan baren, kan oplopen tot veertien, en
hangt sterk samen met haar conditie en de 'ruimte' die er in de populatie is, dat wil
dus zeggen met de beschikbaarheid van voldoende voedsel. Kan een populatie zich
nog flink uitbreiden, of worden er veel vossen geschoten, dan zijn de worpen
groot, is een gebied 'verzadigd' dan tellen de worpen maar een paar jongen. In
Meijendel bedroeg de gemiddelde worpgrootte bij 49 worpen (op een leeftijd van
zes tot twaalf weken) slechts 3,8 jongen, maar is ook een flink aantal (16,7 %)
territoriale vrouwtjes aanwezig dat helemaal geen jongen krijgt. In de eveneens
onbejaagde populatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen werden de laatste
jaren nog maar gemiddeld 2,5 jongen per worp geteld (Baeyens et al., 2000).
Het andere (en mogelijk hogere) voedselaanbod buiten het duin zou ertoe kunnen
leiden dat vossen aan de duinrand meer jongen grootbrengen dan dieper in het
duin. Figuur 3 geeft de relatie tussen de worpgrootte en de kortste afstand van de
worp tot de duinrand. Hierbij zijn vier bekende 'dubbele worpen' (met respectievelijk 10, 9, 8 en 4 jongen) als één worp geteld, zodat de figuur eigenlijk de
reproductie per territorium weergeeft in relatie tot de 'buitenwereld' (onder een
'dubbele' worp wordt het geval verstaan waarbij niet slechts één, maar twee
vrouwtjes in een territorium jongen krijgen; meestal worden de jongen gezamenlijk
opgevoed, in één hol). Er is inderdaad een duidelijke relatie: hoe verder van de
duinrand hoe kleiner de worp (r2 = 0,117, p = 0,021). Opvallend is, dat de grotere
'dubbele' worpen (acht jongen of meer) alle drie dichtbij de duinrand lagen, in elk
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Figuur 3. Verband tussen het aantal jonge vossen per territorium en de afstand van de worp
tot 'menselijke activiteit' (bewoning, strandpaviljoens), hier als grens aangeduid.

van de onderzoeksjaren één, wat suggereert dat alleen extra voedselbronnen
buiten het duin soms de reproductie mogelijk maken van twee vrouwtjes per
territorium. Bij twee van die dubbele worpen, in Berkheide, lagen inderdaad ook
prooiresten van huisdieren.

Sterfte
In het algemeen is het sterven van dieren een veel minder opvallend verschijnsel
dan het geboren worden. In het voorjaar zie je overal het jonge leven, maar de
dood kom je veel minder tegen. Dieren sterven vaak weggekropen in holen of in de
dekking. Bij vossen konden we op vier manieren zicht krijgen op de sterfte: uit de
geslachtsverhouding bij jonge vossen, uit de lotgevallen van de gezenderde vossen,
uit de secties van de dood gevonden vossen en uit de leeftijden van dood gevonden
en levend gevangen vossen.
Het is opvallend dat het vangen van jonge vossen bij de burchten in vrijwel alle
vossenonderzoeken een overschot aan mannetjes oplevert, terwijl de geslachtsverhouding in de baarmoeder gewoon 1 op 1 bedraagt (Vos & Wenzel, 2001). In het
Meijendel-onderzoek was de verhouding zelfs extreem scheef: 1 vrouwtje op 2,3
mannetjes. Bij de vos is het mannetje gemiddeld groter dan het vrouwtje, en dat
verschil is al bij embryo's meetbaar De scheve geslachtsverhouding betekent dat er
kort na de geboorte, in elk geval voordat de jongen buiten het hol spelen en
gevangen kunnen worden, een flinke sterfte optreedt in het nest, waarbij
voornamelijk de vrouwelijke, kleinere jongen het slachtoffer zijn. De onderlinge
concurrentie tussen jonge vossen begint in deze dichte populatie dus al onmid59
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dellijk na de geboorte. Maar ook als ze wat groter zijn sterven er regelmatig jonge
vossen; van achttien gezenderde jonge vossen waren er in oktober al zes dood,
waarvan vier aan natuurlijke oorzaken; de andere twee stierven door verkeer en
afschot. In totaal bedraagt de sterfte onder jonge vossen in hun eerste kalenderjaar,
dus vóór ze volwassen zijn, ongeveer 50 %.
Tijdens het onderzoek stierf ook een aantal van de volwassen zendervossen. Uit de
frequentie waarmee dat gebeurde kon met behulp van de Mayfield-methode,
oorspronkelijk ontwikkeld voor het bepalen van de overleving van vogelnesten,
worden afgeleid wat de overlevingskans, en dus ook het omgekeerde daarvan, de
sterftekans, was onder deze groep van 60 vossen. De kans op sterven was, gerekend
over één jaar, gemiddeld 35 %; kortom, van elke drie volwassen vossen in Meijendel
sterft er één, elk jaar! Een klein deel van deze sterfte is onnatuurlijk; enkele vossen
worden namelijk in de randgebieden geschoten, of komen onder een auto op de
Wassenaarseslag of tijdens uitstapjes buiten het duin. Aan natuurlijke oorzaken
sterft 26 % van de volwassen vossen per jaar Nog zwervende relatief jonge vossen
hebben een wat hogere jaarlijkse sterftekans (natuurlijke en onnatuurlijke samen),
namelijk 34 %, en zwervende oude vossen een veel hogere, namelijk 9 1 % .
Naast zendervossen werden ook regelmatig onbekende vossen dood in het duin

A. LEVEND GEVANGEN (n = 58)
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B. DOODGEVONDEN (n = 33)
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Figuur 4. Leeftijdsverdeling (percentages) in twee steekproeven: levend gevangen vossen (A) en in
het veld dood gevonden vossen (B). Jaarklasse 'O' bevat vossen met een leeftijd t/m 11 maanden,
jaarklassen '1' vossen van 12 t/m 23 maanden, enzovoort.

aangetroffen. Bij sectie bleek meestal dat zulke dood gevonden vossen sterk
vermagerd en ziek waren, vaak met een darm- of leverinfectie. Enkele vossen
stierven ook door infectie van bijtwonden, of werden rechtstreeks doodgebeten
door andere vossen of door honden. Veel dode vossen werden te laat gevonden
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voor sectie, maar dan kon aan de schedel nog wel de leeftijd worden bepaald.
Rond de wortel van de tanden vormt zich namelijk elk jaar een nieuw laagje
cement, dat onder de microscoop zichtbaar gemaakt kan worden. Rekening
houdend met de sterfdatum kan zo van vrijwel elke vos de leeftijd tot op een
maand nauwkeurig bepaald worden. Ook van de levend gevangen vossen werd op
deze manier de leeftijd bepaald, namelijk door onder verdoving een klein kiesje te
trekken.
De leeftijdsverdeling onder levend gevangen en dood gevonden vossen staat
afgebeeld in respectievelijk figuur 4 A en B. De oudste aangetroffen vossen waren
dus 9 jaar oud. (In het Noord-Hollands Duinreservaat haalde een gezenderd
vrouwtje in 1993 de recordleeftijd van ruim 12 jaar (Mulder, 1993)! Figuur 4 A toont
een mooie leeftijdspyramide met veel jonge en weinig oude dieren. Bij figuur 4 B is
dat anders, blijkbaar werden veel jonge vossen niet gevonden doordat ze snel
verteren of door hun nestgenoten worden opgegeten (jaarklasse 'O'), of doordat de
sterfte wellicht niet zo hoog is (jaarklasse '1'). In elk geval is uit deze leeftijdsverdeling af te leiden dat de jaarlijkse sterfte onder de 3 tot 6 jaar oude vossen
gemiddeld 29 % bedraagt. Dit komt opmerkelijk dichtbij het op een geheel andere
manier bepaalde natuurlijke sterftecijfer onder volwassen zendervossen (26 % ) .

—

Natuurlijke regulatie en samenvatting

Bij afwezigheid van bejaging en ook overigens een geringe mate van onnatuurlijke
sterfte (door verkeer bijvoorbeeld), zoals momenteel in Meijendel en Berkheide het
geval is, stelt uiteindelijk de beschikbaarheid van voedsel grenzen aan het aantal
vossen. Die beschikbaarheid zelf is nauwelijks te meten, maar uit het onderzoek en
de waarnemingen van de DZH-medewerkers lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat
de vossenpopulatle momenteel min of meer stabiel is en dus in evenwicht moet
verkeren met de voedselbeschikbaarheid. Het aantal volwassen vossen per 100 ha
(1 km2) ligt daarbij ergens tussen de 7 en 10 individuen, een dichtheid die in vergelijking met de meeste andere onderzoeksgebieden relatief hoog is. De populatie
vertoont dan ook allerlei kenmerken van natuurlijke aantalsregulatie. Slechts ruim
de helft van de volwassen vossen bezet een territorium en kan zich in principe
voortplanten, de overigen zwerven, soms jarenlang, door het gebied op zoek naar
een mogelijkheid zich als territoriaal dier te vestigen. Er is sprake van een hoge
natuurlijke sterfte, die al begint bij de nestjongen. De gemiddelde worpgrootte van
3,8 jongen op een leeftijd van zes weken is dan ook relatief laag. In het eerste
(kalender)jaar sterft in totaal ongeveer 50 % van alle jongen die geboren worden.
Zolang ze blijven zwerven hebben (relatief) jonge vossen een hoge jaarlijkse sterftekans, namelijk 34 %. De natuurlijke sterfte onder territoriale vossen is ook
aanzienlijk, jaarlijks gaat 26 % dood, daarmee ruimte scheppend voor de jeugd.
Als tenslotte de territoriumhouders zo oud zijn, dat ze uit hun territorium worden
gezet door de jongere garde, zwerven ze hooguit nog enkele maanden en gaan
dan dood, op een leeftijd van 6 tot 10 jaar
Ook de reproductie van de territoriale vossen staat onder invloed van de hoge
populatiedichtheid en is niet maximaal. Een deel van de territoriale vrouwtjes
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(16,7 %) heeft helemaal geen voortplantingssucces (oorzaak onbekend), een ander
deel verliest waarschijnlijk reeds vóór de geboorte een deel van de jongen door
resorptie (afbraak) van embryo's. Daar staat tegenover dat in een klein aantal
territoria twee worpen groot komen, mogelijk vooral als gevolg van extra voedselaanbod in het aangrenzende 'achterland'. De gegevens over voortplanting en
sterfte, waaruit te berekenen is dat er bij het begin van de winter ongeveer
anderhalf maal zoveel vossen in het duin zijn als aan het eind van de winter en
kort voor de voortplanting, komen goed overeen met de eerste resultaten van
systematische tellingen van vossensporen op ruiterpaden. In de late herfst werden
1,45-maal zoveel sporen geteld als in het voorjaar

Tot slot
Mede omdat het duingebied van Meijendel en Berkheide relatief groot is, is de
invloed van buitenaf op de populatie minimaal. Slechts een zeer gering deel van
het voedsel van de vossen in het duin is afkomstig van de mens. De reproductie
langs de duinrand lijkt iets hoger te zijn, maar daar staat tegenover dat ook de
sterfte langs de duinrand wat hoger is, door afschot en verkeer Er is dus sprake van
een natuurlijk gereguleerde vossenpopulatle die in een zeker evenwicht verkeert,
in afhankelijkheid van het natuurlijke voedselaanbod. Uiteraard is er de laatste
twintig jaar, sinds de komst van de vos, veel veranderd in het duin, maar dat alles
is gebeurd door natuurlijke processen, en vanuit de beheersvisie is er dan geen
reden tot ingrijpen. De vos heeft zijn plek in het duinecosysteem.
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Door overmaking van € 20 op gironummer 1600 ten name van het Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland onder vermelding van 'vossenrapport' krijgt u het rapport van
Jaap Mulder toegezonden.
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