
Bent u familie vos al eens tegen gekomen in de 
Waterleidingduinen (AWD)? Moer, rekel en jonge 
welpen scharrelen zo’n beetje overal rond en zijn 
meer dan gewild als camera-object. Maar hoe 
dichtbij mag u eigenlijk komen, zonder de dieren 
te verstoren?   

“Het is alweer enige tijd terug, maar bij de laatste 
telling noteerden we zo’n 25 vossenburchten”,  
zegt boswachter Bastiaan (Bas) Brouwer. “Feit is 
dat er aardig wat vossen rondscharrelen in onze 
duinen en dat bezoekers deze sluwe roofdieren 
graag tegenkomen.” Niets mis mee, vervolgt 
boswachter Bas. “De duinen zijn er voor ieder-
een en we weten dat natuurliefhebbers juist de 
AWD bezoeken omdat iedereen hier vrij rond mag 
rondstruinen. Wie dan voor het eerst van dichtbij 
herten of vossen ziet, vergeet dat nooit meer.” 

Op afstand van de dieren genieten en zo mogelijk 
fotograferen is geen enkel probleem, vertelt de 
boswachter. Wie voldoende afstand houdt, zorgt 
niet snel voor verstoring, maar goed, wat is dan 
wél verstoring? Bas: “Verstoring is als vijfen-
twintig mensen met camera’s in de aanslag rond 
een vossenburcht liggen om spelende welpen te 
fotograferen. Prachtig om te zien natuurlijk, maar 
graag wel op afstand. We maken helaas te vaak 
mee dat mensen te dichtbij kruipen. Daar komen 
mensen zelfs helemaal voor uit Duitsland en Bel-
gië. Verstoring is ook met de cameralens in een 
nest jonge vogeltjes hangen. Of een boomkikker 
oppakken, op een ander takje zetten om zo beter 
licht te krijgen voor je foto. Is verboden, en dat 
moet je toch ook zelf niet willen als fotografe-
rende natuurliefhebber?” 

“De meeste mensen snappen best dat je afstand 
moet houden tot wilde dieren, maar er zijn ook 
bezoekers die daar anders over denken. Om 
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moer, rekel en welpen zo goed mogelijk te foto-
graferen kruipen ze soms veel te dichtbij. Er zijn 
zelfs mensen die met koekjes of visolie uit een 
pipetje vossen uit de burcht lokken. Dat is niet 
handig. Wilde dieren voeren is in de eerste plaats 
verboden. Bezoekers kunnen er een boete voor 
krijgen. Dieren die aan voeren gewend raken,  
kunnen niet goed meer voor zichzelf zorgen, ra-
ken tam en te zeer gehecht aan voedsel dat hier 
van nature niet voorkomt.”

“De vos is een opportunist, die eet echt alles wat 
hem voor de bek komt,” weet collega boswach-
ter Martin Jonker, “terwijl de vos aan muizen in 
principe voldoende heeft. En muizen zijn er in de 
duinen genoeg. Welpen horen op jonge leeftijd 
te leren hoe ze muizen moeten vangen, zodat ze 
hun eigen kostje bij elkaar kunnen scharrelen. 
Leren welpen dat op jonge leeftijd niet, kan dat in 
de toekomst de hongerdood betekenen. Vos-
sen horen schuw te zijn en niet te bedelen. Houd 
dus afstand, en respecteer wilde dieren in hun 
omgeving.”

Als er op een warme voorjaarsdag veel fotogra-
ferende bezoekers zijn, komen er op het be-
zoekerscentrum De Oranjekom soms meldingen 
binnen van bezoekers die zich storen aan de op-
dringerige fotografen. Boswachter Bas: “Dan la-
ten we ons nog meer zien en spreken de mensen 
aan. We proberen het altijd eerst op te lossen met 
een goed gesprek. Mensen realiseren zich vaak 
helemaal niet wat het gevolg kan zijn van hun 
gedrag. En je mag bij ons vrij struinen, al sinds de 
jaren twintig van de vorige eeuw. Blijf maar weg 
van de vossenburchten en geniet op afstand van 
scharrelende vossen die je pad kruisen.”

Paspoort

Latijn: Vulpes vulpes
Nederlands: gewone of rode vos
Lengte: tot ca. 80 cm
Voedsel: alleseter, muizen, eieren en 
vogels
Voortplanting: 4 tot 6 welpen
Leeftijd: tot ca. 3 jaar
Vindplaats: overal in het duin




