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Amersfoort
Gejuich bij dierenactivisten, grote schrik bij
jagers en weidevogelbeschermers in
Eemland: vossen mogen niet meer worden
afgeschoten in de hele provincie Utrecht.
,,De vos is een vreetmachine’’, zegt
weidevogelkenner Wilhelm Bos.’’

Jacht op
vossen
verboden;
boeren slaan
alarm

e Vorig jaar zijn rond de Eempolders 86 vossen geschoten, het
jaar daarvoor 98. FOTO'S AD

betaald van ons belastinggeld. Laten we de vos zijn gang gaan, dan
is dat geld weggegooid. Zuur,
heel zuur. Dit kan niet waar
zijn.’’
Het argument van de dierenrechtenorganisaties dat de
vos maar één van de vele roofdieren (predatoren) is die de
eieren van weidevogels eet,
vindt hij niet sterk. ,,Ik vind
het niet erg als een nest een
keer wordt leeggehaald door
een hermelijn. En tegen kraaien
of buizerds kunnen weidevogels
zich nog verdedigen door er massaal achteraan te jagen. Maar tegen
een vos kunnen ze niks en die kan
in één nacht tientallen nesten vernielen. Zo’n vos loopt zo 10 kilometer per nacht en hoe meer er komen, hoe vaker ze de weilanden
intrekken.’’
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Maar de rechtbank
in Utrecht gelooft niet
in de pessimistische voorspelling van Bunschotenaar
Bos. Er is onvoldoende aangetoond dat de afschieten van vossen
leidt tot meer eieren van weidevogels – en dus meer weidevogels,
vindt de rechtbank. Want er zijn
ook ándere roofdieren die eieren
van weidevogels lusten: hermelijn,
wezel, steenmarter, rat, kraai, buizerd, egel en grauwe kiekendief. En
daarom is de ontheffing die jagers
in augustus 2021 kregen om ’s
nachts op de vos te mogen schieten, ingetrokken.

Stoutste dromen
De recente uitspraak van de rechtbank is meer dan wat AnimalRights, Faunabescherming en Fauna4life in hun stoutste dromen
hadden durven hopen. Zij waren
naar de rechter gestapt om er een
nachtelijk schietverbod door te

Maatwerk

krijgen. Dat lukte. Maar de dierenrechtenorganisaties kregen méér
voor hun geld.
Want vossen mogen nu ook
overdág niet meer geschoten worden in de provincie. Terwijl dat
niet eens werd aangevochten. Dat
komt omdat de rechtbank bij toeval een foutje heeft ontdekt: de
landelijke vrijstellingslijst voor
dieren die mogen worden afgeschoten staat in een zogeheten ministeriële regeling. Maar die lijst mag
daar alleen in worden gezet, als dat
volgens een wet mag. En die wet is
er niet. Dus is het overdag ook verboden.
Prachtige dieren zijn het, vossen.
Dat vindt Wilhelm Bos ook. ,,Maar

in Nederland hebben we geen natuur.
De natuur is een park en dat
moet de mens onderhouden. Vorig
jaar zijn in de provincie 86 vossen
geschoten, het jaar daarvoor 98.
Dat is niet voor niks gebeurd. Er
zijn honderd boeren in Eemland
die zich inspannen om weidevogels te beschermen. Daarvoor krijgen ze een vergoeding die wordt
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Laten we de vos
zijn gang gaan,
dan is dat
geld weggegooid
– Wilhelm Bos

Animal Rights kent zijn argumenten. Jessica Visser: ,,Maar bij het
wegschieten van vossen krijgen
marterachtigen of roofvogels meer
kans en dan is er per saldo evenveel
sprake van eierroof. Daarom is het
ontzettend belangrijk om per gebied te zorgen voor maatwerk. Er
wordt te vaak en te snel gekozen
voor afschot, want dat ‘zal wel helpen’. In Eemland is in 2020 onderzoek gedaan met wildcamera’s en
daar kwam niet de vos als belangrijkste roofdier naar voren, maar de
hermelijn.’’
Faunabeheereenheid Utrecht, de
koepelorganisatie van groepen jagers in de provincie, reageert teleurgesteld op het vonnis. Ook de
Jagersvereniging, gevestigd in
Amersfoort, is niet blij. De provincie Utrecht kan nog niet reageren
op het algehele schietverbod.
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