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© Paul Meuldijk

“Het is beter als vossen wél bang 

zijn voor mensen”
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Wie ben je?
Mijn naam is Paul Meuldijk en ik ben fanatiek 

amateurfotograaf. Ik fotografeer van alles, maar 

in de natuur voel ik me het meest thuis. 

Waar heb je de foto genomen?
De foto is een paar jaar geleden genomen ‘er-

gens in Midden-Delfland’. Ik heb deze foto geko-

zen, omdat de moedervos mij in de gaten had, 

maar ze geen argwaan had en bleef zitten. Een 

bijzonder, ongedwongen moment voor mij, maar 

het is beter als vossen wél bang zijn voor men-

sen. Vossen worden het hele jaar door bejaagd; 

altijd onder het mom van schadebestrijding. 

Zie je wel eens misstanden?
Ik ben eens klemmen tegengekomen, die zijn 

verboden. Ze worden gebruikt, want ik heb ook 

een keer een manke vos gefilmd die een stuk 

poot miste. Het jagen met aardhondjes is legaal, 

maar ik vind dat zó middeleeuws. Een vos in het 

nauw drijven totdat hij vol doodsangst zijn hol 

uit vlucht, waar heren met een geweertje staan 

te wachten. Een keer zag ik een hol dat was 

dichtgestopt met dikke grasplaggen. De dag 

daarvoor had ik bij dat hol nog een paar jongen 

zien spelen... 

Denk je dat jagers en boeren 
vossen haten?
Het lijkt erop. Zo weet ik dat een jager uit het D
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‘Ook vossen hebben 
recht op bescherming’

E
en beeld zegt meer dan duizend 

woorden. Een waarheid als een 

koe, maar soms roept een beeld 

ook vragen op. Wat te denken van deze foto 

van een moedervos met haar jong? Argus vroeg 

de fotograaf naar het verhaal achter deze foto.

Westland bezig was met een vangkooi op een 

klaverblad bij de A4 (Kethelplein). Helemaal 

daarvandaan om hier vossen dood te maken? En 

wat voor schade veroorzaken ze daar dan? Ik 

vraag het wel eens en dan krijg ik vaak te horen: 

wat weten stadsmensen nou van natuur? Maar ik 

kwam hier als kind al met mijn vader en nu fiets 

ik er bijna dagelijks. Vaak extra vroeg, zodat ik 

foto’s kan nemen. Jagers zien vossen als concur-

rent en zien ze liever dood dan levend. 

Wat zou je graag zien 
veranderen?
Ik heb gemerkt dat alle natuurorganisaties in dit 

gebied tegen de vos zijn. Het verhaal is altijd, er 

zijn veel te veel vossen, maar zo vaak zie je ze 

helemaal niet. Als ik iets verdachts zie, meld ik 

dat. Daar heb ik een goed adres voor. Gelukkig 

ben ik niet de enige die hier een oogje in het 

zeil houdt. Als er al veel vossen zouden zijn, dan 

moet de natuur de tijd krijgen om het zelf te rege-

len. Vossen ruimen ongedierte 

en kadavers op. Zo helpen 

ze muizenplagen voorkomen. 

Ook vossen hebben recht op 

bescherming. Ze hebben een 

belangrijke functie in de 

natuur. En het is zo 

mooi om ze in een 

weiland opeens 

omhoog te zien 

springen als 

ze een 

prooi zien! 


