
DE VOS (Vulpes vulpes) 
 

Komt voor in geheel Europa, zelfs op de eilanden in de Middellandse Zee. In IJsland zijn ze af-
wezig; hier lopen echter wel poolvossen. De opvallende pluimstaart is half zo lang als de rest 
van het dier. Lengte tot 120cm. De vacht is roodbruin, de staartpunt is wit. De zogenaamde 
brandvos heeft een zwarte staartpunt en een donkere buik. De paartijd, ook ranstijd of roltijd 
genoemd is in januari/februari. Zo’n 2 maanden daarna zijn er jongen. De moervos laat de 
jongen ongeveer 2 maanden zuigen. Vooraleer de jongen vast voedsel eten wordt door de 
moervos voorverteerd voedsel van uit de maag gebraakt. De rekel voert voedsel aan voor de 
kroost (3 tot 8 jongen; één nest per jaar). Het hoofdvoedsel van de vos bestaat uit muizen,  
al lust de vos eveneens aas, kikkers, mollen, kleine zoogdieren, insecten, slakken, wormen, 
hagedissen, vissen en vogels. De vos is een omnivoor, in het najaar worden ook bessen gege-
ten. In de Ardennen is de vos geliefd daar hij veel teelten beschermd door het eten van woel-
muizen. Woelmuizen eten plantenwortels. Qua biotoop zijn vossen niet kieskeurig. Ze kunnen 

leven in verlaten kelders in de stad, bossen,  
duinen, industriegebieden, parken… Door zijn verborgen leven is ie meestal algemener dan 
men denkt. In de provincies Luik en Luxemburg worden bewoners aangeraden om hun restaf-
val af te schermen met een raster om het doorsnuffelen van de vuilzak met restafval door 
dassen en vossen te voorkomen. Het houden van kippen in een open ren leidt vaak tot  
nachtelijk bezoek. Het slaaphok kan je best voorzien van een  
automatisch sluitend luik, gestuurd door een lichtgevoelige cel. 
In Den Hof zijn we ook genoodzaakt om zulk een constructie te 
voorzien. De vos lust zowel eieren als kippen. Een nachtcamera 
heeft de snuffelende vos gespot. Verschillende kippen kunnen 
dit niet meer na vertellen. Bijgevoegde beelden van een voeder-
plek gelokt door pistolets en koffiekoeken in de Ardennen.  
Ook beelden van de vos die het kippenhok in Den Hof besnuffelt 
( 11 december 2017). 
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