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Hoi! Veel dieren houden winterslaap.  
Kikkers, egels, vleermuizen, salamanders… 
Een vos niet. Voor meneer en mevrouw 
vos zijn de wintermaanden druk druk druk. 
Ze gaan samen jonkies maken! Vanaf  
maart zijn er jonge vosjes in het vossenhol.

In de winter heb je veel kans om vossen  
te zien of  te horen. In het echt of… op  
een webcam. Wie weet staan er ook deze 
winter weer webcams in een vossenhol. 
Op internet kun je dan zien wat er in het 
hol gebeurt. Kijk vanaf  februari op de 
website volgdevos.nl.

2



3

Vossen hebben een eigen gebied. Ze 
beschermen hun gebied met poep en pies. 
Ook hun poten geven een geurtje af. Al 
die luchtjes betekenen: stop! Verboden 
voor vreemde vossen. 

Ligt een drol op een hoge graspol of   
molshoop? Die kan van een vos zijn. Zo 
kunnen vreemde vossen van buiten het 
gebied de drol goed zien en ruiken. Ze 
weten dan dat daar al vossen wonen. 
Gaan ze toch het gebied in, dan lopen  
ze kans op een vechtpartij. 

Aan een vossendrol kun je vaak zien wat 
een vos heeft gegeten. Deze vos at kersen. 
Zie je de pitten? 
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Vossen lusten bijna alles: ratten, konijnen, 
torren, wormen, vogels, eieren, aas, bessen, 
kersen… Ze hebben elke dag wel een pond 
eten nodig. Uren zijn ze op pad. Vossen 
kunnen rennen, klimmen, zwemmen, 
graven en springen. Ze hebben een goeie 
speurneus en goeie oren. Weet je dat een 
vos zelfs muizen vangt die diep onder  
de sneeuw zitten? Dat doet hij met zijn 
‘muizensprong’. Google maar eens op  
‘vos doet muizensprong’. Er zijn filmpjes 
van. Je weet niet wat je ziet! 

Even opzoeken! Hoe heet bij vossen:

het mannetje

het vrouwtje

het jong

het hol

de paartijd

hun gebied



Vosjes worden in een vossenhol geboren, 
blind en doof. De eerste weken blijven ze 
daar, met hun moeder. Ze drinken melk. 
Vader vos zorgt voor moeder vos. Bij de 
ingang van het hol legt hij eten neer. Als 
de vosjes het hol uit komen, zorgen pa en 
ma voor eten. Soms helpen ook dochters 
uit een vorig nest mee. Al snel gaan de 
vosjes zelf  eten zoeken. Ze beginnen klein, 
met kevers en zo. Na een maand of  vier 
zijn ze zelfstandig.

Teken er nog een vosje bij.
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Vossen zijn heel slank. Door hun vacht 
lijken ze groter. In de winter nóg groter. 
Ze hebben een dikke wintervacht. 

Vossen zijn opruimers. Ze ruimen zieke 
en dode dieren op en eten allerlei afval. 
Voedsel dat ze niet meteen op kunnen, 
begraven ze vaak voor later.

Vossen krijgen veel of  weinig jonkies. 
Gaan veel vossen dood [bv. door ziekte, 
verkeer of  jagers]? Dan worden er meer 
vrouwtjes zwanger. En die krijgen meer 
jonkies dan normaal. Zijn er in een gebied 
al veel vossen en is er weinig voedsel?  
Dan komen er minder jonkies. 

Een kippenhok moet goed beveiligd zijn.
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Post Joep uit Kerkrade mailde  
ons: Het fluiten op eikeldopjes ging  
super. Alleen werd iedereen in huis er  
gek van. Mijn vader zei: weten ze daar bij  
Het Limburgs Landschap niets beters te  
verzinnen ;-) Maar ík vond het leuk hoor!
In een klas in Venray hebben  
kinderen eikels in potjes gezaaid om  
te kijken of  er eikjes gaan groeien.  
Twee zusjes stuurden ons mooie elfjes 
[gedicht met 11 woorden: 1-2-3-4-1].

pats!
een eikel
op de grond
een eekhoorn pakt hem
lekker!
Karin, 7 jaar

eikels
oprapen, bekijken
bruin, rond, hard
wat moet ik ermee?
kweenie
Lovina, 10 jaar 
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Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon 

Deze kinderbijlage is mogelijk 
gemaakt door de Nationale 
Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor 
scholen en natuurgroepen gratis 
te bestellen bij Het Limburgs 
Landschap.

                                                       Doe je mee?   
                                                Maak een  
                                           tekening, collage, 
                                           verhaal, versje of  
                                         gedicht over de vos. 
Stuur het voor 30 januari 2015 naar Het 
Limburgs Landschap. Wie weet komt jouw 
inzending in het volgende natuurboekje 
of  op onze website.

Vossen-weetje In vossenpoep zitten soms 
eitjes van de vossenlintworm. Daarom moet 
je in vossengebieden bramen en afgevallen 
fruit eerst goed wassen en koken.


