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APELDOORN - De Belastingdienst in Apeldoorn is in de ban van een vos die sinds enkele 
dagen in de binnentuin zit opgesloten en zich vooralsnog niet laat vangen. Het dier is 
waarschijnlijk via een muurtje per ongeluk in de binnentuin van het kantoor aan de 
Waltersingel terechtgekomen.  

Naar verluidt heeft de vos inmiddels de naam Lowieke gekregen, naar het gelijknamige dier 
uit de televisieserie Fabeltjeskrant. Gemeentelijk faunabeheerder Joop Schoneveld is 
ingeschakeld om de vos te vangen. Daarbij worden lokkooien met voer ingezet.  

Vooralsnog heeft Lowieke zich nog niet laten vangen. Dat komt volgens Schoneveld 
ondermeer doordat het dier schnitzels toegeworpen heeft gekregen. Schoneveld heeft nu 
nadrukkelijk gevraagd om de vos geen eten meer te geven. Bedoeling is dat het beest 
honger krijgt en uiteindelijk in een lokkooi met voer loopt. Lowieke wordt daarna in het bos 
uitgezet, verzekert Schoneveld. ,,Dan gaat er ook iemand mee als getuige, waarschijnlijk van 
de beveiliging van de Belastingdienst.'' Schoneveld wil zo voorkomen dat er 
indianenverhalen de ronde gaan doen over wat er met de vos is gebeurd. Hij wil maar 
zeggen: Lowieke wordt niet afgeschoten.  

Pluimvee- of konijnenbezitters in de buurt hoeven overigens niet bang te zijn voor Lowieke. 
Volgens Schoneveld zit de vos, die vermoedelijk een paar jaar oud is, echt opgesloten in de 
binnentuin en kan hij niet op rooftocht in de buurt. Het komt overigens wel vaker voor dat 
wilde dieren in het stedelijk gebied van Apeldoorn opduiken, vertelt Schoneveld. ,,Net zoals 
de ambtenaren van het belastingkantoor een rondje Berg en Bos doen, zal de vos vanuit 
Berg en Bos een rondje belastingkantoor doen.'' ,,Vossen volgen de mens,'' doceert 
Schoneveld. ,,En mensen gooien voedsel van zich af. Reken er op dat er altijd wel wat 
eetbaars te vinden is.''  
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