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Heel even dachten ecologen een opleving te zien in
de konijnenpopulatie. Na de uitbraak van
myxomatose en RHD type 1 in de jaren ’90 groeide
het aantal konijnen weer begin 21e eeuw. Totdat het
RHD-virus muteerde en opnieuw een slagveld
aanrichtte.
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Duinen kaal
zonder konijnen
Anouk Kragtwijk

a.kragtwijk@hollandmediacombinatie.nl

vervolg voorpagina
Haarlem Q Nee, ecologen denken
niet dat het konijn zal uitsterven.
Soorten verdwijnen doordat ze
zich niet snel genoeg aanpassen
aan een veranderende omgeving,
niet door dodelijke virussen. Maar
de aantallen die nu door de duinen
huppelen, zijn wel problematisch.
Konijnen hebben een belangrijke
functie voor het behoud van de
biodiversiteit in de duinen.
Sommige planten en dieren zijn
afhankelijk van het beestje, legt
boswachter Ruud Luntz van Natuurmonumenten bij Landgoed
Duin & Kruidberg uit. Als voorbeeld noemt hij het duinviooltje
dat voorkomt op plaatsen waar
konijnen de aarde omwoelen en de
grond bemesten. ,,De kleine parelmoervlinder haalt haar voedsel van
dat plantje. Als er te weinig konijnen zijn, is er geen duinviooltje en

Konijn in zijn schuilplaats onder de bosjes.

dus geen kleine parelmoervlinder
meer te vinden.’’
Ook sommige vogels zijn in aantallen gedaald omdat het konijn
steeds meer is verdwenen uit het
landschap. De tapuit, een zangvogel die in konijnenholen broedt,
wordt met uitsterven bedreigd.
,,Ook de bergeend broedt in konijnenholen en heeft het moeilijk.’’

Beste werknemer
Volgens Myrthe Fonck van PWN is
het konijn de beste werknemer van
het duin. ,,Geen enkel ander beest
graast en graaft. Wij hebben als
mens het duinlandschap vastgezet.
Vroeger stoof het duin veel meer.
Maar duinen zijn nodig voor bescherming tegen de zee en daarom
kunnen zand en zee niet makkelijk
meer het achterland binnenkomen.
We hebben nu het konijn nodig
om de boel om te woelen en te
vernieuwen.’’
Lang dachten ecologen dat de
konijnenpopulatie zich wel weer
zou herstellen van de virusziektes.
Fonck: ,,We zijn nu twintig jaar
verder en het gaat nog steeds heel
slecht met konijnen. Er moet wat
gebeuren, daar is iedereen het wel
over eens.’’ De mens is de veroorzaker van het probleem, legt Jasja
Dekker, ecoloog en konijnenspecialist van Zoogdiervereniging Nederland uit. ,,Myxomatose is gebruikt
door een Franse boer die zag dat
tamme konijnen doodgingen van
het virus. Dat vond hij handig
tegen een plaag op zijn land. Met
RHD heeft de Australische overheid geëxperimenteerd voor de
bestrijding van konijnenplagen.’’
Fonck: ,,Het konijn is in de middeleeuwen in Nederland uitgezet

en is zich toen snel gaan vermenigvuldigen. Wij hebben vorige eeuwen ook plagen gehad in de duinen die we probeerden te bestrijden door op konijnen te jagen.
Maar konijnen planten zich zo snel
voort, er was niet tegen aan te
vechten. Het virus heeft dus wel
voor elkaar gekregen wat ons als
mensen niet is gelukt. Maar de
gevolgen zijn niet te overzien.’’
Sommige natuurlijke omstandigheden verzwakken het konijn nog
eens extra. Fonck:,,Het lijkt erop
dat een populatie onder een bepaalde grens zijn eigen habitat niet
meer op orde kan houden. Konijnen hebben holen nodig om in te
schuilen als ze worden bejaagd
door roofdieren. Wanneer er te
weinig konijnen zijn, zijn er ook te
weinig schuilplekken.’’ Het voedsel
van konijnen bestaat vooral uit
kleine planten. ,,Konijnen kunnen
niet van hoog gras eten. Als er te
weinig konijnen zijn om het landschap te begrazen, verhongeren de
jonge beesten waardoor de populatie afneemt.’’

Noodklokken
Ecologen willen de noodklokken
luiden maar weten geen oplossing
voor het probleem. Veel dingen
zijn nog onduidelijk, legt Leo van
Breukelen ecoloog van de Amsterdamse Waterleidingduinen uit.
,,Op sommige plekken zijn toch
nog veel konijnen. We weten niet
waarom.’’ Fonck: ,,In sommige
gebieden zijn de populaties gegroeid doordat grote grazers de
grond geschikt hebben gemaakt
voor konijnen. Ook zitten in kalkrijke gebieden grotere populaties.’’
Mocht het inzetten van grote gra-

Provincies
starten
onderzoek
Haarlem Q De kunstprovincies maken zich ook zorgen
om de kleine konijnenpopulatie. Met de Rijksoverheid
hebben ze geld beschikbaar
gesteld om te onderzoeken
welke factoren de konijnenpopulatie beïnvloeden. Het
onderzoek moet vooral ook
antwoord geven op de vraag
waarom op sommige plekken
in het duin wel nog genoeg
konijnen voorkomen en op
veel plekken de konijnenpopulatie zich maar niet weet te
herstellen. Het onderzoek is
opgezet vanuit OBN Duin- en
kustlandschap, de organisatie
waar duinbeheerders, provincies en overheidsinstanties
overleg hebben over de natuur.
Omdat het onderzoek wordt
gefinancierd door de overheid, wordt het openbaar
aanbesteed. In april moet het
van start gaan. Het onderzoek
zal twee jaar duren.
Ecoloog Myrthe Fonck van PWN: ,,Lang dachten ecologen dat het goed zou komen met de populatie. Na twintig jaar is het nog steeds ernstig.’’

zers om de konijnenpopulatie te
vermeerderen, geen invloed hebben, overwegen de duinbeheerders
konijnen uit andere gebieden te
halen. Fonck: ,,We willen eigenlijk
dat de populatie zelf herstelt. In
Spanje hebben ze experimenten
gedaan met het herplaatsen van
konijnen. Dat ging niet altijd goed.
De beesten werden zo gestrest dat
ze makkelijk te vangen waren voor
roofdieren.’’
Voor tamme konijnen bestaat inmiddels een vaccin. Is dat een optie
voor zijn wilde zus? Fonck: ,,We
kunnen ze natuurlijk niet een voor
een inenten. Maar mochten we
konijnen overplaatsen, zouden we
ze na vangst, kunnen vaccineren.’’
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Konijnenpootafdrukken zoeken in de sneeuw
Anouk Kragtwijk

Overveen Q ,,De laatste keer dat ik
een konijn zag, is alweer een tijd
geleden’’, vertelt ecoloog Myrthe
Fonck van PWN als ze door het
winterlandschap bij het Wed stapt.
De sneeuw is dit weekend platgestampt en vervolgens bevroren
waardoor de weg naar beneden op
een ijsbaan lijkt. Om de paar passen glijdt iemand uit.
Myrthe is vandaag met Haarlems
Dagblad op konijnenjacht. ,,Eigenlijk geef ik het niet veel kans. Inmiddels vind ik het ook heel speciaal als ik een konijn zie. Mijn
vriend had vroeger met zijn ouders
een huisje bij de duinen. Als de
avond viel, kwamen tientallen
konijnen uit hun holen. Nu zie je
daar ’s avonds geen konijnen
meer’’, vertelt Myrthe als ze naar
beneden schuifelt.
Konijnen laten sporen na in de
natuur. Ze graven, knagen en bijten het landschap in vorm. Als je
goed kijkt kan je hun kunstwerk
aanschouwen. Myrthe laat een foto
zien van de duinen waar een kennersoog duidelijk het werk van de
beestjes in kan herkennen. Op de
plaat staat een veld met een duidelijke graaslijn, links begroeiing die
door door konijnen is gekortwiekt,
rechts het land met ruige bosjes.
Van dat duidelijke beeld is maandag niets te zien. Afgekloven plantjes en konijnenkeutels liggen bedekt onder een wit pak sneeuw.
,,Maar als we geluk hebben zien we

’De laatste keer
dat ik een konijn
zag, is lang
geleden’

Pootafdrukken in de sneeuw.

wel wat konijnenpootafdrukken in
de sneeuw.’’ Vlak voor het Wed
wijst Myrthe in de bosjes. ,,Hier
zitten ze vaak. Konijnen graven
vaak holen op een helling, waar ze
aan de ene kant beschutting hebben en de andere kant een open
vlakte met wat plantjes. Daar kun-
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nen ze van eten.’’
Voor het prikkeldraad blijft ze
staan. Ze wijst naar een afdruk van
vier kleine ovale rondjes in de
sneeuw. ,,Dit is een konijnenpootafdruk.’’ Ze leiden naar een gat in
de grond. ,,Een konijnenhol’’, wijst
de fotograaf. ,,Het barst hier van de

hollen, joh.’’
De burchten, zoals ecoloog Myrthe
ze noemt, kunnen meters lang
zijn. ,,We hebben er wel eens een
fret ingestopt. Die kwam er meters
verder uit. Maar er zijn ook vluchtholen, gaten die kaarsrecht naar
beneden zijn gegraven. Daar schui-

len ze in als ze opgejaagd worden
door een roofdier. Dan vallen ze
het hol in.’’
In de bosjes beweegt iets. De fotograaf wordt enthousiast. Iedereen
gaat door zijn hurken en tuurt
onder de struiken door. Een konijn? Het bruine hoopje middenin
de bosjes zou ook zomaar een steen
of een tak kunnen zijn. Maar als de
zon even doorkomt, glinsteren
twee bruine oogjes in het licht. Ja
hoor, een echt exemplaar!
Nijn laat zich niet graag fotograferen. Hij blijft zitten waar hij zit,
verstopt in de struiken. ,,Hij weet
dat hij daar veilig zit voor roofdieren. Het is een goed beschut plekje.
Het zou raar zijn als hij zou bewegen.’’
De fotograaf geeft niet snel op. Hij
probeert Nijn te verleiden om uit
zijn schuilplek te komen. Na een
uur is het eindelijk gelukt. ,,We
zouden hem nooit hebben gezien
als het niet had gesneeuwd. Ik had
dit echt niet verwacht. Dit doet me
goed, er is nog hoop voor konijnen.’’

