
WERK IN UITVOERING: 
KONIJNENONDERZOEK



Kennisnetwerk Ontwikkeling  
en Beheer Natuurkwaliteit
De eigenaren van bos- en natuurterreinen 
werken samen. Kennisnetwerk OBN helpt 
hen. OBN verspreidt kennis over natuur-
beheer. Dit konijnenonderzoek gebeurt in 
opdracht van OBN. 

Oude natuur
Vroeger had de zee grip op het duin. Stui-
vend zand en overstromingen zorgden voor 
een bewegend landschap met bijzondere 
natuur. De mens maakte de duinen hoog en 
stevig. Nu beschermen de duinen ons land 
tegen de zee. De natuur in de duinen wordt 
hierdoor steeds ouder. Er komt meer bos 
en struikgewas. Planten en dieren van het 
jonge duin verdwijnen langzaam. 

De rol van het konijn
Konijnen kunnen dit veranderen. Als zij  
graven, maken ze nieuwe plekken met los 
zand. Bovendien eten konijnen graag de 
schors van jonge boompjes en struikjes.  
Zo brengen konijnen kleine stukjes duin 
weer in beweging. 

Onderzoek
Het gaat niet zo goed met de konijnen in 
het duin. Niemand weet hoe dat komt. 
Daarom startte de OBN in oktober 2017 
met een landelijk onderzoek. 
De onderzoekers bekijken de leefgebieden 
van konijnen in het duin. Ook verzamelen zij 
konijnenkeutels en bloedmonsters. Hiermee 
onderzoeken zij of er geen inteelt is en  
bepalen zij of de konijnen ziektes hebben. 



Konijnen vangen
Om een bloedmonster te nemen moet de 
onderzoeker eerst een konijn vangen. Hij 
gebruikt hiervoor een fret. De fret jaagt  
het konijn uit zijn hol. Het konijn komt  
dan in een netje of een kleine vangkooi. 
De onderzoekers wegen de konijnen en  
nemen enkele druppels bloed af. Het  
onderzoek is kort en pijnloos. De konijnen 
mogen direct erna, terug de natuur in. 

Resultaat
Het onderzoek heeft een duidelijk doel. 
OBN wil natuurbeheerders leren hoe zij 
kunnen zorgen dat er meer konijnen in  
het duin komen. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderzoek? 
Neemt u dan contact op met de beheerder 
van dit duingebied.
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De beheerder van dit natuurgebied doet mee  
aan een landelijk konijnenonderzoek.  
U zag medewerkers die dit onderzoek  

uitvoeren. In deze folder leest u  
waarom zij dit doen.
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