
   Jacobskruiskruid in januari.
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In het gras op de oever van een
meertje staat een plant te bloei-
en alsof de dagen al maanden
lengen. Het is een jacobskruis-
kruid, die plant die door paarden-

en andere veehouders wordt veraf-
schuwd, omdat-ie giftig is. Dat is-ie
ook en daarom zal geen knol of koe
een jacobskruiskruid grazen. Zelfs
de uitgehongerde scharrelveestapel
van de Oostvaardersplassen laat ja-
cobskruiskruid staan, zodat het zo
overbegraasde gebied in de nazomer
geel ziet van die planten.

Ja, jacobskruiskruid bloeit in de
nazomer. Het is dan een bron van al-
lerlei zoemend en fladderend leven;
jacobskruiskruid is een geweldige
plant voor insecten. Nu, in de win-
ter, zijn die insecten er nauwelijks,
en jacobskruiskruid hoort er ook
niet te zijn. Bij mij in de tuin waren
de jacobskruiskruiden in september
uitgebloeid. Nu wachten ze als lage
bladrozetten af tot het tijd is voor
oprijzende stengels.

Of dit bloeiende exemplaar laat is
of vroeg, weet ik niet zeker, maar ik
zou denken laat. Als het nog gaat
vriezen, zal-ie wel alsnog het loodje
leggen. Als de late of misschien vroe-
ge bloei het gevolg is van klimaatver-
andering, is dat dus een veeg teken.
Toch vind ik het leuk om midden in
de winter bloemen te vinden. Er zijn
meer verrassende winterbloeiers. Ik
kreeg diverse meldingen van fluiten-
kruid en duizendblad. Pauljohan van
Andel zag al een dotterbloem bloei-
en.

Zachte winters en hete zomers
zijn het gevolg van klimaatverande-
ring. De winters worden geleidelijk
aan minder streng. Toch zullen er op
zijn tijd nog koude uitschieters zijn,
terwijl er tussen de hittegolven ook
heus nog wel eens een koele zomer
zal komen. Het gaat nou eenmaal
om gemiddelden. Een weekje stren-
ge vorst of zelfs een koude winter
wil dus niet zeggen dat het plotse-
ling wel meevalt met die klimaatver-
andering.

We zullen er vast nog last van
krijgen, maar daar tegenover staat de
troost van een bloeiende jacobs-
kruiskruid in januari.
Koos Dijksterhuis

De troost van
jacobskruiskruid 
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POPULATIE Het gaat slecht met het duinkonijn. Een groot
onderzoek langs de hele kust moet duidelijk maken waarom.
Onmisbaar hierbij: een tamme fret met een matig jachttalent.
reportage Koen Moons

D
it is zo’n gebied waar nog
maar heel weinig konij-
nen voorkomen”, zegt
zoogdierexpert Jasja
Dekker in een duinvallei
van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland,
waar hij samen met we-
tenschappers van Stich-
ting Bargerveen, Science

4 Nature en Bureau Drees onderzoek doet naar
de konijnenpopulatie. Ooit waren deze dieren
talrijk in de duinen, maar het dodelijke virus
myxomatose zorgde in de jaren tachtig voor
een slachting. Eind jaren negentig ging het be-
ter met het konijn, maar toen kwam er een
nieuwe ziekte overheen, het virus VHS.

“Op industrieterreinen en golfbanen doet
het dier het prima, maar in de duinen komt na
een kleine opleving steeds weer een grote te-
rugval”, zegt Dekker. “Het lijkt erop dat de po-
pulatie elke keer zo door een flessenhals gaat,
dat de dieren die het overleven bijvoorbeeld
wel resistent zijn tegen VHS, maar dat de resis-
tentie tegen myxomatose uit de populatie is
verdwenen.”

Dekker loopt met een rugzak met daarbo-
venop een stapel kooitjes. Voor hem uit loopt
Michael Moerman met een houten kistje met
daarin twee fretten. Moerman is een zogehe-
ten fretteur en helpt samen met zijn fretten
om de konijnen voor het onderzoek te vangen.

“Marterachtigen zijn natuurlijke vijanden van
het konijn”, legt Moerman uit. “In Nederland
is dat vooral de bunzing. Fretten zijn gedomes-
ticeerde bunzingen, het zijn huisdieren. Daar-
door is hun jacht lang niet zo efficiënt als die
van een bunzing. Het zijn eigenlijk slechte ja-
gers en daar maken wij gebruik van. De konij-
nen vluchten voor de fret en rennen dan hun
hol uit, waardoor wij ze levend kunnen vangen
voor het onderzoek.”

De onderzoekers willen de konijnen van-
gen om bloed af te nemen, als onderdeel van
een groot tweejarig konijnenonderzoek in
duingebieden in Nederland. Ze doen dit in op-
dracht van het programma Ontwikkeling en
Beheer N   atuurkwaliteit, waarin natuurbeheer-
ders en wetenschappers samenwerken om vra-
gen die bij meerdere beheerders leven te kun-
nen beantwoorden. Het konijnenvraagstuk is
er zo een. Juist in de duinen heeft het beest
een belangrijke functie in het open en dyna-
misch houden van het duin.

“De gegevens die er nu zijn over de aantal-
len konijnen komen van de zogenoemde gere-
den transecten. Dit houdt in dat duinbeheer-
ders ’s avonds door een specifiek deel van hun
gebied rijden en alle konijnen tellen die in de
koplampen komen”, vertelt Dekker. “Wij heb-
ben op basis van die gegevens 25 gebiedjes ge-
selecteerd waar we nader onderzoek gaan
doen.  Sommige met veel en sommige juist
met heel weinig konijnen, en gebieden waar

een duidelijke verandering is te zien. We ho-
pen met dit onderzoek te kunnen zeggen
waarom het op de ene plek beter gaat met het
konijn dan op de andere.”

Het is tijd voor actie: Dekker en Moerman
hebben een burcht met recente sporen gevon-
den. “We moeten zo stil mogelijk werken, dan
is de verrassing voor het konijn het grootst”,
zegt Moerman.

Ze plaatsen rondom stalen kooitjes bij de
kleine uitgangen tussen de struiken, het grote-
re gat wordt met netten afgedekt. De fret
wordt in een van de pijpen losgelaten en ver-
dwijnt onder de grond. Moerman zoekt met
zijn ontvanger langs de grond tot hij gaat pie-
pen. Kriskras over de bult volgt hij de fret on-
der de grond, is hem even kwijt, en vindt hem
dan meters verderop. “Kun je nagaan hoe lang

Tamme fret
helpt kwakkelend
duinkonijn

‘De konijnen vluchten
voor de fret en rennen het
hol uit, waardoor wij ze
levend kunnen vangen’

Tijdens Oud en Nieuw slaan vogels massaal op de vlucht. 
FOTO COLOURBOX

Tijdens de jaarwisseling
keek ik naar een blauw-
zwarte hemel. Alle sterren
die ik ken waren te zien. De
Melkweg tekende zich

scherp af. Nergens een vuurpijl, zelfs
geen lichtflits achter de heuvels. Bui-
ten heerste absolute stilte. Jonge
oren meenden doffe knallen te ho-
ren, in de verte, maar ik hoorde
niets. De enige knal kwam van de
champagne.

Bij de hond geen spoor van angst.
En in de nieuwjaarsmorgen scharrel-
den er evenveel vogels rond het huis
als de dag ervoor. Brandschone vries-
lucht, geen smog, geen scherpe
kruitdampen.

U begrijpt, ik vierde de jaarwisse-
ling ver weg van exploderend Neder-
land, in een vakantiehuisje op het
Franse platteland. Ik had bovendien
het geluk dat er geen pyromane
landgenoten in de buurt waren.

Het is geen straf om in Frankrijk
te zijn. De alomtegenwoordige spo-
ren van het rijke verleden, zoals ou-
de wegen en monumentale gebou-
wen, fascineren mateloos. Maar naar
Frankrijk gaan om het vuurwerk te
ontvluchten, zoals ik dit jaar deed,

dat vind ik eigenlijk belachelijk.
Voor mij biedt de jaarwisseling in

Nederland te veel ellende. Ik vind
het een orgie van gewelddadige on-
matigheid. En het wordt almaar er-
ger: jaarlijks worden de records ver-
broken. Mijn kleine verzet – winkels
boycotten die vuurwerk verkopen –
is futiel.

Het ergert mij mateloos dat de
overheid niet ingrijpt. Het maakt
kennelijk niet uit hoeveel mensen in
het ziekenhuis belanden. Hoeveel
rietgedekte monumenten in vlam-
men opgaan. Hoeveel verkeersbor-
den en vuilnisbakken worden opge-

blazen. Hoeveel mensen en huisdie-
ren dagenlang de straat niet op dur-
ven. Hoeveel vervuiling in het mi-
lieu belandt. Hoeveel handhavers en
hulpverleners – respect voor hen –
worden bekogeld met vuurwerk.

Al 1800 organisaties onderteken-
den het Vuurwerkmanifest dat sinds
2015 pleit voor een verbod op consu-
mentenvuurwerk. Een handvol par-
lementariërs durft nu daadwerkelijk
zo’n verbod voor te stellen. Zij zullen
worden bekogeld met zoveel verbaal
vuurwerk, dat de rest wel zal uitkij-
ken om hun zijde te kiezen. Het is
politieke zelfmoord om op eigen ini-
tiatief burgers pleziertjes te ontne-
men.

Misschien moet ook hier de rech-
ter ingrijpen op basis van internatio-
naal recht. Ik weet wel een overtre-
ding. Tijdens nieuwjaarsnacht slaan
vogels namelijk massaal op de
vlucht. Dat is niet te zien met het
blote oog, wel op de radar. Biologen
maten dat het Nederlandse lucht-
ruim na middernacht plotseling
stampvol is met vogels, die bijna een
uur lang tot op kilometers hoogte
rondvliegen. Hoog wegvluchten kost
vogels veel energie – die in de winter
juist schaars is – en zorgt voor des-
oriëntatie. Het gaat rechtstreeks ten
koste van hun overlevingskansen.

Het blijkt dat deze massale ver-
storing óók optreedt in natuurgebie-
den die onder de Europese Vogel-
richtlijn vallen. In die gebieden mó-
gen vogels niet verstoord worden, al
helemaal niet op een manier die hun
overleving schaadt. Vogels opjagen
door vuurwerk af te steken bij een
vogelrichtlijngebied mag dus niet.

De regering zou eigenlijk onmid-
dellijk alle vogelbeschermingsgebie-
den vuurwerkvrij moeten maken,
inclusief een brede zone eromheen.
En daarvan zou ze vervolgens dapper
Europa de schuld kunnen geven.

Het toeval wil dat juist rondom
vogelrichtlijngebieden talloze va-
kantiehuisjes staan. Hoeven mensen
voor een veilige en rustige jaarwisse-
ling niet meer naar Frankrijk.

Patrick Jansen is ecoloog en universi-
tair hoofddocent in Wageningen. 

Bij verstoring natuur  
vuurwerk verboden 

PATRICK JANSEN

In natuurgebieden die
onder de vogelrichtlijn
vallen, mógen vogels
niet verstoord worden  
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De fret heeft zijn werk gedaan, waarop Michael Moerman hem uit het konijnenhol haalt. FOTO OLAF KRAAK

die gangen zijn”, zegt Moerman. Hij houdt
even stil. “Je kunt het konijn horen stampen.”
De zender verplaatst zich weer naar de bult,
vlak bij een van de pijpen. Moerman twijfelt
geen moment en grijpt met zijn arm in het gat.
Mis.

De ontvanger wordt weer tegen de grond
gedrukt, het geluid verplaatst zich naar de an-
dere kant van de burcht, vlak bij een opening.
Het konijn moet dichtbij zijn. Eerst gaat een
arm in het gat, dan zelfs het hoofd van de fret-
teur. Met een schop maakt hij extra ruimte en
niet veel later verdwijnt zijn bovenlichaam on-
der de grond. Met een hoofd vol zand en een
konijn in de hand komt hij boven. ”Meestal
gaat het makkelijker”, verzucht hij.

Dekker neemt het konijn over in een zak.
Terwijl Moerman op zoek gaat naar de fret,
start de zoogdierexpert zijn onderzoek. Hij
steekt een oortje van het konijn uit de zak en
maakt er een prikje in. Met een rietje wordt
bloed afgenomen en in twee vaatjes gestopt.
“Die sturen we op naar Science4Nature, die
het DNA bestudeert om te zien of de geneti-
sche basis van de populatie misschien te klein
is. Het andere bloedmonster is voor het meten
van immuniteit tegen het virus VHS.” Het dier
wordt gewogen en opgemeten. Na tien minu-
ten mag het konijn weer veilig het hol in.

Het onderzoek gaat verder dan alleen de ko-
nijnen. Ook de leefomgeving wordt onder-
zocht. Zo is Marijke Drees vandaag mee voor

beschrijving van de vegetatiestructuur. “Ik be-
kijk in het veld waaruit de vegetatie bestaat en
ik gebruik luchtfoto’s om de verhoudingen te
bepalen tussen open duin, begraasde vegetatie,
doorgeschoten oneetbare vegetatie en strui-
ken.”

De samenstelling van de open begroeiing is
van belang voor de overleving. “Konijnen eten
heel selectief, het is belangrijk dat er keuze is.
We zien hier bijvoorbeeld wat grassen staan,
die zijn goed als basis en ook erg belangrijk om
te overleven in de winter. En gelukkig ook veel
kruiden, een belangrijke eiwitbron en essenti-
eel voor de voortplanting in   het voorjaar.” 

De voedselkwaliteit van het terrein wordt
niet alleen bepaald aan de hand van de begroei-
ing, maar ook aan de hand van verzamelde ko-
nijnenkeutels. “Die gaan we vandaag ook nog
rapen en  stichting Bargerveen analyseert de
uitwerpselen op de hoeveelheid eiwitten, cal-
cium en magnesium.”

Met dit onderzoek hopen beheerders nieu-
we handvatten te krijgen om de populatie op
te krikken. “Misschien moeten we het vooral
zoeken in het beïnvloeden van het voedsel, dat
is iets waarop de beheerder kan sturen”, zegt
Dekker.” Maar het kan ook zijn dat we voor-
stellen om de genetische basis te vergroten
door konijnen bij te zetten of te gaan mixen.” 

Halverwege 2020 komen ze met hun advies
om het konijn ook in de duinen weer op volle
sterkte terug te krijgen.


