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• 1953: myxomatose vanuit zuid-Amerika via Frankrijk 
in Nederland; konijn gedecimeerd

• 1960-1990: Langzaam herstel, resistentie, maar niet 
meer tot oude aantallen; 

• 1990: RHD, vanuit Azie, decimeert konijnen op de 
zandgronden;

• 2000s: herstel, maar niet overal

• 2015: RHD-V2 gesignaleerd, nieuwe terugval

• 2020: Konijn op rode lijst wegens afname t.o.v. 1950.

Hoe zat het ook al weer?



• Konijn als grazer, graver en prooi wordt gemist

• Grote gevolgen voor duinecosysteem

• OBN project

Waarom vinden we dit erg?



1. Inzicht in de sleutelfactoren die de 
achteruitgang en sterke fluctuaties in 
konijnenpopulaties
in Natura 2000 duingebieden bepalen;

2. Evalueren van de resultaten van het 
bijplaatsen van konijnen

3. uitwerken van algemene beheermaatregelen ter
herstel/versterking van de konijnenpopulatie

• én specifiek beheeradvies per Natura 2000 gebied.

Doelen



Twee toestanden

Hoge dichtheid:
• Burchten
• Vegetatie
• Resistentie

RHD(!)

Lage dichtheid
-Burchten
-Verruiging 

-> voedselkwaliteit,
veiligheid

- Resistentie
- Genetische effecten

Vermesting en verzuring
-> voedselkwaliteit
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II Predator pit
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Keuze bemonsteringslocaties

Gebieden met bekende 
ontwikkeling
(transecten, keutelplots, etc.)

Veel ’extra’ factoren:
Kalk – ijzer
Eiland – vaste land
Begrazing
Beheer / vegetatie
Isolatie
Predatoren / jacht



• Dynamiek: regelmatig ‘stabiel hoog’ / 
toenemend locaties vrijwel ontvolkt!

• Lage dichtheden, moeizaam vangen, kleine 
steekproeven

• Grote steekproeven via jacht/ 
schadebestrijding, op Golfterreinen, Ameland 
en Maasvlakte.

Keuze bemonsteringslocaties



• Literatuuronderzoek behoeften aan landschap
en vegetatie

• veldkartering van vegetatiestructuur vangplek

• complexiteit burchten (tijdens fretteren)

• ligging burchten tov foerageergebied

• Wijdere omgeving: GIS / luchtfoto

Habitat



• open landschap met een foerageergebied met 
korte, gevarieerde vegetatie dichtbij de holen. 

• Kleine dichte struwelen van liguster of 
duindoorn verhogen de geschiktheid. 

• Duinheide is niet optimaal.

• De aanwezigheid van onbewoonde holen was 
vroeger heel gewoon, en verhoogt de 
geschiktheid vh landschap.

Geschikt habitat







Voedselkwaliteit



Voedselkwaliteit
• Kwaliteit gemeten aan keutels

→ Konijnen zijn slechte verteerders
→Makkelijker verzamelen
→ Planten met zekerheid gegeten door konijnen

• N%, C:N-ratio, Ca, Fe, Mg, K, P
→ Eiwitten en mineralen voor reproductie en overleving

• Zeer slechte locaties ontbreken (geen keutels…)

• Nog niet alle gegevens binnen (labs gesloten)



Voedselkwaliteit

• Calcium gehalte weerspiegelt
Renodunaal en Wadden

• Ca en P positief gecorreleerd

• Ca en N positief gecorreleerd?!

→ Waarschijnlijk door meer
kruidachtigen in kalkrijke duinen

• Fe niet gecorreleerd

115 mg/gr

179 mg/gr

224 mg/gr

211 mg/gr

222 mg/gr

141 mg/gr

88 mg/gr

173 mg/gr



Voedselkwaliteit

• Fosfor en Calcium gehalte lijken sterk
gecorreleerd aan status van de 
populatie

• N% wat minder gecorreleerd aan status

• Goeree vreemde eend in de bijt…

Referentie met veel konijnen (overlast)

15-20 konijnen/km  – stabiel 
of <15 konijnen/km – toename

10 – 15 konijnen/km – stabiel

0 – 5 konijnen/km  - stabiel/lichte 
toename

<<5 konijnen / km stabiel of afname



Foto: Olaf Kraak



Virusanalyses

van 2019-2020

Virussen



Virussen

• In de AWD duidelijk RHD2 tijdens vangperiode

• Meijendel: lage titers, 8-9 maanden laatste 
contact RHD;

• Solleveld: idem, RHD2 was laatste virus

• Texel Zuid - beide varianten aanwezig.

• Texel Noord – beide virussen waren rond, lastig 
te scheiden.

M.a.w.: ook bij populaties met stabiele hoge 
aantallen gaat virus nog rond.



Genetica – na intermezzo



Analyse bijplaatsingen

• Buitenlandse en Nederlandse projecten
• Duidelijke do’s en don’t.
• Genetische aspecten <- dit onderzoek

• Knelpunt(je): niet alles goed gemonitord



• Niet altijd succesvol

• Kritische punten: geschiktheid habitat, 
soft release en bescherming tegen predatie

• Liefst op plekken zonder konijn

• Herfst of winter

• Kunstburchten en/of hek

• Vaccineren

• Meerjaars

Analyse nut en werkwijze bijzetting



• Aanbieden burchten

• Extra voedsel aanbieden in moeilijke perioden

• Bescherming tegen predatie

• Voedsel

• Dekking

• Vaccinatie – niet makkelijk effectief te maken

Lessen van duinmeijers en ESP/F



Laatste virusanalyses lopen heden!

• Rapport

• Protocol bijzetting

• Beheeradviezen

• Nederlandstalig artikel

• Veldwerkplaats

Vervolg


