
 

 

 

 

 

 

  

Workshop Herstel 

konijnenpopulaties   

Op 11 april 2018 vindt er een workshop plaats bij de start van het 

OBN onderzoek ‘Herstel Konijnenpopulaties in kustduinen’. 

 

Konijnenpopulaties staan al decennialang onder druk als gevolg 

van ziektes myxomatose en RHD. Soms vindt er lokaal een 

(tijdelijke) opleving plaats, maar vooral in de kalkarme duinen 

blijft serieus herstel van konijnenpopulaties nog achterwege. De 

afname van konijnen is samen met stikstofdepositie een 

belangrijke oorzaak van verruiging in kustduinen. 

 

De komende jaren wordt gezocht naar de oorzaken voor het wel 

of niet optreden van resistentie tegen deze ziektes, zodat we 

beheer-maatregelen kunnen formuleren die herstel van 

konijnenpopulaties bevorderen. 
 

 

11 april 2018    |    11:00 – 15:30 

 
 
De Hoep – Castricum 



 

 

 

Doel van deze workshop 
Het OBN-onderzoek bestaan onder andere uit de analyse van landschap en telgegevens, en het nemen van bloedmonsters in een 

aantal konijnenpopulaties om genetische diversiteit en infectiegraad te bepalen. Het vangen gebeurt met fret en buidel. Een 

goede uitwisseling van bestaande kennis, ervaring, plannen en kennisvragen is van groot belang voor zowel terreinbeheerders en 

beleidsmakers als voor de onderzoekers. Daarom organiseren wij een startworkshop met als doelen: 
 

   1)  Presenteren van de onderzoeksplannen 

   2)  Delen bestaande kennis over de huidige trend van konijnenpopulaties 

   3)  Inventarisatie van uw concrete plannen voor beheermaatregelen of bijplaatsing in de komende jaren 

   4)  Inventarisatie kennisbehoefte bij terreinbeheerders en provincies 

   5)  Afstemming keuze van duinterreinen voor het OBN-onderzoek 
 

Doelgroep 
Medewerkers van terreinbeherende organisaties en provincies die zich bezig houden met ecologische herstelmaatregelen in 

kustduinen. Om ook geïnteresseerden uit Zeeland en de Waddeneilanden de kans te bieden om hierbij aanwezig te zijn, is er 

gekozen voor een compact programma midden op de dag. 
 

Programma 
De workshop bestaat uit een ochtenddeel met presentaties en discussie. ’s Middag vindt een veldbezoek plaats naar het 

naastgelegen Vogelduin, een van de potentiele onderzoeklocaties. 
 

10.30 - 11.00 Aankomst en koffie/thee 

11.00 - 11.05 Welkom en inleiding van de workshop – Jasja Dekker 

11.05 - 11.20 Habitatversnippering en genetica – Gerard Oostermeijer 

11.20 - 11.40 Habitatkwaliteit: structuur en voedselaanbod – Marijn Nijssen & Marijke Drees 

11.40 - 12.00 Recente trends van konijnen – Jasja Dekker 

12.00 - 12.15  Koffiepauze 

12.15 - 13.00  Discussie kennisvragen over konijnen en project o.l.v. Jasja Dekker 

13.00 - 13.30  Lunch (bij goed weer in het veld) 

13.30 - 15.30 Excursie in het Vogelduin & afsluiting 

 

Opgeven 
Deelname is gratis, maar opgeven verplicht. Dit kan via het opgaveformulier op https://www.jasjadekker.nl/opgave-obn/ 
 

Locatie: Bezoekerscentrum De Hoep, Johannisweg 2, 1901 NX Castricum 

 

Deze workshop wordt georganiseerd door: Jasja Dekker Dierecologie, Marijke Drees, Moerman Eco & Agro en Stichting Bargerveen. PWN is gastheer. 

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit (OBN) en de kustprovincies Zeeland, 

Noord-Holland en Zuid-Holland. 


