
 

Jager ingezet tegen konijnenplaag  

Door Marieke de Kok - 23-7-2014, 16:20 (Update 23-7-2014, 16:20)  

 
 

IJMUIDEN - Een jager moet de konijnenpopulatie in het sluizengebied flink uitdunnen in 

opdracht van Rijkswaterstaat. Die is bang dat de konijnen schade toebrengen aan de dijk en de 

wegen. 

In het gebied zitten honderden konijnen. Een natuurlijke vijand is er wel - de vos- maar die 

laat zich amper zien in het sluizengebied. Zo groeit de populatie elke keer flink. ,,Het is dit 

keer zo erg geworden dat we nu echt maatregelen moeten treffen’’, legt een woordvoerder van 

Rijkswaterstaat uit. ,,De populatie is veel te groot voor het gebied. Er is op dit moment nog 

geen sprake van grote schade aan de dijk of wegen, maar de konijnen graven holen en dat kan 

gevaarlijk zijn. Dat willen we voor zijn. Niets doen is geen optie.’’  

Eerder werd er ook al een jager ingehuurd om enkele konijnen dood te schieten zodat de 

populatie uitdunt. ,,Dat was een speciale ontheffing voor de periode van september tot en met 

februari; het jaagseizoen. Maar nu is de groep konijnen weer zo groot. Nu hebben we dus een 

nieuwe ontheffing waardoor we ook buiten het jaagseizoen mogen jagen in dit gebied.’’  
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2006 

In 2006 was er ook al een probleem met de konijnen op sluiseiland. De beestjes moesten toen 

verhuizen vanwege werkzaamheden op het eiland. De dieren werden gevangen en uitgezet bij 

Callantsoog. Dat liep op een fiasco uit; ze werden bijna allemaal opgegeten door een vos. 

Toen was echter nog geen sprake van een konijnenplaag. Deskundigen gokten toen dat het om 

zo’n zestig stampertjes ging. Overigens heerst er op dit moment myxomatose, een zeer 

besmettelijke en dodelijke konijnenziekte, op sluiseiland. Daardoor dunt de populatie ook op 

een natuurlijke manier uit. 

Huiskonijnen 

Konijnenbaasjes kunnen maar beter zorgen dat hun beestje is ingeënt tegen myxomatose.  

In het sluisgebied heerst de ziekte en volgens Jessica Sluis van Konijnenadviesbureau 

Haarlem en omstreken kunnen huiskonijnen makkelijk besmet raken via muggen en vlooien. 

,,Ik ben deze week zelf even poolshoogte gaan nemen bij de sluizen en heb meerdere lijken 

zien liggen. Sommige konijnen lopen verdwaasd rond. Ze zijn blind en hun oogjes zitten 

dicht. Heel zielig’’, vertelt de konijnendeskundige. 

Myxomatose is een soort konijnenpest. Er bestaat geen medicijn tegen en is ontzettend 

besmettelijk. ,,De eerste tekenen zijn loopoogjes, daarna wordt ook de vacht aangevreten.’’ 

De ziekte doet al een tijdje de ronde in het sluizengebied. De dierenambulance komt er 

regelmatig om kadavers weg te halen. Dat is volgens Sluis ook hard nodig. ,,Zo’n 

konijnenlijkje ziet er gewoon niet smakelijk uit en er komen in dat gebied toch ook mensen 

om te vissen bijvoorbeeld. Bovendien kun je besmetting voorkomen door de dode dieren snel 

weg te halen.’’ Het zieligste vindt ze echter nog de zieke konijnen die nog leven. ,,Die zouden 

eigenlijk uit hun lijden verlost moeten worden.’’  

Mensen die een huiskonijn hebben, wordt geadviseerd hun dier zo snel mogelijk in te laten 

enten bij een dierenarts.  

 


