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NIEUWSBRIEF – oktober 2019

Herstel
konijnenpopulaties
in de kustduinen
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
over het OBN Onderzoek “Herstel Konijnenpopulaties”
en onze activiteiten in komende herfst en winter. In
deze Nieuwsbrief leest u meer over de verschillende
invalshoeken van het onderzoek:
• RHDV heeft konijnenstand gedecimeerd – wat is dat
voor een ziekte?
• Verzoek om medewerking: vitale populaties gezocht!
• Konijnen vangen voor bloedonderzoek, hoe werkt dat?
• Van bloed tot DNA en resistentie; een kijkje in het lab
• Konijnen en voedselkwaliteit
• Lessen uit het buitenland – een samenvatting van wat
al bekend is over het bijplaatsen van konijnen

De verschillende deelonderzoeken samen gaan hopelijk
antwoord geven op de hoofdvraag van het project:

Wat kunnen beheerders doen om
konijnenpopulaties in de duinen
te versterken (beheer, bijplaatsing)
zodat het konijn weer een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de
instandhouding en herstel van het
habitattype Grijze Duinen?
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RHDV – wat is dat
voor een ziekte?
Deze ziekte heeft de
konijnenstand gedecimeerd
Het valt op dat konijnenpopulaties zich op veel plekken slecht herstellen na de komst van konijnenziekte Rabbit Haemorrhagic Disease
(RHDV). Hoe komt dat, en wat kunnen we daar aan doen?

Relatie habitat en resistentie
De verschillen in populatietrends tussen het Waddendistrict (niet of
nauwelijks herstel), het Renodunaal district (soms herstel) en antropogene leefgebieden als vakantieparken en sportvelden (relatief gezonde
populaties) doen vermoeden dat de kwaliteit van de habitat en/of het
voedsel een sterke invloed heeft op de mate van resistentie tegen de
virussen Rabbit Haemorrhagic Disease (RHDV) en wellicht ook myxomatose.

Resistentie verwerven, blootstelling is belangrijk
De resistentie tegen deze ziektes moet elke generatie opnieuw worden
opgebouwd. De resistenties die volwassen konijnen aanmaken erven
niet over, maar zorgen via de placenta wel voor aanmaak van ‘jonge’
antistoffen in de eerste weken van jonge konijnen. Definitieve resistentie van volwassen individuen treedt alleen op wanneer deze jongen
zelf weer geïnfecteerd raken. Pas wanneer er dus voldoende konijnen
een infectie (lang genoeg) overleven, treedt opbouw van resistentie
van de gehele populatie als een vliegwiel in werking. Echter, wanneer
de jongen niet in aanraking komen met het virus is de kans op sterfte
na infectie als volwassen dier meer dan 90%. Populaties die langere
tijd niet of nauwelijks in aanraking komen met een virus zullen na twee
generaties geen resistentie meer meedragen en worden dus kwetsbaar
voor nieuwe infecties.
Een hoge reproductie én een hoge overleving in zowel het adulte als
het jonge stadium is daarmee van belang voor het opbouwen van
resistentie in een populatie.

Verzoek om medewerking:
vitale populaties gezocht!

Onderzoek

Voor het bepalen van de resistentie tegen virussen en de genetische gezondheid gaan we in 25 populaties konijnen vangen
om een beetje bloed van ze af te nemen. We ‘bemonsteren’ de
populaties, nemen een steekproef, een ‘monster’.
Afgelopen winter werden de eerste vijf gebieden bemonsterd:
twee gebieden op Texel, een gebied in de AWD, in Meijendel,
en Solleveld. In twee andere gebieden werd wel gefretteerd,
maar hier bleek de populatie compleet ingestort en kon geen
enkel dier gevangen worden.
Dat lijkt meer voor te komen; in veel gebieden zijn weinig tot
geen konijnen meer. Voor de onderzoeksopzet is dat lastig: we
willen namelijk populaties vergelijken die verschillen in aantal
en aantalsontwikkeling. Populaties met hoge dichtheden
blijken echter lastig te vinden. En dat terwijl we ook berichten
krijgen van schade aan volkstuinen, golfterreinen of industriegebieden, ook in de kuststreek. In overleg met de OBNbegeleidingscommissie is daarom besloten een deel van de
vangacties in zulke gebieden uit te voeren. Voorwaarde is wel
dat die in het duin liggen, zodat de resultaten wel op het duin
toepasbaar blijven. Dus wel een golfterrein in de duinen, maar
geen stadspark op de klei.

We gaan daarom populaties van konijnen onderzoeken op de resistentie tegen de virussen en de genetische gezondheid, door middel
van analyse van antistoffen en DNA in het bloed. In diezelfde gebieden wordt de habitatkwaliteit onderzocht. Een losstaand onderdeel is
een literatuurstudie naar ervaringen met uitzetten en bijplaatsen van
konijnen.

We hebben voor dit najaar/winter 2019-2020 ook weer een
aantal gebieden op het oog om het onderzoek uit te voeren en
gaan in oktober daarvoor de duinbeheerders benaderen. Maar
we zijn dus uitdrukkelijk op zoek naar gebieden met een goede
konijnenstand en tips daarvoor zijn zeer welkom!

Onze hypothese
Het lijkt er op dat zowel genetische gezondheid (diversiteit, geen
inteelt) van een populatie invloed heeft op resistentie-opbouw, als
ook de habitatkwaliteit. De kwaliteit van een habitat betreft zowel de
voedselkwantiteit en -kwaliteit als een geschikte vegetatiestructuur.
Het gaat daarbij om voldoende schuilmogelijkheden tegen predatoren
op de grond (vos, marters, verwilderde katten) en vanuit de lucht (roofvogels), maar ook een open landschap waar de konijnen grondpredatoren op tijd kunnen zien

Meld het bij Jasja Dekker:
info@jasjadekker.nl
06-269 325 92
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Konijnen vangen voor
bloedonderzoek:
hoe werkt dat?
Het OBN-onderzoek gebruikt onder meer bloedmonsters van konijnen.
Een belangrijk deel van die monsters verzamelt de onderzoekers door
te fretteren. Dat lijkt op een aloude jachtmethode maar niets is minder
waar.

Fretteren
Fretteren (spreek uit fret-teren) is een manier om konijnen te vangen.
Bij de methode gebruik je een fret om konijnen uit hun burcht te
krijgen. De fretteur sluit de uitgangen van de burcht af met buidels.
Dat zijn speciale netjes of kooitjes. Vervolgens laat de fretteur een
fret in de burcht lopen. Deze jaagt het konijn naar buiten toe. Als het
konijn vlucht en in een buidel loopt, kan hij daar niet meer uit en is het
dier gevangen. Fretteren is een geschikte methode om een populatie
konijnen te beheren op plekken waar ze overlast geven. Sinds de middeleeuwen passen jagers dit met succes toe.

Moerman Eco & Agro
Moerman Eco & Agro is onderdeel van het onderzoeksteam en richt
zich binnen het OBN-project specifiek op het fretteren. Paul en Michael
Moerman, vader en zoon, zijn ervaren fretteurs. Ruim 40 jaar geleden
leerde Paul het vak van fretteren van één van de laatste fretteurs van
de duinen van Solleveld. In de jaren daarna beheerden Paul en Michael
konijnenpopulaties langs de spoorlijn tussen Hoek van Holland en  Rotterdam en op een industrieterrein. In 2015 richtte Michael Moerman
zijn bedrijf op. Sindsdien fretteert hij alleen nog voor ecologieprojecten. Michael: “We werken voor ecologische adviesbureau’s en terreinbeheerders. We verplaatsen konijnen als dat nodig is voor de aanleg
van een weg of het verbreden van een dijk of voor herintroductie in
natuurgebieden.”

Geen geduld
Paul en Michael pasten hun fretteer-methode aan. Alles is er op gericht
de konijnen zo min mogelijk hinder of stress toe te brengen. Zo is stil
werken erg belangrijk. De konijnen vluchten dan gemakkelijker uit hun
burcht. Ook krijgen de fretten tijdens het onderzoek een zender om. Zo
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weet de fretteur precies waar de fret is onder de grond. Dat is belangrijk. Michael: “Als de fret toch een konijn te pakken zou krijgen, graven
wij hem direct uit. Een jager zou rustig afwachten tot de fret het konijn
heeft gedood. Wij hebben dat geduld niet. We gaan in zo’n geval direct
graven zodat het konijn ongeschonden blijft.”

Bemonstering
Het afnemen van het bloedmonster is een kleine handeling. De onderzoeker prikt met een naald een ader in het oor van het konijn aan.
Hieruit haalt hij een klein bloedmonster. Na de bemonstering worden
de konijnen gesexed, opgemeten en gewogen. Als er een risico bestaat
dat een individu opnieuw gevangen wordt, kleurt de onderzoeker de
staart. Vervolgens laat de onderzoeker het konijn los in dezelfde burcht
waar het dier werd gevangen.

Omgang met publiek
Het onderzoek van OBN vindt plaats in terreinen die (deels) toegankelijk zijn voor het publiek. Regelmatig blijven recreanten even staan om
de werkzaamheden te bekijken. De onderzoekers nemen de tijd om
uitleg te geven. Ook gebruiken zij een publieksfolder met informatie
over het project (zie: https://tinyurl.com/publieksfolder).

Uitvoering
In de periode oktober 2019 - maart 2020 verzamelen de onderzoekers opnieuw monsters in verschillende populaties konijnen
is de duingebieden van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland:
het vangen en bemonsteren van konijnen, beschrijven van habitats en het verzamelen van keutels. De analyses vinden in het
voorjaar plaats en in de zomer van 2020 wordt het wetenschappelijk rapport over het onderzoek opgeleverd. Daarna worden de
resultaten uitgewerkt tot een flyer met adviezen voor natuurbeheerders. Het project wordt afgesloten met een veldwerkplaats.
De onderzoekers voeren het onderzoek altijd uit in samenwerking met de terreinbeheerders. Zij leggen de werkwijze graag
nader uit aan u en uw collega’s! Neem daarvoor contact op; zie
de gegevens in het colofon.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe de onderzoekers werken? Bekijk dan
de minidocumentaire op https://vimeo.com/207512135.
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Van bloed tot DNA en
resistentie – een kijkje
in het lab
Van de in de winter gevangen dieren is bloed afgenomen voor genetisch én serologisch onderzoek. Serologie is het meten van antilichamen die ontstaan door contact met een ziekteverwekker.

Bepalen van resistentie tegen virussen
Dit meten gebeurt door een gespecialiseerd instituut in Italië. Aan de
hand van verschillende antilichamen in het bloed kan bepaald worden
of het dier met RHD1 of RHD2 in contact is geweest, of dat recent of
langer geleden was, en kan men bepalen of het dier antilichamen van
de moeder heeft meegekregen.
In het gebied in Meijendel werden lage gehaltes antilichamen gevonden en was het laatste contact met het virus zo’n 9 maanden geleden.
In Solleveld speelde hetzelfde, maar hier was niet RHD1 maar RHD2 het
laatste virus waarmee contact was. Op Texel waren antilichamen tegen
beide virussen aanwezig, die wezen op een recente uitbraak van RHD2.
Hetzelfde gold voor de AWD: ook hier was een recente uitbraak van
RHD2 geweest.

DNA uit weefsel(eerste twee monsters) en bloed (laatste vier monsters)
(Door de lage concentraties DNA zijn de bandjes helaas niet zo sterk)

Genetische variatie
De genetische analyse van de bemonsterde duinpopulaties is momenteel in volle gang. In het moleculaire lab van de Universiteit van Amsterdam is inmiddels DNA verkregen uit bloed- en weefselmonsters die
verzameld zijn tijdens het afgelopen vangstseizoen. De volgende stap is
het screenen van de genetische samenstelling. Specifieke stukjes in het
DNA (zogeheten microsatellieten) worden op verschillende plekken in
het konijnengenoom afgelezen.
De mate van genetische variatie is van belang voor het vermogen van
een populatie om zich aan te passen aan zijn omgeving. Daarbij geldt:
hoe groter de variatie, hoe veerkrachtiger de populatie. Hierdoor is een
genetisch diverse konijnenpopulatie mogelijk ook beter in staat zich
te herstellen na een virusuitbraak. De uitkomsten uit de genotypering
zullen daarom gekoppeld worden aan de resultaten van het virusonderzoek.
Op basis van de variatie voor de verschillende genetische merkers kan
bepaald worden in hoeverre individuen en populaties genetisch op
elkaar lijken dan wel van elkaar verschillen. De hoeveelheid genetische
differentiatie is daarmee een goede afspiegeling van de genetische
uitwisseling die plaatsvindt tussen de verschillende duingebieden.
Genetische uitwisseling is belangrijk om de levensvatbaarheid van een
populatie op peil te houden. Over het algemeen is de levensvatbaarheid van kleine en geïsoleerde populaties laag. Dit komt omdat in zulke
populaties effecten van inteelt (inteeltdepressie) en ‘genetische drift’,
het verlies van diversiteit door toevallig wegvallen van varianten, een
grotere rol gaan spelen. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat inteelt de
spermakwaliteit van mannetjeskonijnen aantast. Bij het regelmatig
instorten van populaties door virusinfecties verdwijnt waarschijnlijk
ook een deel van de genetische diversiteit ervan, omdat er zo weinig
‘variatiedragers’ overblijven. Hoeveel diversiteit verdwijnt hangt  mede
af van de hoeveelheid diversiteit die van nature in populaties bestaat
en hoeveel uitwisseling er is. Bij regelmatige immigratie van nieuwe
genetische varianten blijven konijnenpopulaties makkelijker genetisch
divers en daarmee vitaler. Door het verlies en de versnippering van

Genetische variatie tussen vier verschillende individuen voor drie van de
tien genetische merkers (sat 4, sat 5 en sat 7) die gebruikt zullen worden
binnen het huidige onderzoek. Voor elk van de drie genetische merkers
is links een DNA ‘meetlat’ te zien waarmee de grootte van de DNA-fragmenten bepaald kan worden, vervolgens DNA-fragmenten afkomstig van
vier weefselmonsters en aan het eind een negatieve controle. Elk ‘bandje’
representeert de aanwezigheid van een genetische variant (allel) voor een
moleculaire merker. Uit de foto is duidelijk op te maken dat er voor tenminste twee van de drie merkers (sat 4 en sat 7) variatie bestaat tussen de
vier individuen. Deze foto komt uit een pilotstudie die vorig jaar gedaan is
naar de werkzaamheid van de genetische methode voor konijnenweefsel.

geschikt habitat in het kustduingebied valt echter te verwachten dat
populaties minder goed met elkaar in verbinding staan. Het is daarom
zeer belangrijk om dat te onderzoeken.
De genetische diversiteit zal een belangrijke bron van informatie
vormen waarop herstelmaatregelen kunnen worden afgestemd. Kennis
over de populatiegenetica is met name van essentieel belang wanneer populaties moeten worden aangewezen als bronmateriaal voor
herintroductie of bijplaatsing. Wanneer de genetische verschillen tussen populaties groot blijken te zijn kan bijplaatsing ook nadelige i.p.v.
positieve effecten hebben. De risico’s daarop kunnen met de gegevens
uit dit onderzoek beter worden ingeschat.
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Over konijnen en
voedselkwaliteit
Er zijn opvallende verschillen tussen gebieden waar konijnen nog
veel voorkomen – of snel herstellen van infecties – en waar ze sterk
achteruit zijn gegaan. Een van die verschillen is de beschikbaarheid van
voedsel. Locaties met fris gemaaide, breedbladige grassen zoals golfbanen, sportvelden en parken hebben ook nu nog zelfs overlast van
konijnen. Langs de kust doen de konijnenpopulaties in kalkrijke duinen
het aanmerkelijk beter dan in kalkarme duinen. Reden genoeg om in
dit project de voedselkwaliteit te analyseren als mogelijke succesfactor
voor het konijn.
In eerste instantie was gepland om het voedselaanbod zélf te bemonsteren: d.w.z. de hoeveelheid en kwaliteit van planten die in de omgeving van de burchten groeien. Dit is echter tijdrovend en bovendien is
niet bekend welke plantensoorten (het meest) worden gegeten, wat de
interpretatie lastig maakt. Daarom is in overleg met onze begeleidingscommissie besloten om metingen te verrichten aan planten die al door
konijnen zijn gegeten: in de keutels. Konijnen verteren hun voedsel niet
heel goed, en uit experimenteel onderzoek aan gehouden konijnen
blijkt dat verschillen in de kwaliteit van plantenmateriaal in de keutels
sterk overeenkomen met verschillen in de kwaliteit van het voedsel dat
wordt gegeten.
In het eerste jaar van het project zijn van 5 locaties keutels op kwaliteit
onderzocht. Hieruit blijkt dat vooral het stikstofgehalte (eiwitten) ten
opzichte van koolstof (in moeilijk verteerbare celwanden) in het dieet
hoger is bij gezonde konijnenpopulaties dan bij kwijnende populaties.
Het verschil in konijnentrends tussen regio’s kan hiermee wellicht
verklaard worden, omdat in kalkrijke duinen meer kruidachtigen met
een hoog stikstofgehalte voorkomen dan in kalkarme duinen, waar
smalbladige grassen met een laag eiwitgehalte dominant zijn. Fosfor,
kalk, ijzer en magnesium zijn belangrijk voor de aanmaak van moedermelk, de botontwikkeling en voor de groei van konijnen. De gehaltes
van deze elementen wisselen tussen locaties, maar lieten in deze nog
kleine steekproef geen duidelijk verband zien met de populatietrend.

Keutelrapers gezocht!
Om zeker te weten dat we verse keutels analyseren, willen
we op alle locaties een paar vlakken van 1 m2 leeg maken
en na enkele dagen terugkomen om de nieuw keutels te
verzamelen. Om dit logistiek voor elkaar te krijgen is het
zeer handig als beheerders een ronde meehelpen om de
juiste locaties mee uit te zoeken en de kleine plots keutelvrij te maken. Binnenkort maken we een belronde om te
kijken wie ons kan helpen.
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Lessen uit het buitenland
Wat is al bekend over het bijplaatsen
van konijnen?
Nu het op veel plaatsen niet goed gaat met het konijn, komen er voorstellen om konijnen te verplaatsen uit populaties met goede dichtheid.
Als de konijnen helemaal verdwenen is, is er sprake van herintroductie, maar er kan al eerder een wens zijn om de bestaande populatie
met lage dichtheid te versterken. Er zijn in Nederland enkele kleine
experimenten gedaan met het lokaal herintroduceren of bijplaatsen
van konijnen. Onder de Jachtwet was uitzetten niet toegestaan, en
onder de Wet Natuurbescherming is dat niet veranderd (art.3.34.1). In
het rapport van het OBN-project zal daarom naast een bespreking van
de Nederlandse projecten ook een literatuurstudie komen naar het
beheer door duinmeiers in de 17e eeuw, en de ervaringen in Frankrijk
en Spanje.

Duinwarandes in Nederland
Als wij in het Nederland van de 21ste eeuw de stand van de konijnen
willen bevorderen, is het leerzaam om te kijken hoe de duinmeiers dat
indertijd deden. In de duinen ontstond in de 14e eeuw een systeem van
open ‘warandes’ (kweek- en jachtterreinen), voor het commercieel houden van wilde konijnen voor hun vlees en bont. Daarin deden duinmeiers hun best om de stand van de konijnen te bevorderen. Informatie
over hun activiteiten danken we aan de vertaling van een manuscript
uit ca. 1635 door Swaen. In niet of dunbevolkte gedeelten van de waranden maakte de duinmeier met een speciale boor kunstmatig holen.
Hij voerde de konijnen in de winter bij met hooi, haver en zemelen of
wilgensnoeihout. De duinmeier bestreed roofdieren en roofvogels; dat
leidde er zelfs toe dat de vos in de duinen werd uitgeroeid.

Buitenland
In Frankrijk en Spanje worden van oudsher veel konijnen uitgezet of bijgeplaatst ten behoeve van de jacht, naar schatting duizenden per jaar,
en tegenwoordig ook voor het behoud van inheemse roofdieren.

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl
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We zien hier hetzelfde beheer als bij de duinmeiers: voldoende voedsel, maken van kunstburchten en bescherming tegen roofdieren.
In Spanje doet men grote moeite om het konijn te behouden als prooidier voor zeldzame roofdieren als de Pardellynx (Lynx pardinus) en de
Keizerarend (Aquila adalberti). Het verbeteren van de habitat bleek een
positief effect te hebben op de konijnenstand. Dit verbeteren van het
habitat betrof in dit geval het terugdringen van laag struikgewas door
branden. In een groot experiment zijn diverse factoren gevarieerd: het
seizoen waarin wordt uitgezet, de aantallen die worden bijgezet en de
kwaliteit van het uitzetgebied (voedselrijk en voedselarm habitat). Het
succes werd gemeten aan overleving, de mate waarin de konijnen in
het gebied bleven en de verwachte populatiegroei. Het hoogste succes
werd behaald met een laag aantal uitgezette konijnen (40 op 15 ha)
in een voedselrijk habitat. Bijplaatsen in het voortplantingsseizoen is
ongunstig, doordat in deze periode er veel conflicten zijn over paring
en nestgelegenheid, waarbij dieren elkaar verjagen of verwonden.
In Frankrijk heeft Letty experimenten gedaan met bijzetten. De risico’s
van bijplaatsen zijn een hoge sterfte in de eerste twee weken en sterke
dispersie (wegtrekken) van de nieuwe konijnen. In een populatie die de
onderzoekers van dag tot dag volgden gingen in de eerste twee dagen
na het loslaten 41-51 % van de konijnen dood door predatie of stress
en ook daarna leidde predatie tot een lagere overleving dan bij een
populatie die tegen predatoren beschermd was. De konijnen vestigden
zich tot 225 meter van de kunstmatige burchten waarin ze waren losgelaten. Bovendien namen de overlevende uitgezette konijnen niet voluit
deel aan de voortplanting.
Samenvattend: bijplaatsing vereist veel inspanningen en is niet altijd
succesvol. Voorwaarde voor succes is de geschiktheid van de habitat.
Bescherming tegen roofdieren voor een langere periode is noodzakelijk. In het OBN-rapport zullen we een meer gedetailleerd overzicht
geven van de gebruikte methoden en technieken.

Colofon
Het OBN-onderzoek Herstel van konijnenpopulaties in de kustduinen (OBN-2017-86-DK) wordt
gefinancierd door het Kennisnetwerk Ontwikkeling
en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) en de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Samenstellers: Jasja Dekker, Marijke Drees, Lilian Seip
& Gerard Oostermeijer (Science4Nature), Michael
Moerman (Eco & Agro), Marijn Nijssen (St. Bargerveen).
Foto’s: Jasja Dekker, Marijn Nijssen, Michael
Moerman & Lilian Seip
Lay-out: Aukje Gorter
Informatie bij: Jasja Dekker Dierecologie
email: info@jasjadekker.nl
tel: 06-269 325 92

Het Kennisnetwerk OBN wordt
gecoördineerd door de VBNE en
gefinancierd door het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
de gezamenlijke provincies (via Bij12).
www.natuurkennis.nl

