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8.9 Konijn (Oryctolagus cuniculus) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 

 De landelijke trend is over de gehele periode stabiel, over de laatste tien jaar treedt

een matige toename op.

 De stand van het konijn in de provincie is relatief laag..

Schade 

 Door de landelijke vrijstelling komt konijnenschade niet in aanmerking voor een

tegemoetkoming door het Faunafonds. Gegevens over schade ontbreken hierdoor.

 Op het militairoefenterrein in het Lauwersmeer is in 2011 grote schade gemeld aan

gebouwen en installaties veroorzaakt door konijnen.

Beleid 

 beschermd in het kader van de Flora- en faunawet.

 aangewezen als wild. De jacht op konijnen is geopend van 15 oktober tot en met 31

december.

 landelijke vrijstelling voor het doden van konijnen ter voorkoming van belangrijke

schade aan gewassen. Deze vrijstelling geldt het jaarrond.

 ontheffing alleen in bijzondere situaties.

 provinciale ontheffing voor het doden van konijnen met het geweer tussen

zonsondergang en zonsopgang en toestemming voor het gebruik daarbij van

kunstlicht.

 Op 4 december 2013 heeft de Raad van State ontheffingen van provincies Fryslân en
Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken vernietigd, omdat deze in strijd waren
met de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. Nederland heeft op 10
december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten om van de Benelux-
overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter voorkoming of
bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat het Comité
van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de mededeling heeft
ingestemd.

 In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog blijven
toepassen. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd onderbouwd moeten worden

waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk is.

Beheer 

 De Fbe heeft machtigingen verstrekt om schade door konijnen te bestrijden.

 het aantal geschoten konijnen fluctueerde sterk, onder andere afhankelijk van
ziektedruk en schadedreiging.

 bij de schadebestrijding is in de meeste gevallen gebruik gemaakt van kunstlicht. De
wbe’s zijn tevreden over de effectiviteit hiervan.

 In een aantal gevallen is op basis van de landelijke vrijstelling gebruik gemaakt van
buidel en fret.

 Gezien het beperkte afschot van konijnen voor schadebestrijding is de gunstige staat
van instandhouding van deze dieren niet aangetast.
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Overwegingen 

Stand van populatie fluctueert o.a. als gevolg van ziektedruk. Door jacht en landelijke 
vrijstelling kan gewasschade onder controle gehouden worden. Een ontheffing voor het 
gebruik van geweer en kunstlicht blijft nodig om schade te voorkomen in bijzondere situaties, 
zoals bij dreigende schade aan dijken, gebouwen en/of installaties. De wbe’s zijn tevreden 
over de effectiviteit hiervan. Gezien het beperkte afschot van konijnen is de goede staat van 
instandhouding van deze dieren niet in het geding. 

Voorstel 

Ontheffing vragen voor schadebestrijding in bijzondere situaties, waarbij het doden van 
konijnen met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en het gebruik van kunstlicht 
daarbij worden toegestaan.  

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
Het  konijn is van oorsprong een soort die beperkt was tot Spanje, Zuid- Frankrijk en Noord-
Afrika, vanaf de 13e eeuw breidde het areaal zich sterk uit, waarbij de mens een sleutelrol 
vervulde (Broekhuizen et al. 1992). Het konijn handhaaft zich het best in halfopen 

landschappen waar gelegenheid bestaat om holen te graven. Het konijn heeft een veelzijdig 
plantaardig menu van grassen en kruiden, ´s winters aangevuld met bast en wortels. Konijnen 
zijn vooral ´s nachts actief en ze leven in groepen. De homeranges van verschillende 
individuen kunnen overlappen, waarbij er tussen de dieren een sociale rangorde onstaat. 
Konijnen zijn plaatstrouw en bewonen het hele jaar hetzelfde gebied (Broekhuizen et al. 1992). 

Het konijn komt overal in Nederland voor, met uitzondering van een aantal plekken in het 
midden van Holland en het westen en noorden van Friesland (Broekhuizen et al. 1992).  In 
Nederland leven enige honderdduizenden konijnen. In de jaren zestig van de vorige eeuw 
werd de konijnenstand gedecimeerd door de ziekte myxomatose, in de negentiger jaren 
werden de konijnen in Nederland getroffen door een epidemie van viraal haemorrhagisch 
syndroom of VHS genoemd. Hierdoor decimeerde de populatie. Figuur 1 geeft de landelijke 
stand van het konijn weer aan de hand van indexcijfers. De trend over de gehele periode is 
stabiel, over de laatste tien jaar treedt een matige toename op. 

Fig.1. Landelijke index konijn, 2000 is 100. (Bron: NEM (VZZ, CBS)) 
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Provinciaal 

Provinciaal zijn geen telgegevens beschikbaar. Wel kan een indruk verkregen over de 

relatieve stand van het konijn uit de afschotcijfers van de KNJV. Het afschot bedroeg in 

de provincie Groningen in het jachtseizoen 2000-2001 1,2 konijn per 100 ha, in 2007-

2008 0,4 per 100 ha. Landelijk waren deze cijfers resp. 2,7 en 3,4. Hieruit blijkt dus dat 

de stand van het konijn in de provincie relatief laag is. De fluctuaties kunnen mede 

verklaard worden uit het voorkomen van VHS onder de populatie. 

3 Schade 

Konijnen kunnen schade veroorzaken aan de landbouw en aan de openbare veiligheid 

door graafwerk in dijken en onder gebouwen en installaties. 

Door de landelijke vrijstelling komt konijnenschade niet in aanmerking voor een 

tegemoetkoming door het Faunafonds. Gegevens over schade ontbreken hierdoor. In 

2007 zijn er twee machtigingen op ontheffing van kunstlicht verleend aan één 

grondgebruiker om de schade in heesterkwekerij te bestrijden. Hierbij zijn in totaal 33 

konijnen geschoten. Deze schade werd niet vergoed door het Faunafonds (vereist 

deugdelijke afrastering).  

Op het militaire oefenterrein in het Lauwersmeer is in 2011 grote schade gemeld aan 
gebouwen en installaties veroorzaakt door konijnen.  

4 Beleid 

Het Konijn is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Op grond van artikel 

32 van de wet is het konijn aangewezen als wild. De jacht op konijnen is geopend van 

15 oktober tot en met 31 december.  

Op grond van artikel 65 is het konijn aangewezen als diersoort die in delen van het land 

veelvuldig belangrijke schade kan aanrichten. Er geldt een landelijke vrijstelling voor het 

doden van konijnen. De vrijstelling strekt alleen ter voorkoming van belangrijke schade 

aan gewassen. Deze vrijstelling geldt het jaarrond. 

Inmiddels is gebleken dat het doden van konijnen overdag in sommige gevallen niet 

goed mogelijk is. De schade kan in bepaalde gevallen alleen effectief worden bestreden 

met kunstlicht in combinatie met geweer. Op grond van artikel 68 kan de provincie 

hiervoor ontheffing verlenen. Alleen in bijzondere situaties zal ontheffing verleend 

worden. De noodzaak van het gebruik van kunstlicht dient te worden onderbouwd.  

In het Besluit Beheer en Schadebestrijding is opgenomen dat kunstlicht gebruikt mag 

worden voor het doden van konijnen na toestemming van GS. Op 25 februari 2009 

hebben GS tot 1 april 2014 onder voorwaarden ontheffing verleend voor het doden van 

konijnen met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en toestemming 

gegeven tot het gebruik daarbij van kunstmatige lichtbronnen.  

Op 4 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
ontheffingen van provincies Fryslân en Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken bij de 
bestrijding van vossen, vernietigd. Volgens de Afdeling was de ontheffing in strijd met de 
Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. De motivering ligt in het feit dat de vos 
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in Nederland niet is aangewezen als wildsoort maar als schadesoort. De overeenkomst 
verbiedt ook het gebruik van het jachtgeweer tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur vóór 
zonsopgang, evenals het gebruik van jachtmiddelen en methoden die de stroperij kunnen 

ondersteunen, zoals kunstmatige lichtbronnen.  

Nederland heeft op 10 december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten om van 
de Benelux-overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter voorkoming 
of bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat het Comité 
van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de mededeling heeft 
ingestemd.  

In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog blijven 
toepassen. De provincie maakt zelf de keuze of het nodig is om af te wijken van de verboden 
van de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming en of dat past binnen de kaders 
van de Benelux-overeenkomst. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd onderbouwd 
moeten worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk is. 

 

5 Beheer 

 

 

Fig. 2. Beheer konijn (Bron: jaarverslagen Fbe) 

Door de aanwijzing als wildsoort en door de landelijke vrijstelling ontbreekt inzicht in het totale 
afschot van konijnen. De Fbe heeft machtigingen verstrekt om schade door konijnen in het 
kader van de ontheffing te bestrijden. Figuur 2 toont het aantal onder de ontheffing geschoten 
konijnen. Dit fluctueerde sterk, onder andere afhankelijk van ziektedruk en schadedreiging. 
Het hoogste afschot vond met 368 plaats in het seizoen 2011-2012, waarvan 145 op de zeedijk 
en 223 in het Lauwermeergebied om schade aan gebouwen te voorkomen. Uit de figuur blijkt 
dat bij de schadebestrijding in de meeste gevallen gebruik gemaakt is van kunstlicht. De wbe’s 
zijn tevreden over de effectiviteit hiervan. In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van buidel 
en fret om de konijnen uit hun hol te jagen.  

Gezien het beperkte afschot van konijnen voor schadebestrijding is de gunstige staat van 
instandhouding van deze dieren niet aangetast. 
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6 Overwegingen 

Stand van populatie fluctueert o.a. als gevolg van ziektedruk. Door jacht en landelijke 
vrijstelling kan gewasschade onder controle gehouden worden. Een ontheffing voor het 
gebruik van geweer en kunstlicht blijft nodig om schade te voorkomen in bijzondere situaties, 
zoals bij dreigende schade aan dijken, gebouwen en/of installaties. De wbe’s zijn tevreden 
over de effectiviteit hiervan. Gezien het beperkte afschot van konijnen is de goede staat van 
instandhouding van deze dieren niet in het geding. 

7 Voorstel 

Ontheffing vragen voor schadebestrijding in bijzondere situaties, waarbij het doden van 
konijnen met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en het gebruik van kunstlicht 
daarbij worden toegestaan.  




