
AMSTERDAM, donderdag 10 april -Wat twee jaar geleden begon met twee kleine konijntjes in een 
binnentuin in de Bellamybuurt in Amsterdam Oud-West, is uitgemond in een ware langoorinvasie van 
meer dan vijftig exemplaren. Buurtbewoners klagen steen en been omdat alle mooie planten als voer 
dienen en de tuin in een grote gatenkaas is veranderd. 
 
„Dit is dus wat er gebeurt als mensen tamme konijnen uitzetten. Dit begon met twee konijnen, er is er later nog 
één bijgezet, en twee jaar later heb je een volledige populatie rondhuppelen”, zegt Peter van Poelgeest, 
provinciaal fauna-adviseur voor de Dierenbescherming. 

Overigens verbaast het Van Poelgeest dat het er niet meer zijn. „Ze hebben hier geen natuurlijke vijanden en 
konijnen kunnen het hele jaar nestjes hebben, dus het hadden er zomaar veel meer kunnen zijn. Wellicht dat toch 
de inteelt een rol speelt, ze zijn daardoor toch iets zwakker en een kat zal ook wel eens een kleintje te grazen 
hebben genomen.” 
 
Gelukkig heeft een bewoner de Dierenbescherming ingeschakeld, waardoor de langoren diervriendelijke 
weggehaalt kunnen worden. „Alle dank ook voor woningcorporatie Rochdale. De organisatie gunt ons de tijd om 
de beestjes weg te vangen, want het is een monsterklus”, zegt Van Poelgeest. 
 
Gisteren is de adviseur begonnen met het vangen van de konijnen. „Ik beperk hun vluchtwegen en ga dan de 
holen uitgraven. Op die manier lopen ze zichzelf vast en dan kan ik ze pakken. Ik heb er nu ongeveer 25 te 
pakken gekregen, maar ik verwacht nog wel een dag of drie bezig te zijn.” 
 
De Dierenbescherming zoekt nu nieuwe onderkomensvoor de diertjes. „We hebben voor een stuk of dertig al wel 
onderdak, maar voor zeker twintig nog niet. Dus als mensen nog graag een exemplaar willen? Er zitten flink wat 
jonkies bij. Daarbij worden ze allemaal ’geholpen’ en ingeënt.” 
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