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‘Doden van konijnen werk averechts en is volstrekt 

onnodig’  

23 oktober 2010  

HOORN - De gemeente Hoorn heeft het bedrijf Duke’s Faunabeheer opdracht gegeven om konijnen op en rond de velden 

van het sportcomplex Fruittuinen te doden. De Dierenbescherming Noord-Holland Noord noemt de jacht op de dieren echter 

‘onnodig’ en zegt teleurgesteld te zijn over de werkwijze van de gemeente Hoorn. 

 

In januari dit jaar heeft De Dierenbescherming contact gezocht met de gemeente Hoorn. Op een tweetal sportcomplexen 

bleken konijnen schade te veroorzaken en de gemeente was bang om aansprakelijk te worden gesteld als sporters een blessure 

zouden oplopen. “Na een gesprek leek de gemeente ontvankelijk om naar een diervriendelijke oplossing voor het probleem 

zoeken. Op aanraden van de Dierenbescherming heeft de gemeente Hoorn het diervriendelijke bedrijf Duurzaam Fauna 

Advies in de arm genomen. Dit bedrijf heeft de gemeente in het voorjaar geadviseerd hoe de konijnen op een diervriendelijke 

manier te weren van de sportvelden”, aldus De Dierenbescherming.  

   

De gemeente Hoorn liet volgens De Dierenbescherming toen echter weten dat zij voor de tussenliggende periode toch 

genoodzaakt waren om - totdat het terrein „rabbitproof is gemaakt‟ -  de dieren te laten doden. Het gemeentebestuur wil 

bovendien dat de populatie konijnen in het gebied kleiner wordt door ook konijnen rond de sportvelden te laten doden.  

 

Hoorn was op de goede weg 

De Dierenbescherming begrijpt het standpunt van de gemeente niet.  “Het probleem speelt al lange tijd, een structurele 

diervriendelijke oplossing is gevonden en wordt binnenkort uitgevoerd, dan zijn die zes extra weken ook wel overbrugbaar. 

Het is heel jammer, de gemeente Hoorn is op de goede weg en dan kiest ze toch voor het doden van de konijnen. Dat is 

volstrekt onnodig”, zegt Xandra Asselbergs, Beleidsmedewerker Politieke Zaken, Dierenbescherming Noord-Holland Noord.  

   

Het doden van de konijnen kan volgens De Dierenbescherming een averechts effect hebben. “Het doden van konijnen door 

afschot of door de bloederige jacht met inzet van fretten, werkt overigens niet om een populatie konijnen plaatselijk te 

verkleinen. Het bejagen van konijnen kan het probleem zelfs verergeren. In reactie op het aantal gedode dieren in de 

familiegroepen, worden er juist meer jongen geboren. Het doden van de konijnen rond de sportvelden van Hoorn 

levert, behalve veel dierenleed, vooral een verjongde en sterkere populatie konijnen op”, aldus de Dierenbescherming 

 


