
Het verjagen van konijnen Schelphoek-West

memo

Dijktraject Schelphoek-West zal in 2010 worden voorzien van nieuwe
steenbekleding (Project Zeeweringen).

Aan het begin van de westelijke nol van de Schelphoek bevindt zich op de glooiing
een klein opgestoven duin, begroeid met struweel. In dit duintje, bevindt zich een
konijnenburcht, bewoond door maximaal enkele tientallen konijnen.

Hoewel het konijn is aangewezen als jachtwild, en de aanwezigheid van deze
soort in en om waterkerende dijken meestal als schadelijk wordt beschouwd, is
het in strijd met Flora- en Faunawet om de kolonie te vernietigen in een tijd dat
er net kleine jongen zijn (de dijkwerken beginnen rond 1 april). Er geldt immers
de algemene zorgplicht voor alle wilde dieren.

Op 15 december 2009 heeft op locatie overleg plaatsgevonden tussen de
beheerder van de dijk (Waterschap Zeeuwse Eilanden;

, Staatsbosbeheer tevens jager) en
adviseur ecologie van Projectbureau Zeeweringen ( ).

Diverse mogelijkheden zijn de revue gepasseerd (vangen, afschot, elders
uitzetten, verjagen etc.).

De meest praktische oplossing is de volgende:

Medio februari (voordat er jonge konijnen zijn) wordt met behulp van een grijper
het struweel uitgetrokken en de aanhangende grond afgeschud. Dit dient
voorzichtig te gebeuren, zodat er geen konijnen belanden in de laadbak. Op deze
wijze wordt het duintje van zuid naar noord ontdaan van struweel, waarbij de
gangen van de konijnen verloren gaan. Verwacht wordt dat de konijnen door de
verstoring een goed heenkomen zullen zoeken, bijvoorbeeld binnendijks.

Na het verwijderen van het struweel kan het duin worden geëgaliseerd en glad
afgewerkt. Voorkomen moet worden dat zich hier opnieuw konijnen vestigen.

De werkzaamheden zullen ongeveer een halve dag kosten, waarbij toezicht zal
worden gehouden door
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