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‘Konijntjes horen bij een begraafplaats’, 
benadrukt Ton van Dam. Hij is beheerder van 
de Algemene Begraafplaats Crooswijk. 
Gelegen in het midden van de gelijknamige 
Rotterdamse woonwijk. ‘Veel mensen die 
hun overleden dierbaren bezoeken, genieten 
van de rondhuppelende beestjes. Maar het 
werd de laatste jaren iets te gortig. 
Grafzerken werden ondermijnd door hun 
graafactiviteiten.’
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Tekst en foto’s Douwe Anne Verbrugge

B oswachter Gerard Katoen telde vier 
jaar geleden meer dan 200 
konijnen op de begraafplaats. ‘Dat 
zijn er nog zo’n 20. Dat houden we 
nu goed bij. Vanaf begin september 

dwalen we in de donkere uren over de begraaf-
plaats. Of ik daar niet de kriebels van krijg? Nee 
hoor, het is hier prachtig met die knoesten van 
bomen. En de rust, midden in deze stad, is 
overweldigend. Daarbij doe ik waardevol werk. 
Het is voor sommige mensen best emotioneel 
zwaar als een konijn heeft huisgehouden. Verse 
bloemen op het graf worden gekortwiekt. En een 
hoop zand naast de zerk voelt gewoon niet 
prettig. Maar het kan nog erger; we hebben wel 
eens meegemaakt dat een konijn bij een heel oud 
grafmonument zo’n diep hol had gemaakt, dat de 
knekels op het pad lagen. Dat wil je niet.’

Boete voor patatje
De 54-jarige Katoen is in dienst bij de gemeente 
Rotterdam. Samen met acht collega-boswachters 
beheert hij als flora- en fauna-inspecteur de 

verschillende stadsdelen. ‘Het geven van 
voorlichting is een belangrijk aspect van ons werk. 
Uitleggen hoe de natuur werkt. Want er komen 
dagelijks best veel vragen en klachten binnen. 
Laatst nog. Wandelaars werden naar het hoofd 
gepikt door territoriale meeuwen en kraaien. We 
leggen de wandelaars uit dat de vogels agressief 
gedrag vertonen omdat ze jonkies hebben. En 
nee, we kunnen er niet veel tegen doen. Deze 
vogels zijn beschermd. We adviseren ze een 
paraplu paraat te houden of een hoedje op te 
doen.’ Soms maakt advies plaats voor dwingende 
maatregelen. ‘In de buurt van de singels in 
Rotterdam hebben we een voerverbod 
afgedwongen. Het wemelde van de ratten, duiven 
en ganzen. Sommige mensen mogen vanwege 
hun geloof geen eten weggooien in de container. 
Dat ging dan naar de eendjes. Maar het bleef niet 
bij een paar sneetjes brood. Daarom hebben we 

nu inzamelpunten opgezet voor overgebleven 
voedsel. Dat eten wordt verwerkt tot diervoeder of 
gaat naar kinderboerderijen. Krijgt het eten toch 
een goede bestemming.’ Katoen benadrukt dat 
het voerverbod best ver gaat. ‘Als je een duif één 
patatje geeft, kun je echt een boete krijgen.’ 

Fretten
Het in de stad afschieten van dieren is alleen in 
uitzonderlijke gevallen toegestaan. Eerst moeten 
andere methoden worden toegepast om overlast 
gevende dieren weg te krijgen. Katoen: ‘Voor de 
konijnenproblematiek op begraafplaatsen 
hebben we in het begin fretten ingezet. We vingen 
de konijnen dan levend in kooien. Maar de 
konijnenholen hadden zoveel uitgangen, dat was 
geen doen. Je moest erg veel geluk hebben er één 
te vangen. Als we er een vingen, dan werd deze 
uitgezet in de Voornse duinen, daar was de 
konijnenpopulatie door myxomatose haast 
weggevaagd. Maar toen ze er daar weer genoeg 
hadden, moesten we - geschoten mocht er toen 
nog niet op de begraafplaatsen - de konijnen met 
de hand de nek omdraaien. Leuk is dat niet, maar 
ik ben er wel bedreven in. Dat scheelt. Ook voor 
het konijn.’

Biodiversiteit
Een andere blijvende helper in het verminderen 
van het konijnenoverschot is ‘Meneer de vos’, 

zoals hij door Katoen liefkozend wordt genoemd. 
‘Wij vinden het niet erg dat ie hier verblijft omdat 
wij er echt alles aan doen om zo min mogelijk te 
hoeven schieten. Het schieten binnen de stad is 
en blijft een uiterst redmiddel. We hebben ook 
roofvogelkasten opgehangen, maar de konijnen 
hebben teveel dekking op de begraafplaatsen. 
Het lukt de vogels niet er eentje te verschalken. 
Op wildcamera’s hebben we onlangs 
steenmarters gespot. Ook zij lusten konijn. De 
biodiversiteit is in de stad niet minder dan op de 
Veluwe!’

De biodiversiteit is in de 
stad niet minder dan op 

de Veluwe

Aaibaarheidsgehalte
De Rotterdamse boswachters voeren ook de regie 
over de vier hertenparken en de Schotse 
Hooglanders die in stadsparken verblijven. En 
nee, deze zijn niet gesteriliseerd. ‘Mensen willen 
graag kalfjes zien. En wij geven er rondleidingen. 
Maar goed, niet alle herten en koeien kunnen er 
blijven. De herten worden met een verdovings-
geweer gevangen. Ze gaan dan naar een Ifer latus bonfecrioc, moentic 

eripte moentemorum que 
cremusque et, que con sicaet 
eserio menemedi temus conirtem 
intrure nonium iptinte rrimere, 

Ifer latus bonfecrioc, moentic eripte 
moentemorum que cremusque et, 

que con sicaet eserio menemedi 
temus conirtem intrure nonium 

iptinte rrimere, 

We hebben wel eens meege-
maakt dat de knekels op het 

pad lagen

handelaar voor de slacht of worden in een ander 
gebied uitgezet voor de bloedverversing. 
Afschieten is geen optie. Regelmatige bezoekers 
van de parken ervaren een band met de dieren. 
Daar kun je dus niet op schieten. Niet iedereen 
denkt er zo over, maar in een grote stad heb je 
met veel verschillende meningen te maken. Dat 
moet je respecteren. Vandaar dat het ook lang 
heeft geduurd voordat we konijnen met het 
geweer mochten bejagen. Het lag te gevoelig. 
Konijnen hebben een hoog aaibaarheidsgehalte. 
Daar schiet je toch niet op, is hier de heersende 
gedachte!’ 

Verdovingspijl
Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik werd door 
verschillende mensen geattendeerd op een 
hinkende gans. Er zat visdraad om zijn poot. 
Onder toeziend oog van tientallen mensen en in 
aanwezigheid van politie en de dierenambulance 
ben ik al tijgerend in de buurt van de gans 
gekomen om hem met een verdovingspijl te 
schieten. De tweede keer was het raak – zo’n 
plastic pijltje zwabbert nog al – waarop de gans 
het water opvloog. De dierenambulance in volle 
vaart met een bootje op de vogel af, er was kans 
dat ie door de verdoving zijn kop zou laten 
hangen en dus kon verdrinken. Ondertussen hield 
de politie iedereen op afstand. In een opvang-
centrum is de gans weer helemaal opgeknapt, 

reportage

20 De Jager #7 - juli 2019  #7 - juli 2019 De Jager 21

reportage



haha. Op het platteland word je om zulke 
operaties wellicht uitgelachen: wat een geld en 
moeite. En dat denk ik soms ook wel. Tegelijk is 
het mooi dat mensen zo betrokken zijn bij het 
welzijn van dieren. Beter dan dat ze geen 
compassie zouden hebben.’

Zwarte hoeden
De ‘konijnenplaag’ op begraafplaats in Crooswijk 
heeft Gerard Katoen onder controle gekregen. Met 
het geweer dus. ‘Sinds twee jaar heb ik mijn 
jachtakte. Samen met vier andere collega’s die 
ook een jachtakte hebben, houden we het nu 
goed bij.’ Met het hagelwitte bestelbusje, voorzien 
van een mooi groen ‘boswachterslogo’, wordt 
richting gezet naar de Crooswijkse begraafplaats 
voor een inspectieronde. Overdag zijn nieuwe 
graafactiviteiten beter te lokaliseren dan in de 
schemer. Katoen trapt op de rem als opeens zes 
mannen opduiken, gestoken in zwarte pakken en 
met hoge hoeden op. ‘Ik parkeer de auto even uit 
het zicht. Ik wil hier op dit moment natuurlijk niet 
iemand in de weg lopen. Iedere dag zijn er zo’n 
twee begrafenissen, wel iets om rekening mee te 
houden.’ 
Begraafplaatsbeheerder Ton van Dam loopt met 
Katoen mee. Hij heeft een dag eerder wat nieuwe 
konijnenholen ontdekt. Ondertussen vertelt Van 
Dam dat de begraafplaats 20 hectare groot is en 
zo’n 9.000 graven herbergt. ‘Het historische 
karakter, de begraafplaats dateert uit 1832, krijgt 
extra cachet door de robuuste bomen die er 
staan. Vooral de platanen maken indruk op veel 
mensen. Die hebben iets tijdloos.’ Hij vervolgt: 

‘Het is hier prachtig. Dieren mogen er ook zijn. De 
vos, de fazant en vele andere vogels. Ze horen 
erbij op een begraafplaats. En ook het konijn is 
welkom. Maar het moet wel in balans zijn. En dat 
was het een tijdje geleden niet meer. Gelukkig 
hebben de boswachters goed werk gedaan.’

Warmtebeeld
Katoen vertelt dat hij alleen in de schemer of in 
het donker van de avond of de nacht op jacht 
gaat. ‘De beheerder weet ervan. De hekken van de 
begraafplaats gaan dan dicht.’ Eerst checkt hij 
nog, voor alle zekerheid, of er zich toch niet een 
onverlaat op het kerkhof bevindt. Je weet maar 
nooit. ‘En de politie wordt op de hoogte gebracht 
dat ik hier met geweer rondloop. We gaan meestal 
met z’n tweeën op pad. We werken met een 
persluchtbuks en warmtebeeldcamera. Gaat 
perfect. Daarbij: de konijnen zijn ’s nachts 
actiever. Maar het is vooral heel goed oppassen 
en heel veel afwegingen maken. De begraafplaats 
staat middenin een woonwijk. We schieten dan 
ook altijd van “buiten naar binnen”. Nooit richting 
de woonwijk. Dat gegeven alleen al moet je nooit 
uit het oog verliezen. Gelukkig maakt de buks 
weinig geluid, maar krachtig is ie wel. Je wilt niet 
een grafsteen raken of een leuk vaasje dat op een 
zerk staat. Het is dus best even wat werk om een 
konijntje eeuwige rust te geven.’ •

Ifer latus bonfecrioc, moentic eripte 
moentemorum que cremusque et, que con 
sicaet eserio menemedi temus conirtem 
intrure nonium iptinte rrimere, qua Sciam 
essupio, fici publicone iuscerecrite no. Ci 
cus.

Ifer latus bonfecrioc, moentic eripte 
moentemorum que cremusque et, que 
con sicaet eserio menemedi temus 
conirtem intrure nonium iptinte 
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Opeens duiken zes mannen op, gestoken in 
zwarte pakken en met hoge hoeden op

22 De Jager #7 - juli 2019

reportage


