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Inleiding 
Bij iedere vorm van populatiebeheer is het van belang dat er een vorm van monitoring is. Zo ook voor de 

konijnenbestrijding. Dit protocol is opgesteld om de jaarlijkse konijnentelling te standaardiseren en te 

vergemakkelijken. 

Het doel van de konijnentelling is het vaststellen van de populatieontwikkeling (trend) van de konijnen. 

Door ieder jaar op dezelfde wijze de konijnen op het (bedrijfs)terrein te tellen kan het uitgevoerde 

beheer worden geëvalueerd. 

De konijnentelling vindt jaarlijks plaats in de eerste volledige week van april.  

De telling start op het vroegst ca. een half uur na civiele schemering wanneer het donker is. 

De telresultaten worden binnen twee weken in Dora geregistreerd. 

1. De uitvoering 

2.1 Uitvoerende partijen 

Faunabeheereenheid (FBE) 

De FBE zet de telling op in haar provincie, analyseert de gegevens en zorgt dat de uitslag bekend wordt 

gemaakt.  

De FBE communiceert naar de WBE’s over deze telling. Het telprotocol en de telformulieren zijn 

openbaar terug te vinden op de website van de FBE. 

Wildbeheereenheden (WBE’s) en de Bedrijven 

De WBE heeft de coördinatie binnen haar werkgebied. 

Iedere WBE stelt een telcoördinator aan (in Dora: Faunacommissie Tellingen). Als de WBE-secretaris de 

telling coördineert is er geen aparte telcoördinator nodig.  

De telcoördinatoren zijn gemachtigd de telling voor te bereiden, telsectoren aan te maken en/of te 

wijzigen, tellers aan telsectoren te koppelen en de telling af te sluiten in Dora. Zij zijn namens de WBE 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de telling. Hiernaast zijn de telcoördinatoren het 

aanspreekpunt voor de FBE. 

De contactpersoon die genoemd staat op de ontheffing is het aanspreekpunt bij de bedrijven voor de 

WBE. De contactpersoon is ervoor verantwoordelijk dat de telling wordt uitgevoerd op het terrein en 

dat de cijfers tijdig zijn ingevoerd en afgesloten. 

Voor aanvang van de telling stuurt de WBE de telformulieren en de kaarten van de telsectoren naar de 

contactpersoon van het bedrijf. De telsectorkaarten en de telformulieren kunnen ook vanuit Dora 

worden geprint.  

  

mailto:info@fbezh.nl
http://www.fbezh.nl/
http://www.fbezh.nl/login


 

FBE Zuid-Holland 

© Faunabeheereenheid Zuid-Holland | Postbus 85881 | 2508 CN | Den Haag  

(085) 210 3628 | info@fbezh.nl | www.fbezh.nl 

Pagina 3 van 4 

2.2 Uitvoering 

Datum en tijdstip 

De konijnentelling wordt jaarlijks gehouden in de eerste volledige week van april (maandag t/m 

zondag)1. De konijnen worden één keer geteld in een gebied: 

• ’s Avonds vanaf ca. een half uur na de civiele schemering  

Om de bedrijven de mogelijkheid te geven de uitvoerders van de ontheffing te laten tellen is er gekozen 

voor een telweek in plaats van een teldag. Dit stelt de uitvoerders in staat om gedurende de week 

meerdere bedrijventerreinen te tellen. Indien nodig kunnen meerdere terreinen in één avond worden 

geteld zolang dit maar in het donker gebeurt. 

De FBE raadt aan om de uitvoerders te laten tellen omdat zij bekend zijn met het terrein en de daar 

aanwezige konijnen.  

Waar en hoe tellen 

Er wordt op het bedrijventerrein geteld in een van te voren vastgestelde route. Deze route moet het 

hele terrein beslaan en wordt met de auto/quad/golfkar o.i.d. gereden. Tijdens het rondrijden wordt 

aan weerszijde van het voertuig gekeken om zo de konijnen waar te nemen. Het is niet de bedoeling dat 

de tellers uit het voertuig stappen om konijnen te “zoeken”. 

Telploegen en benodigdheden 

De telling wordt uitgevoerd door minimaal twee ervaren uitvoerders/tellers die in het bezit zijn van een 

verrekijker en een schijnwerper of nachtzichtapparatuur. Verder heeft de telploeg het telformulier en 

pen/potlood nodig. 

Registratie tijdens het tellen 

De tellers krijgen per telgebied één telformulier. Hierop vullen zij duidelijk alle gevraagde gegevens in. 

Waargenomen konijnen worden op het telformulier van het telgebied waarin de konijnen zijn gezien 

genoteerd. Het totaal wordt aan het einde van de telling in Dora ingevoerd. 

Ook is het mogelijk tijdens de telling gebruik te maken van WildRadar, de WebApp voor het invoeren 

van tellingen.  

Verwerking van de data 

De tellers hebben twee weken de tijd om de getelde konijnen in Dora te rapporteren. Voor alle getelde 

gebieden moet er worden gerapporteerd, ook als er geen konijnen zijn waargenomen tijdens de telling. 

In dat geval wordt er een “0” gerapporteerd. Zodra de resultaten zijn ingevuld geeft de teller dit door 

aan de WBE (of telcoördinator). Daarbij geeft de teller ook door hoeveel konijnen er geteld zijn. De WBE 

 
 

1 Wegens omstandigheden is gekozen om in 2018 in de tweede week van april te tellen  
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controleert de ingevoerde gegevens en sluit de telling vervolgens af. Voorbereide maar niet getelde 

sectoren worden uit de telling verwijderd. 

2. Telformulier 
Hieronder is als voorbeeld een telformulier ingevuld. Het volledige formulier is op de website van de 

FBE te vinden. 

Konijnentelling [JAARTAL] 
 

Telgebied FBE-Test 

Naam teller B. Bieze 

Telefoon nummer 06-00000000 

Naam medeteller(s) Hendrik-Pieter van Schuurhen-
Grasland 

  

  

  

  

Naam contactpersoon C.G.H. Klaasschen 

Datum 05 april 2017 

Avondtelling 

Soort Aantal Totaal 

Konijn 
2-3-5-1-1-1-
2-6 

21 
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