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Terwijl de wereldbevolking de 8 miljard nadert 

en de bevolking van Nederland 17,5 miljoen, 

gaat het zo slecht met de hazen en konijnen in 

Nederland dat ze op de rode lijst van bedreigde 

dieren geplaatst zijn. En dat kan uiteraard on-

mogelijk los van elkaar gezien worden.

Om al die mensen te voeden – zijn met over-

efficiënte landbouw voor een zeer hoge producti-

viteit weilanden 

verworden 

tot Engelse 

raaigraswoes-

tijnen, en op 

maisakkers 

is naast mais 

voor ander 

leven vrijwel 

geen ruimte 

meer. Door zware landbouwmachines, die de 

grond laten inklinken, door overbemesting en 

het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden de 

omstandigheden voor al het in, op en boven de 

grond aanwezige leven verpest- van de wormen 

en de insecten tot aan de hazen en de weidevo-

gels. En om de laatste procenten van het land te 

benutten verdwijnen bosjes, ruige akkerranden en 

vergeten hoekjes, en daarmee ook veel dieren en 

planten.

In de Romeinse tijd leverde de landbouw meer 

dan 10 keer zoveel energie (in de vorm van 

voedselcalorieën) op dan er door arbeid van 

mensen en ossen werd ingestopt. In de moderne 

landbouw wordt er 10 keer meer fossiele energie 

gebruikt dan uiteindelijk aan voedselcalorieën op 

ons bord komt. Zo heel efficiënt is onze huidige 

landbouw dus niet.

Terwijl de jagersvereniging de tellingen van de 

zoogdiervereniging, die de rode lijst vaststelt, in 

twijfel trekt, en vindt dat er nog voldoende konij-

nen en hazen zijn om op te jagen, rijst de vraag 

of het door de jacht komt dat deze diersoorten 

op de rode lijst zijn terechtgekomen.

Het complete antwoord kan niemand geven, 

maar zowel de hierboven beschreven teloorgang 

en verarming van hun leefgebied, als de plezier-

jacht doen de hazen geen goed. De mens wil 

altijd graag één oorzaak aanwijzen, maar in 

onze complexe wereld zijn het meestal meerdere 

oorzaken tegelijkertijd die tot een probleem lei-

den. Dat haas en konijn op de rode lijst zijn ge-

komen is een duidelijk signaal van de dramatisch 

slechte toestand van onze biodiversiteit. Eerder 

zijn soorten als patrijs en korhoen tot de rand van 

uitsterven gebracht in ons land, mede doordat ze 

intensief bejaagd werden. Het laatste korhoen in 

het Kroondomein werd door hofjagers geschoten.

 

Daarom, maar meer nog om de reden die 

Harm Niesen op pagina’s vijf en zes beschrijft, 

is het noodzakelijk dat de politiek de plezier-

jacht beëindigt door alle soorten: haas, konijn, 

wilde eend, houtduif en fazant, van de “lijst van 

 bejaagbare soorten” af te halen. Een meerder-

heid van de Tweede Kamer vroeg al om dat 

voor haas en konijn te realiseren. Het is nu 

een  kwestie van doorpakken en het is zaak de 

 gehele plezierjacht naar de eeuwige jachtvelden 

te helpen. Mail of schrijf jouw favoriete kamerlid 

hierover, zie ook de oproep op pagina drie.
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Haas en konijn 

op de rode lijst is 

signaal van slechte 

biodiversiteit.


