28/08 Stadspark vol gedumpte konijnen
Er huppelde altijd wel eens een konijn rond in het
Stadspark in Antwerpen, maar de jongste maanden
begint het op een plaag te lijken. Steeds meer tamme
konijntjes worden in het park gedumpt. “Het wordt
een beetje overdreven”, vindt ook Jan Goolaerts van
de groendienst. “We komen konijnen tegen in alle
kleuren van de regenboog.”
“Sinds dit jaar zien we dat er na kippen en schildpadden steeds meer
konijnen worden achtergelaten in het Stadspark”, vertelt Henri
Vandenbossche van Socio vzw, een organisatie uit Deurne die voor de
stad geregeld beestjes komt vangen. “De afgelopen maand hebben we
al twaalf konijnen gevangen. Maar we denken dat er ook nog een stuk
of twintig in het Stadspark zitten.”
Op vakantie
Dat veel mensen op vakantie zijn geweest, zal er wel iets mee te maken
hebben, denkt Henri Vandenbossche. “Als mensen tamme konijnen zien
zitten, brengt dat hen blijkbaar op ideeën. We hebben ook al een paar
cavia’s gevangen. Maar die beestjes kunnen niet overleven in een park.
Ze worden voer voor roofvogels en raken aan de diarree van de
verregende boterhammen die ze opeten.”
Socio brengt de gevangen dieren onder bij kinderboerderijen. Maar het
is niet altijd even makkelijk om de konijnen te vangen. “We komen met
opzet niet té vaak. Dan beginnen ze ons te kennen en schieten ze
meteen weg als ze onze blauwe overal zien.”
Mishandeling
Als de eigenaars van de gedumpte huisdieren worden betrapt, kunnen
ze worden vervolgd voor dierenmishandeling en boetes oplopen van 250

euro en meer. Het is alleen moeilijk om de daders op heterdaad te
betrappen.
“Konijnen hebben geen chip. De eigenaars zijn dus moeilijk te traceren”,
zegt Dominique Van Gorp van het kabinet van schepen van
Dierenwelzijn Luc Bungeneers (Open Vld). “Het enige wat we kunnen
doen, is sensibiliseringscampagnes voeren en dat doen we ook.” Henri
Vandenbossche benadrukt dat dierenbezitters hun konijn desnoods naar
Socio kunnen brengen. “Dat is beter dan het te dumpen in een park.”
www.sociovzw.be
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