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Knagende konijnen
zijn blije konijnen
Op veel commerciële konijnenbedrijven wordt als hokverrijking een stuk hout gebruikt. De vraag is of het
verstrekken van een stuk hout voorziet in de knaagbehoefte en leidt tot vermindering van stereotiep gedrag.
Op verzoek van het ministerie van EL&I en vanuit de sector zelf (PPE) is daarom een onderzoek opgestart om
verschillende hokverrijkingen te onderzoeken.
Ingrid de Jong
Jorine Rommers
Wageningen UR Livestock Research
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D

e nieuwe welzijnsverordening
voor de konijnenhouderij, die in
2006 is ingegaan, vereist dat
konijnen toegang hebben tot
hokverrijking. Ingrid de Jong en
Jorine Rommers van Wageningen UR Livestock
Research gaan nu onderzoeken of de verschillen
de soorten hokverrijkingen voldoen aan de knaag
behoefte en daarnaast ook attractief blijven als
afleiding voor de konijnen. “Er zijn ongeveer
twintig publicaties bekend waarin hokverrijking
voor konijnen onderzocht is en bepaald is in
welke mate ze aan de knaagbehoefte voldoen”,
vertelt Rommers, die net een literatuurstudie
naar hokverrijking bij konijnen afgerond heeft.
Dat een konijn graag knaagt is iets wat iedereen
wel kan bedenken. Maar Rommers geeft aan dat
uit deze literatuurstudie blijkt dat alles wat knaag
baar is en gelieerd is aan voer, interessant is als
afleiding voor het konijn. Het blijkt dat afleidings
materiaal in de vorm van een houtblokje ook
effectief is gebleken. De houtsoort van het knaag
blokje is wel belangrijk. Uit proeven met negen
verschillende houtsoorten bleek dat alleen zachte
houtsoorten effectief zijn, zoals vurenhout. Harde
houtsoorten, zoals beukenhout, zijn niet knaag
baar en laten de konijnen gewoon links liggen.
Het houtblokje moet manipuleerbaar zijn, knaag
baar, zodat het konijn er stukken af kan knagen.
Een andere optie als afleidingsmateriaal, wat
volgens de literatuurstudie effectief werkt naast
zachte houtsoorten, zijn stro en hooi. Een groot
nadeel van het gebruik van stro en hooi kan zijn
dat er sprake is van verspilling, wat tot hokvervui
ling kan leiden. Hokvervuiling geeft meer kans
op ziektes en is daarom ongewenst. Hooi heeft
daarnaast nog een groot nadeel: het kan bepaalde
schimmels bevatten die een grote kans geven op
ziektes. De kwaliteit van stro is beter te bewaken.

Literatuurstudie
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek heb
ben Rommers en de Jong een praktijkproef opge
zet. Het onderzoek naar verrijkingsmateriaal en
de blijvende attractiviteit ervan, doen de onder
zoekers bij een praktijkbedrijf waar de voedsters
in welzijnskooien gehuisvest zijn. De voedsters
zijn van het ras Hycole, een hybride die op veel
Nederlandse konijnenbedrijven wordt gebruikt.
De voedsters komen twee tot drie dagen voor het
werpen in schone kooien en twee tot drie dagen
na het werpen begint de praktijkproef. Om een
zo betrouwbaar mogelijke uitkomst te krijgen,
nemen de onderzoekers alleen meerdereworps
konijnen mee in de proef. Eersteworps voedsters
kunnen soms onrustig zijn en dit kan de uit
komst van de proef beïnvloeden. In de proef zit
ten tachtig voedsters die de onderzoekers zo
mogelijk twee worpen volgen. Een worp duurt 12
weken, waarvan 8 weken wordt waargenomen,
4 weken per worp. Op deze wijze kan de attracti
viteit van het verrijkingsmateriaal over een lange
re periode  worden gemeten. De tachtig voedsters
zitten in twee rijen van veertig kooien die zijn
opgedeeld in zestien blokken van vijf kooien. Er
zijn vijf behandelingen, soorten verrijkingsmate
riaal, en die vijf behandelingen zijn willekeurig
verdeeld over de vijf kooien. Zo komt elke behan
deling zestien keer voor. Het verrijkingsmateriaal
is in elke kooi op dezelfde plek aangebracht,
boven het plateau, zodat het goed bereikbaar is.
In deze praktijkproef worden de volgende vijf
soorten verrijkingsmateriaal onderzocht op de
effectiviteit en attractiviteit:
1. Stro, (positieve controle omdat de onderzoe
kers zeker weten dat konijnen ermee bezig
zullen zijn).
2 Geperst hout.
3 Stro, vurenhouten blokje (als ‘superstimulus’).
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Vurenhouten blokje.
Geen verrijkingsmateriaal (negatieve controle,
wat doen de dieren als ze geen verrijkings
materiaal ter beschikking hebben).

Praktijkproef
Gedurende de twee worpen, waarvan 8 weken
worden waargenomen, observeren twee perso
nen in ruim twee maanden tijd twee middagen
in de week het gedrag van de konijnen. De werk
wijze is als volgt: per kooi is er 5 minuten obser
vatietijd. De eerste minuut kunnen de konijnen
wennen aan de aanwezigheid van de onderzoeker
die voor de kooi gaat zitten, daarna is er 4 minu
ten observatietijd. De onderzoeker observeert het
effect van het verrijkingsmateriaal op het gedrag
van de konijnen en verdeelt de observatie in drie
categorieën van gedrag:
1 Normaal gedrag:  eten, drinken, lopen, poet
sen (ook wel comfortgedrag genoemd).
2 Gedrag met het verrijkingsmateriaal:
snuffelen, knagen.
3 Abnormaal gedrag (uitingen van frustratie en
verveling), knagen aan drinknippel en of
gaas, krabben op de bodem van het hok.

Uit de literatuur blijkt dat konijnen met name in
de tweede helft van de lichtperiode en de nacht
bezig zijn met het knaagmateriaal. Omdat het in
het donker lastig observeren is, hebben Rommers
en De Jong gekozen voor observatie in het tweede
gedeelte van de lichtperiode. Aan het eind van de
tweede worp (na het spenen, als de jonge konijnen
ongeveer 35 dagen oud zijn) kan de balans opge
maakt worden. Naast de gedragswaarnemingen
wordt het gebruik van het verrijkingsmateriaal
ook gemeten door de hoeveelheid van het mate
riaal dat aangeknaagd is te scoren. Door de
konijnenhouder wordt bijgehouden hoe vaak het
verrijkingsmateriaal is vernieuwd of aangevuld.
Daarnaast geven de onderzoekers een score voor
de mate van vervuiling van het leefoppervlak
omdat dit belangrijk is voor de latere toepassing
in de praktijk. De Jong geeft aan dat de uitkom
sten tevens toepasbaar zijn voor vleeskonijnen.

Hok verrijkin g
bij konijnen
Een voedster met jongen in
een welzijnskooi. Boven dit
plateau krijgt de voedster
toegang tot het verrijkingsmateriaal.
Foto: Wageningen UR Livestock Research

Het rapport van de literatuurstudie (rapport 396) is
vanaf december te downloaden op www.asg.wur.nl.
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