Di e r e nw e l z ij n

Verkoop jij eigenlijk
wel konijnvriendelijke
verblijven?
Uit recent onderzoek naar het welzijn van konijnen in Nederland,
uitgevoerd door Universiteit Utrecht, bijkt dat alle 128 geanalyseerde
konijnenverblijven niet voldeden aan de formaten zoals beschreven in de
konijnenbijsluiter van de Landelijke InformatieCentrum Gezelschapsdieren
(LICG). Hoe kan dat en wat moet je ermee?
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e uitslag van het welzijnsonderzoek vormde onlangs
aanleiding voor commotie en opschudding in het

Oproep aan leveranciers

Dibevo roept alle leveranciers op om de dierenspeciaalzaken te

algemeen overleg Dierenwelzijn, een overleg waarin

voorzien van dierverblijven en -benodigdheden die voldoen aan

een minister en een zogeheten Kamercommissie van

de richtlijnen van het LICG. Zonder jullie producten is de dieren-

gedachten wisselen over een bepaald onderwerp. En

speciaalzaak en daaropvolgend de consument immers nergens.

dit keer ging dat dus over het welzijn van het konijn.

Denk hierbij aan het produceren en/of aanbieden van zoge-

Hoe zit dat in die sector, vraagt ‘Den Haag’ zich af en worden onder-

naamde koppelmodules, waardoor je konijnenbaasjes de moge-

nemers en consumenten wel goed voorgelicht?

lijkheid geeft om uit losse onderdelen een, voor ieder formaatje

Waarom is het niet oké?

konijn, geschikt verblijf samen te stellen. Ook voor dierenspeciaalzaken maakt dit het, gezien de grootte van de winkelvloer en

Daarom een klein opfrissertje: konijnenverblijven die verkocht wor-

de aanpasbaarheid van de grootte van het verblijf, mogelijk om

den, voldoen – volgens onderzoek dus – vaak niet aan de formaten

een voorbeeld te tonen in de zaak.

zoals aangegeven in de tabel ‘LICG-richtlijn voor afmetingen van
konijnenverblijven consument’. Waarom is dit niet oké? Deskundigen van de faculteit Diergeneeskunde hebben vastgesteld dat

Voorbeeldfunctie

Als dierenspeciaalzaak zou je er kortom goed aan doen, je

konijnen die gehuisvest zijn in een verblijf waarvan de formaten

assortiment aan te vullen met onder andere de zojuist genoem-

voldoen aan de richtlijnen van het LICG, een hoger welzijn hebben

de konijnverblijven en konijnbenodigdheden die voldoen aan

dan konijnen die in een kleiner hok verblijven. Dit wetende, sluit

de LICG-richtlijnen. Zo komen vraag en aanbod perfect samen.

jouw assortiment natuurlijk aan op de informatie die je een klant

Daarnaast kan het nooit kwaad een klein tandje bij te zetten

geeft over de juiste huisvesting en verzorging van konijnen. Een

in de voorlichting richting klanten en het uitdragen van jouw

logisch een-tweetje.

voorbeeldfunctie door, bijvoorbeeld, het tentoonstellen van een

Betekent dit dat je alle konijnenverblijven die niet voldoen aan

konijnenverblijf in de zaak. Want vergeet niet: een goed voor-

onderstaande formaten dan maar de deur uit moet doen? Natuur-

beeld doet volgen.

lijk niet, want met een vleugje creativiteit kom je een heel eind. Je
kunt jouw klant prima aanraden meerdere verblijven met elkaar te

Al met al stellen we hiermee als sector de ‘geschokte’ Kamer-

verbinden door er bijvoorbeeld een ren tussen te plaatsen en de

leden gerust, maar is het natuurlijk ook goed als zo nu en dan

konijnen gelegenheid te geven tot vrije in- en uitloop. Bovendien

de ondernemer in jou wakker geschud wordt. Er is namelijk een

kan een verblijf met een afmeting van 50 x 120 cm dienstdoen als

markt voor konijnvriendelijke producten. Waar wacht dus je nog

LICG-proof caviaverblijf.
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op? Betreed deze! ←

licg-ricHtlijn voor afMetingen
voor konijnenverblijven consuMent
Diersoort

Hokmaten l x d

Aantal dieren

Konijnen dwerg

80 x 150 cm

2

Konijnen van 2 kilo

80 x 200 cm

2

Konijnen van 4 kilo

100 x 240 cm

2

Konijnen van 7 kilo

100 x 350 cm

2
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