Konijnenhuisvesting en een ‘knijnskroam’ op een markt
> Pauline Wolters, CNME Maastricht (tekst en foto’s)

In het vakblad van juni 2011 stond een uitgebreid
artikel over konijnenhuisvesting met tal van
prachtig vormgegeven konijnenverblijven! Het
is mooi om te zien dat op hoe langer hoe meer
kinderboerderijen de ouderwetse konijnenflat en
de ‘solitaire opsluiting’ steeds minder voorkomen.
Het geeft ook voor bezoekers een duidelijk beeld
van wat er nodig is als je een konijn als huisdier
wilt.
Soms zie je de ‘solitaire opsluitingen’ nog wel. Op de
vraag waarom men bij zoveel beschikbare ruimte toch de
konijnen zo houdt, komt eigenlijk geen ander antwoord
dan ‘zo hebben we dat altijd gedaan’. Er is kennelijk nooit
echt over nagedacht, een soort bedrijfsblindheid. Vaak
worden dan toch wel verbeteringen aangebracht. Als je
als kinderboerderij kleine en solitaire huisvesting laat zien,
kan het zomaar gebeuren dat bezoekers die dat voorbeeld
gevolgd hebben, na verloop van tijd het konijn bij de
kinderboerderij over het hek zetten: het bleek kennelijk
toch niet zo leuk om zo een konijn als huisdier te hebben.
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Dresden.
Een voormalige
konijnenflat is
doorgebroken en van
gangen van gaas
voorzien. Samen met
kinderen ontworpen
en gebouwd. Er is
nagedacht over de
aard van een konijn.

Knijnskroam in Maastricht
In
Maastricht
hebben
lokale,
samenwerkende
kinderboerderijen een complete stand met activiteiten
opgezet over het meest gedumpte huisdier in Nederland:
het konijn. Bij deze ‘knijnskroam’ is de link naar de natuur
duidelijk aanwezig. Bij de stand hoort een grote ‘aaien
mag, optillen niet’ knuffelstal met een groepje grote
konijnen. Kinderen kunnen hun eigen knuffelkonijn van
wol maken, de wereld door een ‘konijnenbril’ bekijken,
een konijnengebit vergelijken met een knaagdiergebit,
een konijnenmasker maken en het boek ‘Wilde konijnen’
verdienen met een prijsvraag.

Overigens hoeft een nog bruikbare konijnenflat zeker
niet meteen bij het oud vuil gezet te worden. Door alle
hokken naar alle kanten door te breken met openingen,
buizen, trapjes, verstopplekken en extra etages, kan er een
natuurlijke huisvesting van boven naar beneden ontstaan
met veel bewegingsmogelijkheid. Ook als tijdelijke opvang
plek (bijvoorbeeld voor zieke of gedumpte konijnen) kan
een konijnenflat prima dienst doen.
Zo’n levende stand trekt altijd veel bekijks en het wordt veel
mensen duidelijk dat een konijn lang niet altijd het ideale
huisdier is. Er is veel informatie en er wordt ook aandacht
besteed aan een geheel ander aspect van konijnen: je kunt
ze opeten!
Voor veel mensen gaat een wereld open over de
vleeskonijnenhouderij. Als je als kinderboerderij de
bezoekers wil laten weten waar hun eten vandaan komt,
hoort die informatie er ook bij. Het recept ‘Scharrelkonijn
met pruimen’ vindt overigens steeds gretig aftrek.

Foto: konijnenhuisvesting met doorloopjes. Stadsboerderij
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Er zijn meer mogelijkheden met konijnen. Een jaarlijkse
enting bijvoorbeeld door een dierenarts tegen de ziektes
myxomatose en VHS, waarbij bezoekers tegen gereduceerd
tarief met hun eigen konijn terecht kunnen. Kinderboerderij
De Hagerhof in Venlo en kinderboerderij De Vliert in Wijk bij
Duurstede hebben hier al jaren ervaring mee. Een aantal
kinderboerderijen biedt het nagel- en tandenknippen aan
als terugkerende actie. Andere kinderboerderijen kiezen
voor een nagelknipworkshop, zodat de eigenaar het zelf
kan doen.
Verder is heel veel materiaal op internet te vinden:
• ‘A hutch is not enough’ een aansprekend filmpje over hoe
de aanschaf van knuffelkonijnen veelal verloopt. Het is
niet allemaal kommer en kwel, want de film laat ook zien
hoe het anders kan.
• Praktische voorbeelden van konijnenverblijven in de tuin.
• Over het bij elkaar zetten van konijnen is veel info te
vinden, o.a. bij LICG.
• Als je veel met je konijn bezig wil zijn en ‘m van alles wil
leren is bunnytraining een leuk idee.
• Dat veel mensen heel weinig tot niets weten van
de vleeskonijnenhouderij, blijkt uit interviews door
Compassion in World Farming (CIWF).
Leden van de vSKBN kunnen het Maastrichtse materiaal
dat tijdens een konijnenactiviteit gebruikt wordt, hier
downloaden.
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