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Konijnen hebben
ruimte nodig!
(maar hoe vertel ik het mijn klant?)

De tijd dat het normaal was om een konijn in zijn eentje in een
kleine traliekooi te houden, is voorbij. Het moderne konijnen houden
betekent: samen met een soortgenoot, in een verblijf dat genoeg
ruimte biedt voor soorteigen gedrag.
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D

ie nieuwe manier van konijnen houden is niet alleen goed nieuws voor
het konijn, maar ook voor zijn eige-

Binnen of buiten comfortabel wonen

Om konijnen in huis te houden, kun je als basisverblijf een grote
konijnenkooi gebruiken. Daarnaast is het dan belangrijk dat de

naar én voor jou als huisdierenspeci-

konijnen dagelijks een paar uur buiten het verblijf kunnen ren-

alist. Want een eigenaar geniet zoveel

nen in de (konijnveilig gemaakte!) woonkamer. Een andere moge-

meer van konijnen die rondrennen,

lijkheid is om de konijnen een eigen ‘konijnenkamer’ te geven

druk bezig zijn met speelgoed of juist heerlijk lang

of een deel van de kamer voor hen af te zetten als permanente

uit tegen elkaar aan liggen te relaxen, dan van een

‘kamer-ren’, zodat ze continu beschikken over een voldoende

eenzaam konijn dat stilletjes in zijn hokje zijn dagen

grote speel- en renruimte. Die kan dan worden ingericht met

slijt! En in plaats van alleen die eenvoudige kooi is er

schuil- en slaapplekken, toiletbakken en speelgoed. Fijn daarvan

in de verkoop nu ook plaats voor renhekken, schuil-

is dat de dieren zelf kunnen kiezen wanneer ze willen bewegen.

hokjes, tunnels, speelgoed, toiletbakken…

Lichamelijk en geestelijk gezond
Konijnen moeten in hun verblijf minimaal rechtop
kunnen staan, languit kunnen liggen en kunnen
rondhuppen. Beweging is belangrijk voor hun
gezondheid. Een konijn dat niet genoeg beweegt
kan onder andere darmklachten krijgen, te dik
worden of problemen met zijn voetzolen krijgen.
Daarnaast voelen konijnen zich prettiger als ze lekker kunnen rennen en willen ze op hun achterpoten
de omgeving kunnen scannen. Bovendien moet het
verblijf zo ruim zijn dat de konijnen niet verplicht
constant op elkaars lip zitten, want al zijn het sociale dieren: ook een konijn heeft soms even genoeg
van zijn partner!
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Voor buitenkonijnen is, naast een basisverblijf van een
veilig hok met weerbestendig nachthok, ook een grote ren
nodig om hen voldoende beweging te geven. Zij kunnen
immers vaak niet zomaar in de tuin rondlopen in verband
met de veiligheid; denk aan giftige planten, katten of honden die gevaar kunnen opleveren en de mogelijkheid tot
ontsnappen. Het is sterk aan te bevelen om de ren continu
toegankelijk te maken. Konijnen zijn tenslotte schemerdieren: ze zijn in de ochtend en avond het meest actief en dat
komt niet altijd overeen met het schema van hun eigenaar.
Door bovendien een deel van de ren te overdekken is er ook
bij nat weer genoeg ruimte om actief te zijn en is er schaduw bij warm weer. Zorg dat ook de rest van de ren veilig is
tegen roofdieren, bijvoorbeeld met gaas.

Maatwerk

Hoe groot het verblijf moet zijn, hangt af van het formaat

van de konijnen. Dat loopt uiteen van rond de kilo voor een
dwergje tot meer dan acht kilo voor Vlaamse reuzen! Maar
ook het karakter speelt hierbij een rol: dwergkonijnen zijn
vaak beweeglijker en feller van karakter dan de heel grote
rassen, en hebben daardoor relatief wat meer ruimte nodig.
De juiste maat bepalen is dus nog niet zo eenvoudig. Het
LICG biedt daarom handige richtlijnen voor zowel binnenals buitenlevende konijnen. Er zijn twee tabellen ontwikkeld:

inrichting) een goede oplossing.

één voor situaties waarbij de dieren continu toegang heb-

Daarvoor zijn de hekken van een

ben tot een ren of ‘speelruimte’, en één voor wanneer dit
slechts enkele uren per dag mogelijk is.

Ruime keuze in passende
woonruimte

Een voldoende groot basisverblijf lijkt soms lastig te vinden.

puppy-ren ideaal.

• Voor buitenkonijnen kunnen
kippenverblijven een prima uitgangspunt zijn, aangevuld met een
mooie ren.

• Wees creatief: buitenverblijven

Gelukkig kun je je klanten verschillende mogelijkheden bie-

kunnen ook binnen heel mooi staan! Daarin zijn weer

den om hun konijnen goed te huisvesten:

andere maten en modellen beschikbaar, wat meer keuze-

• Er bestaan systemen waarbij kooien of delen daarvan aan

mogelijkheid geeft.

elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat genoeg ruimte
gecreëerd kan worden.

Zorg dus voor een breed assortiment en breng je klant op

ruimte te vergroten. Haal het deurtje uit de kooi, want

kunt bestellen voor je klanten en liefst bij hen kunt laten

• Aan een kooi kan een vaste ren worden gemaakt om de

thuisbezorgen, bied je een prima service. Renhekken zijn

voor de poten van de konijnen. Bij sommige hokken is het

handig om op voorraad te hebben: ze nemen weinig ruimte

mogelijk een hele traliekant omhoog te klappen. Zorg dat

in en zijn makkelijk mee te nemen.

gen.

Overtuig je klant

twee etages meer ruimte bieden op een iets kleinere

van huisvesten, hebben soms wat overtuiging nodig. Een

grondoppervlakte. Die oppervlakte moet liefst wel ten

duidelijk, objectief maatadvies kan daarbij helpen. Daarom

• Voor fitte en niet te grote konijnen kan een verblijf met

Klanten die nog geen ervaring hebben met deze manier

minste 75% van de aanbevolen maat zijn, met een mini-

heeft het LICG een extra blad met maattabellen ontwikkeld.

mum van 1,20 meter lang voor dwergkonijnen. Zo blijft er

Het is als los blad toegevoegd aan de Samenvatting van de

voldoende ruimte om wat heen en weer te huppen, én

Huisdierenbijsluiter Konijn, die je vindt op de professio-

wordt de loopplank niet te steil. Daarvoor wordt namelijk

nals-website van het LICG. Je kunt hem apart uitprinten en

een helling van maximaal 30 graden aanbevolen.

• Voor oudere konijnen of konijnen die moeilijk bewegen,

in je winkel ophangen of in de hokken leggen, of de samen-

kan het basisverblijf ook worden opgebouwd met alleen

kant. Speciaal voor de Dibevo-Vakbeurs hebben we nu ook
een gedrukte, mooi opgemaakte versie gemaakt voor in je

hoeven ze niet in en uit een hok te springen.
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vatting dubbelzijdig afdrukken met de tabel op de achter-

renhekken, met daarin toiletbakken en schuilhokjes. Zo
• Voor de grote konijnen is een flinke kamer-ren (met

De gedrukte versie van deze
overzichtelijke maattabel
voor konijnenverblijven kun
je ophalen bij de LICG-stand
op de Dibevo-Vakbeurs.
Handig voor in de winkel!

ideeën. Je hoeft niet alles op te slaan in je winkel; als je het

een omlaag geklapt traliedeurtje kan gevaar opleveren

de konijnen niet vanuit de ren op het hok kunnen sprin-

↑

winkel. Die is alleen in kleine aantallen verkrijgbaar bij onze

stand op de beurs, dus zorg dat je erbij bent! ←
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