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De Vlaamse konijnenhouderij is een kleine veehouderijsector die sterk
inzet op dierenwelzijn. Hij telt nog een twaalftal professionele
konijnenhouders en twee slachterijen (Lonki in Temse en Van Assche in
Deinze). In dit dossier proberen we deze kleine maar belangrijke sector
te schetsen. Bij het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek) informeerden we naar de belangrijkste resultaten
van hun onderzoek rond groepshuisvesting van voedsters. VLAM zal
ook in 2022 promotie voor Belgisch konijnenvlees voeren, met
campagnes in Vlaanderen (zoals tijdens de Week van het Konijn eind
januari-begin februari) én exportactiviteiten in het buitenland. Tot slot
gingen we in Meerle langs bij konijnenhouders Jos en Wilma Pijnenborg,
die begin 2020 ingingen op de vraag vanuit de sector naar konijnenvlees
en omschakelden van de melkvee- naar de konijnenhouderij.
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Dossier Konijnenhouderij
in Vlaanderen
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Dossier

ILVO en Vlaamse konijnensector zetten zoektocht voort
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Naar optimale
parttime-
groepshuisvesting
voor voedsters
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De Vlaamse konijnenhouderij is een kleine veehouderijsector, maar speelt
al jaren een voortrekkersrol op het gebied van dierenwelzijn. Om deze
positie te behouden, voert het ILVO regelmatig wetenschappelijk
onderzoek uit bij konijnen. Dat is ook nodig, want veel konijnenhouders
hebben nog vragen over de verplichte groepshuisvesting van voedsters, die
ingaat op 1 januari 2025. ILVO gaat daarom samen met professionele
konijnenhouders op zoek naar antwoorden in het onderzoeksproject
Konsemi. Binnenkort hoopt het beleid hierrond te kunnen adviseren.
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Karolien Langendries, Pluimveeloket en Liesbeth Van Damme, ILVO

S

inds het protest van enkele dierenwelzijnsorganisaties tegen de
huisvesting van konijnen in batterijkooien, worden alle Vlaamse vleeskonijnen sinds 1 januari 2016 verplicht in
(groeps)parken gehuisvest. Er werden
wel nog enkele uitzonderingen voorzien
in een Koninklijk Besluit (KB) uit 2014,
onder andere voor konijnenhouders die
toen recent geïnvesteerd hadden in verrijkte parken. Zij kregen nog uitstel tot
1 januari 2025 om over te schakelen naar
verrijkte parken die volledig aan het KB
voldoen.
In verrijkte parken hebben konijnen
meer bewegingsvrijheid en kunnen ze
makkelijker hun natuurlijk en sociaal

gedrag vertonen dan in batterijkooien. Er
is ook verrijkingsmateriaal voorzien
zoals knaagmateriaal en hoogteplatformen, maar ook vluchtmogelijkheden
voor de dieren. Bovendien wordt de
draadgaasbodem van gegalvaniseerd
staal zo veel mogelijk vervangen door
kunststofroosters of wordt hij deels
bedekt met voetmatjes en comfortzones.

Uitstel voor voedsters
Voor voedsters is het echter niet zo eenvoudig om zomaar over te schakelen
naar een continue groepshuisvesting. Ze
kunnen immers agressief gedrag vertonen naar andere voedsters en/of jongen,
met zware verwondingen en een hoge ->
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jongen afzonderlijk gehuisvest tot hun
jongen achtttien dagen oud waren.
Daarna werden vier voedsters met hun
jongen in groep geplaatst. De productieresultaten bleken niet slechter dan
bij individuele huisvesting, maar het
was onduidelijk of het welzijn van de
dieren verbeterd was. Ondanks het feit
dat de periode van agressie kort was
(vooral net na het samenbrengen) vertoonde de helft van de voedsters
matige tot zware verwondingen. Er
werd opgeroepen tot een grootschaliger onderzoek waarbij zeker ook de
praktijk moest worden betrokken.
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Konsemiproject

Groepshuisvestingsproef op een professioneel konijnenbedrijf. De camera’s
hangen boven de parken voor gedragsobservaties.

werpen en de daaropvolgende periode
met kleine jongen, worden de voedsters nog steeds best individueel
gehuisvest (zoals ze zelf ook verkiezen
in de natuur). Maar tijdens de andere
periodes moeten ze wel degelijk in
groep worden gehuisvest. Vraag is dan:
hoelang duurt deze kritieke periode en
wanneer is het ideale moment om
opnieuw over te schakelen op groepshuisvesting?

co

py

rig

ht

uitval tot gevolg. Deze periode van
agressiviteit komt vooral voor rond het
moment van werpen en als de jongen
nog klein en weerloos zijn. Daarbovenop bleek uit eerder onderzoek dat
schijndracht en competitie rond de
nestplaatsen kan optreden als de voedsters in groep worden gehuisvest.
Omwille van deze pijnpunten werd in
het KB voor voedsters ook de latere
datum (1 januari 2025) voor de groepshuisvesting in parken opgenomen. De
richtlijnen waaraan verrijkte parken
voor vrouwelijke fokkonijnen moeten
voldoen, moeten nog worden vastgelegd door de Vlaamse minister van
Dierenwelzijn. Dit zal gebeuren op
basis van wetenschappelijk onderzoek.

Parttimegroepshuisvesting
Rekening houdend met bovenstaande
bevindingen werd in het onderzoek
gewerkt met een parttimegroepshuisvesting. In de meest kritieke periode,
die waarin de voedsters bijna moeten
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Rabbitryproject
ILVO voerde hiertoe enkele jaren geleden een onderzoeksproject uit (gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu). Dit project had tot doel te
komen tot een groepshuisvestingssysteem waar gelijkaardige productie- en
gezondheidsresultaten werden verkregen als bij de individuele huisvesting,
maar waarbij het welzijn van de dieren
sterk zou verbeteren. In dat project
werden de zogende voedsters met hun

Daarom werd in 2019 het driejarig
onderzoeksproject Konsemi opgestart
aan het ILVO op vraag van en gefinancierd door de dienst Dierenwelzijn van
de Vlaamse overheid. In dit project
werken wetenschappelijke experten
nauw samen met diverse schakels uit
de keten van de professionele konijnenhouderij (producentenorganisaties,
slachthuizen, overheidsinstellingen en
individuele konijnenhouders). Deze
cocreatie wordt als een grote meerwaarde beschouwd, omdat de veranderingen en innovaties uit het project op
termijn mogelijk ook in de praktijk toegepast zullen moeten worden.
Het algemene doel van Konsemi is de
parttimegroepshuisvesting van voedsters te optimaliseren. Het project
omvat drie grote onderzoeksluiken.
Men gaat op zoek naar de meest
geschikte leeftijd van de jongen om
terug te gaan naar groepshuisvesting,
men onderzoekt of agressie en asociaal
gedrag vaste karaktereigenschappen

“Voedergerelateerde
verrijkingsmaterialen
zoals luzerne
hebben een grote
aantrekkingskracht.”

zijn en tot slot test men de meest
veelbelovende parkinrichting(en) uit
de ILVO-proeven grootschalig in de
praktijk.

Selecteren op agressiviteit?
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Een tweede onderzoeksluik spitst zich
toe op het verwerven van kennis rond
mogelijk vaste karaktereigenschappen,
zoals agressie en asociaal gedrag. Als
dit vaste karaktereigenschappen van
voedsters zouden zijn, zou men in de
toekomst hierop kunnen selecteren en
zo een meer sociale voedsterstapel verkrijgen. Hiertoe zullen de beelden van
de uitgevoerde proeven worden geanalyseerd en zal worden opgevolgd of het
steeds dezelfde voedsters zijn die
agressief gedrag vertonen. Bijkomende
info rond de groepsdynamiek van de
voedsters en de interacties die gepaard
gaan bij het instellen van de hiërarchie
kunnen worden verworven.

Bo

In een eerste proef op twee grote
Vlaamse praktijkbedrijven waren
240 voedsters (en 60 parken) betrokken. Er werd onderzocht wat de effecten waren van het tijdstip na het werpen waarop de voedsters weer in groep
gehuisvest werden. Dit gebeurde als de
jongen een leeftijd bereikten van 22, 25
of 28 dagen. De effecten op productieparameters (gewichtsverloop voedsters, gewicht van de jongen bij de start
en bij het spenen, sterfte, aantal jongen
bij geboorte en spenen) en op gedrag
en verwondingen werden geanalyseerd
en zullen binnenkort worden gecommuniceerd.

nd

Wanneer terug naar groep?

Tijdens een proef op het ILVO werden
drie of vier voedsters en hun jongen
terug in groep geplaatst als de jongen
22 dagen oud waren. Diverse parkinrichtingen werden getest: pvc-buizen
van verschillende diameters, een
tweede hoogteplatform en/of tussenschotten. Uit de verzamelde kennis ->

© FOTO’S: ILVO

Welke parkinrichting?

Vier voedsters met hun jongen in een park met houten tussenschotten en luzerne als
verrijking. Het middelste schot is tegen de achterkant van het park geschoven, de twee
uiterste staan in het midden en zijn open langs beide kanten.
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materiaal zoals luzerne blijkt nog
steeds een hoge aantrekkingskracht te
hebben. Dit werd wel als een geperst
blok aangeboden in plaats van als los
materiaal. De kans bestaat immers dat
los materiaal de openingen in de
bodem zou blokkeren, wat zou leiden
tot een accumulatie van uitwerpselen.
Bovendien kan dit losse materiaal ook
in de mestput vallen, wat op termijn
een verstopt afvoersysteem kan veroorzaken. Geperste blokken vallen in
kleinere partikels uit elkaar en vormen
een minder groot probleem.
Het Konsemiproject eindigt in
april 2022. De praktijkproef loopt nog
en ook beelden uit eerdere proeven
worden nog geanalyseerd. De resultaten zullen worden bekendgemaakt via
de brede pers en het Pluimveeloket.
Heb je vragen, contacteer dan ILVOonderzoekster Liesbeth Van Damme
via liesbeth.vandamme@ilvo.vlaanderen.be of info@pluimveeloket.be. n

Wouter Wytynck

en

adviseur Dierlijke veredeling Studiedienst
wouter.wytynck@boerenbond.be

Toonaangevend in
Europa
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Onze konijnensector is klein maar
erg professioneel gedreven. Hoewel
ons land niet zelfvoorzienend is qua
konijnenvlees, blijft de rentabiliteit
van de bedrijven een moeilijk punt.
De vraag naar konijnenvlees is sterk
seizoensgebonden en de opbrengstprijs
is daar nauw mee verbonden. Konijn is
erg lekker en gezond en wordt vooral
gegeten door de oudere leeftijdsklasse.
VLAM levert via de sectormiddelen
inspanningen om het jongere publiek
te laten kennismaken met konijn. Onze
konijnenhouders vervullen al jaren een
voortrekkersrol in Europa op het vlak
van dierenwelzijn. Belangrijk daarbij is
dat naast het kunnen tentoonspreiden
van het soortrijk dierlijk gedrag ook rekening wordt gehouden met de behoefte van het dier om in de periode van de
geboorte en opkweek van de jongen
zich te kunnen afzonderen. Hopelijk
geeft het onderzoek een goed antwoord
op de vraag hoelang deze kritieke fase
duurt en wanneer het beste tijdstip is
om konijnen weer in groep te houden.

© FOTO’S: ILVO
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vloeide de laatste grote praktijkproef
voort, waarbij de meest optimale parkinrichting uit de ILVO-proef werd
opgesteld op een groot Vlaams praktijkbedrijf.
Deze praktijkproef loopt nog tot eind
oktober en dezelfde parameters als in
het eerste luik zullen worden opgevolgd. Tachtig voedsters (in 20 parken)
krijgen diverse verrijkingsvormen toegewezen: houten tussenschotten,
luzerne, beide soorten of helemaal
niets. De tussenschotten werden ook al
gebruikt tijdens de ILVO-proef en lijken dienst te doen als vluchtroute voor
de voedsters om achtervolgende dieren
af te schudden, als middel om zich
visueel af te zonderen van de rest en
om rustig te kunnen eten.
Hoog attractief verrijkingsmateriaal
werd toegevoegd bij de start van de
groepshuisvesting om de voedsters af
te leiden en het aantal agressieve interacties te reduceren. Voedergerelateerd

Bij de ILVO-proef werd gebruikgemaakt van pvc-buizen in het park als
verrijking voor voedsters en jongen.
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“Vlaamse konijnen
houders zijn zich
erg bewust van het
dierenwelzijn.”
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Ook in 2022 promotie voor
Belgisch konijnenvlees

ht

In Vlaanderen kweken familiebedrijven al generaties lang
konijnenvlees, dat geliefd is in keukens in zowel binnen- als buitenland.
Om het verbruik van konijnenvlees te ondersteunen, organiseert VLAM
(Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) campagnes in
Vlaanderen én exportactiviteiten in het buitenland.
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e promotie voor konijnenvlees
wordt gefinancierd door de
productiebedrijven. Zij betalen hiervoor een bijdrage aan VLAM en
via een adviesorgaan of werkgroep
bepalen ze mee welke richting wordt
uitgegaan qua promotieacties. Voor de
generieke promotie van konijnenvlees
in het binnenland beschikt VLAM in
2022 over een budget van 17.000 euro.

Week van het konijn
Van woensdag 26 januari tot en met
woensdag 2 februari 2022 organiseert
VLAM, in samenspraak met de slachthuizen, retailers en food services al de
zesde editie van de Week van het
Konijn. “Tijdens die week vragen we

extra aandacht voor dit lekkere én
gezonde stukje vlees en zetten we tegelijkertijd de troeven van konijn (bron
van omega 3 en ijzer, mager vlees …)
en de veelzijdigheid aan bereidingen
ermee in de kijker. “Konijnenvlees past
in meer dan alleen maar feestgerechten”, vertelt Anoek Van Wouwe, promotiemanager Vlees, pluimvee, ei en
konijn bij VLAM. “Om dat te bewijzen,
bieden we een waaier aan eigentijdse
videorecepten aan die zorgen voor de
nodige inspiratie in de keuken: van een
kruidige tajine met konijn tot een frisse
en gezonde salade met gegrilde konijnenbouten. De video’s en recepten verspreiden we via diverse online- en
socialemediakanalen van ons kook-

platform Lekker van bij ons.”
Daarnaast werkt VLAM in 2022 ook
samen met chefs en restaurants om
konijn meer op de menukaart te zetten
in de horeca. “We moedigen de chefs
aan om niet alleen hun klanten, maar
ook elkaar te inspireren”, zegt Anoek.
“Verder staat konijnenvlees ook regelmatig in de kijker via Lekker van bij
ons, zowel op de website als op de
populaire socialemediakanalen. En via
de samenwerking van Lekker van bij
ons met het Een-programma Dagelijkse
kost zorgt ook Jeroen Meus ervoor dat
konijn op tijd en stond op tafel komt.”

Promotie in buitenland
Tot slot zal VLAM in 2022 weer met
een groepsstand aanwezig zijn op de
internationale voedingsbeurs SIAL in
Parijs (15-19 oktober), waar ook de
konijnenslachthuizen aan deelnemen
en waar VLAM tracht om Belgisch
konijnenvlees ook in het buitenland in
de kijker te zetten. n
www.dezekeerkonijn.be
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Jos en Wilma schakelden om van melkvee naar konijnen

rig

“We leren nog elke dag bij”

py

Jos en Wilma Pijnenborg-Jansens hadden een melkveebedrijf in Meerle,
maar schakelden eind 2019 om naar konijnen. Ze hebben nog geen spijt
van die keuze. Hun 6280 konijnen houden ze in diervriendelijke
combiparken. “Het werk is veel meer geautomatiseerd, maar je moet je
dieren wel goed opvolgen”, zegt Wilma.

co

Jan Van Bavel

J

os (46) en Wilma (44) baatten een
tijd een melkveebedrijf uit in
Meerle. Maar dat was oubollig en
opteren voor een nieuwe melkveestal zagen ze niet zitten. “Je moet dan
ook investeren in (dure) extra grond en
in essentiële machines”, vertelt Wilma.
“Het liefst wilden we met dieren blijven werken. Samen met een boekhou-
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der en een medewerker van Boeren op
een Kruispunt bekeken we de mogelijkheden. In 2017 lazen we een reportage over konijnenhouderij in Nest en
dat leek ons wel wat. We spraken met
specialisten en bezochten Nederlandse
en Belgische konijnenbedrijven. Jos
deed ook wat ervaring op bij een paar
konijnenbedrijven. In oktober 2019 zijn

we gestart met de bouw van de stal. Op
11 maart 2020 arriveerden de eerste
voedsters, vlak voor de coronalockdown.”

Aandacht voor dierenwelzijn
Jos en Wilma houden zo’n 6280 konijnen, waarvan 680 voedsters (moederkonijnen) en 5600 vleeskonijnen. Er
zijn 192 hokken voorzien voor opfok en
niet-drachtige voedsters. Bij de inrichting van de stal opteerde het koppel
voor zoveel mogelijk dierenwelzijn.
“We kozen voor de nieuwste combiparken van Meneghin, die voldoen aan de
Belgische regelgeving voor huisvesting
van konijnen”, zegt Jos. “We opteerden
voor hokken van 46 cm breedte, waar-

Dossier
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ducten volgens de Belgische regelgeving zijn geproduceerd. Dat maakt een
wereld van verschil in de kostprijs. Als
dat duidelijk wordt aangeduid (bij de
prijsaanduiding boven de producten),
zou dat de ogen van een aantal consumenten wel openen.”

Voor- en nadelen

bo

Jos en Wilma zijn ‘groentjes’ in een
kleine sector en komen niet uit een
intensieve veeteelt. Dat speelde hen
wel parten. Zo is het ventilatieverhaal
in de stal een moeilijk item voor hen.
Verder zijn bepaalde diergeneesmiddelen effectief, maar kunnen ze ze niet
gebruiken omdat ze niet getest zijn op
konijnen. “Maar we werken heel graag
met de dieren. En ondanks het feit dat
het een kleine sector is, kun je bij
iedereen met vragen of problemen
terecht. We leren nog elke dag bij”,
besluit Wilma. n
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vier vijfde van de tijd buitenshuis, maar
springt bij in drukke periodes, zoals bij
het werpen, insemineren en verzetten
van de konijnen. Elke morgen helpt ze
ook bij de controle van de voedsters.
“Het werk is veel meer geautomatiseerd dan op het melkveebedrijf”, stelt
ze. “Maar als er iets mis is met de voercomputer of voervijzel, hebben de
konijnen geen voer. Dus moet je je dieren goed opvolgen”, lacht Wilma. Een
strikte bedrijfshygiëne is superbelangrijk om ziektes te vermijden. “Niemand
mag zomaar in de stal. Hij of zij moet
eerst de handen wassen en bedrijfskledij dragen. Er is een douche voorzien in
de stal. Bij tellen van de konijntjes en
het ‘voelen’ van de voedsters ontsmetten we regelmatig onze handen en dragen we handschoenen.”

Bo

Afzet via coöperatie

De afzet verloopt via afzetcoöperatie
Den Demer uit Zuid-Nederland, die
een vijftiental actieve konijnenhouders
telt. “Via de coöperatie gaan onze
konijnen naar slachterij Van Assche in
Deinze”, zegt Wilma. “Den Demer zorgt
voor de prijsonderhandelingen met de
best mogelijke randvoorwaarden. Bijkomend voordeel is dat we zo vlugger
contact hebben met andere konijnenhouders, waar we met eventuele problemen terechtkunnen. We zijn goed
onthaald in de sector. Die is nog steeds
op zoek naar nieuwe konijnenhouders,
om de afzet van Belgisch gekweekte
konijnen te kunnen blijven verzekeren.”

“In het belang van de
konijnen passen we een
strikte bedrijfshygiëne toe.”

Hygiëne essentieel
Jos vind je bijna de hele dag in de stal:
controles, inenten, hokken ombouwen,
nesten verschonen … Wilma werkt

Prijsvorming
Jos en Wilma klagen niet over de
slachtprijs van de vleeskonijnen. “Maar
de voerprijs steeg in anderhalf jaar met
liefst vier eurocent”, zegt Jos. “De
slachtprijs volgt de kostprijs niet. Het
zou mooi zijn als de prijs die we krijgen
vasthangt aan indicatoren zoals de
voerprijs. Maar daar houdt de retail
geen rekening mee. Verder is het jammer dat de consument in de winkel
niet in een oogopslag kan zien of pro-
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door de voedsters 6591 cm² ter
beschikking hebben, iets meer dan de
vereiste 6000 cm². We passen het all in
all out-principe toe. Zodra de vleeskonijnen naar de slachterij zijn gebracht,
wordt de stal grondig gereinigd en ontsmet. Daarna worden de babykonijnen
gespeend. Dit doen we door de voedsters naar de propere stal te brengen.
Omdat de babykonijnen kunnen blijven zitten, ervaren ze minder stress bij
het spenen. De combiparken worden
op dat moment omgebouwd naar
‘gewone’ parken.”
Een andere bewuste keuze in het kader
van dierenwelzijn is dat er een lichtstraat in de zijgevels van de stal werd
aangebracht om de konijnen daglicht
te bieden. “Nadelen hiervan zijn de verhoogde kans op agressie bij vleeskonijnen en het feit dat je ten tijde van inseminatie iets minder kunt sturen op
licht”, zegt Jos. “Verder hebben we
babyparken voorzien. Na 21 dagen zijn
de babykonijnen oud genoeg om uit het
nest te komen en zelf speenvoer op te
nemen. We zetten de tussenschotten
tussen de voedsters dan 6 à 7 cm
omhoog, zodat de babykonijnen bij
elkaar kunnen komen. Bijkomend
voorzien we babyvoerbakken, zodat ze
ook apart op maat gemaakt voer kunnen opnemen. Dat zorgt voor een
betere gezondheid en het beter aanhouden van gewicht bij de speenkonijnen en de voedster. De vleeskonijnen
krijgen één keer per dag een beperkt
voederrantsoen. Mede om de dikkebuikenziekte te vermijden, kiezen we
ervoor om ze op voergewicht te sturen.
We trachten de stal op een constante
temperatuur van 20 à 21°C te houden,
onder meer via een padkoeling in de
zomer. Verder is er een ruime luchtruimte voorzien, om zoveel mogelijk
verse lucht in de stal te brengen.”

De stal heeft ook babyparken. Na 21 dagen zijn de
babykonijnen oud genoeg om uit het nest te
komen en zelf speenvoer op te nemen.
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