
Konijnenopvang
H I L L E G O M

Acceptabel gedrag – haal de konijnen NIET uit elkaar
Onderstaand gedrag kan zowel door de voedster als door de ram worden vertoond:
•  Rangorde bepalen / dominantie – Op elkaar rijden, vlinderen (op elkaar proberen te rijden), het 

kopje onder elkaar duwen (degene die het kopje onder de ander duwt wil gewassen worden), 
elkaar achtervolgen of  (weg)jagen (zorg voor voldoende schuilmogelijkheden). Bij sommige van 
deze gedragingen kunnen er plukken haar in de rondte vliegen. Wanneer konijnen op elkaar 
rijden bijten ze zich vast in de vacht van de ander. Dat geeft niets!

•  De liefde groeit! – Nieuwsgierig snuffelen (de konijnen hebben interesse in elkaar), tegen 
 elkaar aan liggen / zitten, elkaar wassen (zeer positief gedrag!).

•  Overig – Stampen (het konijn is extra alert, bang of boos, meestal duurt dit maar even), 
 knorrende geluidjes maken (vooral de voedsters kunnen dit doen), negeren of onverschillig 
 gedrag (geef de konijnen de tijd om aan elkaar te wennen), relaxed languit liggen en zichzelf 
wassen (het konijn is ontspannen / op zijn gemak).

Onacceptabel gedrag – haal de konijnen WEL uit elkaar
•  Vechten – Er mag geen bloed vloeien! Vechtende konijnen kunnen hard bijten en heel gemeen 

met hun achterpoten trappen. Ze moeten direct uit elkaar gehaald worden!! Pas hierbij op dat 
je jezelf niet verwondt.

•  Konijn in stress – Het konijn heeft grote, angstige ogen, de oren plat in de nek, grote  neusgaten, 
ademt snel of blijft apathisch zitten. Soms stopt het met eten. 

Overige tips
•  Eén drinkbakje of fles en voerbak volstaat. Of strooi wat van het voer in de rondte, zodat ze 

 moeten zoeken naar hun eten. Hiermee bevorder je het natuurlijke gedrag van voedsel zoeken. 
•  Als er in het nachthok een extra deurtje zit, laat dit dan standaard open. Het zorgt voor een 

 tweede in-/uitgang. 
•  Maak de huisvesting schoon voordat de konijnen komen en plaats er wat nieuwe spullen in, of 

verplaats bestaande materialen. Zo is het verblijf voor je eigen konijn ook nieuwer. Dit leidt de 
aandacht af van de ander. 

•  Zorg er voor dat er onder een laag stro altijd een laag absorberend materiaal ligt, bijvoorbeeld 
zaagsel, om urine in op te vangen. Zo blijven de konijnen droog. Ook in het toilet is dat nodig. 

•  Vervoer de konijnen vanaf nu altijd samen! Gaat er één naar de dierenarts, dan gaat de ander mee.

Wij wensen je heel veel plezier van en geluk met je leuke, 
nieuwe huis- of tuingenoten!

Konijnen mee? 
Tips voor thuis

Stichting Konijnenopvang Hillegom
Veenenburgerlaan 23, 2182 DA Hillegom 
06-12155298 (tijdens openingstijden, zie website)
www.konijnenopvanghillegom.nl
info@konijnenopvanghillegom.nl

Volg ons ook via Facebook: konijnenopvanghillegom

Vragen of twijfel? Bel of mail ons:

Konijnenopvang
H I L L E G O M



Gefeliciteerd! 
Je hebt zojuist een konijn, of misschien zelfs  meerdere 
konijnen bij ons geadopteerd. Wat fijn dat je ze hiermee 
samen een thuis geeft. 

Wat kan je verwachten / waar moet je op letten?
Je hebt bij ons je eigen konijn aan een ‘nieuwe liefde’ laten 
koppelen of een al bestaand koppel geadopteerd. In beide 
gevallen geldt dat er thuis een nieuwe situatie ontstaat 
voor zowel de konijnen als de baasjes.

De koppeling
Een koppeling bij Konijnenopvang Hillegom duurt over het algemeen zo’n 1-3 dagen. In die 
tijd observeren wij de konijnen goed en maken we een inschatting van de slagingskans van de 
 koppeling. Het is belangrijk dat de konijnen elkaar regelmatig opzoeken, samen zitten, samen 
eten en misschien elkaar zelfs al wassen. Maar dan zijn we er nog niet! Het koppelproces gaat 
thuis verder. Meestal gaat het thuis eerst een stapje achteruit voordat het niveau van de opvang 
weer bereikt is. Dat is logisch, want jouw eigen konijn komt immers terug in eigen territorium 
en het nieuwe konijn moet juist heel erg wennen aan alle nieuwe indrukken en moet zijn plekje 
veroveren. 

Rangorde en territorium
Konijnen hanteren een rangorde. Tijdens de koppeling hebben wij dit proces geobserveerd. Thuis 
zal het bepalen van de rangorde doorgaan. Op het moment dat je de konijnen mee naar huis neemt, 
zijn wij er zeker genoeg van dat het thuis niet op vechten uit zal draaien. Die  garantie  kunnen wij 
echter niet voor 100% geven. Dat is van meerdere factoren afhankelijk, zoals  bijvoorbeeld de 
huisvesting. Het is belangrijk dat je de konijnen na de koppeling in onze  opvang niet meer 
scheidt. Ook voor konijnen die als koppel geadopteerd worden, geldt dat ze op nieuw  terrein 
weer even uit moeten maken wie de baas is. Dit is normaal gedrag.

Huisvesting
Het is belangrijk dat de konijnen voldoende ruimte hebben om elkaar te ontlopen én dat er 
 voldoende schuilmogelijkheden zijn met meerdere in- en uitgangen, zodat geen van de  konijnen 
ingesloten kan komen te zitten. Een koppel konijnen heeft te allen tijde, dus dag en nacht, 
 minimaal 4m2 bewegingsruimte nodig. Grotere rassen of meer dan twee konijnen hebben 
 logischerwijs nog meer ruimte nodig. Sluit de konijnen niet op in een hok of kooi, ook niet voor 
alleen de nacht! Een kooi of nachthok biedt dag en nacht toegang tot een voldoende grote ren. 

In een te krappe ruimte zal de frustratie zich opbouwen, wat kan leiden tot vechten. Een dubbel 
hok (met een etage) is geen verdubbeling van de bewegingsruimte van de konijnen; daar hoort 
dus nog tot minimaal 4m2 aan ruimte bij. Door een hok uit te breiden met een goede, stevige ren 
is de ruimte vrij makkelijk te vergroten. Advies nodig? Vraag ernaar in onze opvang.

Net na een koppeling kan teveel ruimte er juist toe leiden dat de konijnen elkaar gaan ontlopen. 
Het is daarom zinvol om de beschikbare ruimte voor het nieuwe koppel de eerste twee weken 
iets terug te brengen (maar nooit kleiner dan 4m2). Na zo’n 2 weken kun je ze dan (stapsgewijs) 
meer ruimte geven. 

De eerste dagen - focus op elkaar
Als de konijnen thuis zijn, laat ze dan de eerste dag met rust. Zorg dat ook kinderen zich hier aan 
houden! Observeer ze wel, maar laat ze eerst aan elkaar en aan de nieuwe situatie wennen; de 
aandacht voor jou komt later. Laat ook niet één van de konijnen uit de ren, ook al is die dat wel 
gewend. Daarmee verstoor je de koppeling. Vanaf de tweede dag kan je wat meer toenadering 
zoeken en rustig de ren in gaan, zodat het nieuwe konijn jou ook kan leren kennen. 

Observeren
Observeer hoe de konijnen zich gedragen. Lopen ze het trapje op om naar boven of beneden te 
gaan, kunnen ze de waterfles/drinkbak vinden, zie je beide konijnen eten? Omdat alles spannend 
is, kan het zijn dat ze op één plek of één etage blijven zitten. Dat is niet erg. Ga dit niet forceren. 
Zorg dat op meerdere plekken water, hooi en eten staat. Zodra het nieuwe konijn meer op z’n 
gemak is, zal het op onderzoek uitgaan en het voorbeeld van zijn maatje volgen.

Zindelijkheid, schijnzwangerschap en andere hormonale gedragingen
Het kan zijn dat de konijnen eenmaal thuis niet direct zindelijk (meer) zijn, ook als je eigen konijn 
dit voorheen wel was. Dit is normaal gedrag en komt omdat ze (opnieuw) de grenzen van het 
territorium moeten bepalen. Meestal neemt dit gedrag met een paar weken af. Als je weet waar 
de konijnen in het algemeen hun behoefte doen, kan je daar een voldoende ruim konijnentoilet 
(bijvoorbeeld de onderbak van een kattenbak) gevuld met zaagsel plaatsen.

De konijnen uit onze opvang zijn allemaal gesteriliseerd of gecastreerd. Heb je zelf een 
 niet- gesteriliseerde voedster, dan kan het zijn dat ze na de koppeling schijnzwanger wordt. Ze zal 
dan een nestje gaan bouwen van hooi, stro en haar. Laat haar haar gang gaan en laat het nestje 
liggen tot ze er niet meer naar omkijkt. Je kan het daarna weghalen. Meestal is het dan over. Haal 
je het nestje te vroeg weg, dan kan het zijn dat ze weer opnieuw begint met bouwen. 

Een niet-gesteriliseerde voedster kan urine gaan sproeien; dit wordt veroorzaakt door hormonen 
en de drang haar territorium af te bakenen en de baas te spelen. Ook kan ze heftig reageren op 
de ram of de verzorgers. Lopen deze gedragingen de spuigaten uit, overweeg dan om haar te 
laten steriliseren. 

Acceptabel en onacceptabel gedrag na een koppeling
We begrijpen dat het best lastig kan zijn om te bepalen wanneer je wel of niet moet ingrijpen na 
een koppeling. Sommige dingen horen nu eenmaal bij het bepalen van de rangorde, bij de leeftijd 
(puberen) of bij hormonaal gedrag van een niet-gesteriliseerde voedster. Ons ingrijpen kan dan 
nadelig werken en een koppeling verstoren. 
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