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Zindelijkheid en andere 
 hormonale gedragingen

Konijnen bakenen hun territorium af 

met urine en keutels. Meestal neemt dit 

 territoriale gedrag met een paar weken 

af en zullen ze hun behoefte overwegend 

op één plek doen. Konijnen zijn van natu-

re namelijk zindelijk. Als je weet waar de 

konijnen over het algemeen hun behoef-

te doen, kan je daar een voldoende ruim 

konijnentoilet (bijvoorbeeld de onderbak 

van een kattenbak) gevuld met een goed 

absorberende bodembedekking plaatsen. 

Hygiëne is belangrijk, verschoon het toilet 

dagelijks en de rest van het verblijf één of 

twee keer per week.

De konijnen uit onze opvang zijn allemaal 

gesteriliseerd of gecastreerd. Toch kan 

dan nog steeds hormonaal gedrag ver-

toond worden zoals op elkaar rijden. Laat 

dit gebeuren, dit is normaal gedrag.

De eerste dagen

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 de nieuwe situatie 

wennen; de aandacht voor jou komt later. 

Vanaf de tweede dag kan je wat meer toe-

nadering zoeken en rustig de ren in gaan, 

zodat de konijnen jou kunnen leren ken-

nen.

Observeer hoe de konijnen zich gedragen. 

Kunnen ze de waterbak/-fles vinden, zie 

je beide konijnen eten? Omdat alles span-

nend 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 

de konijnen meer op hun gemak zijn, zullen 

ze op onderzoek uitgaan en kan je getuige 

zijn van de mooiste sprongen (binkies) en 

bunnyflops (zichzelf op de zij gooien).

Wat hebben je konijnen nodig:

Eenmalige aanschaf
  Een verblijf met een nachthok (uit de wind, regen en directe zon!)

   Een voldoende ruime ren van minimaal 4m2 (bij grotere konijnenrassen nog groter) die 

gekoppeld is aan het nachtverblijf

  Eén of meerdere schuilplekken, bijvoorbeeld een wilgentunnel of een huisje

  Een voerbak

  Een waterbakje of -fles (dit laatste alleen als het konijn hier goed uit kan drinken)

  Een toiletbak

  Wat speeltjes (let op dat deze veilig zijn voor konijnen)

  Voor binnenkonijnen: een nagelschaartje

  Voor langharige konijnen: een speciale konijnenborstel

  Optioneel: een net of gaas om de ren af te dekken

Dagelijks
  Vers hooi

  Vers water

  Een goede konijnenkorrel (biks)

  Vochtabsorberende bodembedekking, bijvoorbeeld houtvezel of hennepstrooisel

  Stro (voor in het nachthok in de winter)

  Wat groenvoer, zoals andijvie, witlof, wortelloof

  Als extraatje: gedroogde kruiden, zoals weegbree

Extra
  Voor in de zomer: bij extreme hitte een icepod en parasol

  Voor in de winter: zeil om het verblijf af te dekken bij extreme weersomstandigheden.

  Voor binnenkonijnen: kabelgoten voor losliggende elektriciteitskabels

Wij wensen je 
heel veel plezier 
van en geluk met 

je leuke, 
nieuwe huis- 

of tuingenoten!
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Je hebt zojuist een koppeltje konijnen 
bij ons geadopteerd of je hebt interesse 
in een koppel konijnen uit onze opvang. 
Wat fijn dat je ze hiermee een thuis 
geeft of overweegt te gaan geven.

Misschien zijn dit je eerste konijnen. Of 

sinds lange tijd weer. Hoe dan ook, zowel 

voor de konijnen als voor de baasjes ont-

staat een nieuwe situatie. Je bent of wordt 

konijneneigenaar, wat een aantal verant-

woordelijkheden met zich meebrengt. 

Houd er rekening mee dat konijnen zo’n 

8 tot 10, soms wel 12, jaar oud kunnen 

 worden. We geven je hierbij graag wat tips 

mee over wat je kan verwachten en waar je 

op moet letten.

Een koppeltje konijnen
Je adopteert bij ons een al bestaand koppel 

konijnen. In de meeste gevallen is dat een 

(gecastreerde) ram, een mannetje, en een 

(gesteriliseerde) voedster, een  vrouwtje. 

De konijnen zijn of bij ons binnen gekomen 

als koppel of zijn door ons gekoppeld. Ko-

nijnen zijn sociale dieren en horen niet al-

leen gehouden te worden. Het is belangrijk 

dat je een koppel konijnen niet meer van 

elkaar scheidt, dit levert stress en onrust 

op en kan, in geval de konijnen later weer 

bij elkaar gezet worden, leiden tot ruzie en 

vechten. Overlijdt één van de konijnen dan 

dient het overgebleven  konijn weer een 

nieuw maatje te krijgen. Wij kunnen in onze 

opvang zorgen voor een nieuwe koppeling.

DE BASISBEHOEFTEN

Huisvesting
Een koppel konijnen heeft te allen tijde, 

dus dag en nacht, minimaal 4m2 bewegings-

ruimte 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. Het nachtverblijf voorzie je van een 

goed absorberende bodembedekking en ’s 

winters tevens van stro (voor de warmte).

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. Bang voor roofdieren of 

ontsnappingspogingen? Je kunt de 

ren afdekken met een net of gaas. 

Advies nodig? Vraag ernaar in 

onze opvang.

Eten en drinken
Een konijn heeft dagelijks eten en drinken 

nodig. De basis is hooi en water, hier moeten 

zij altijd de beschikking over hebben. Hooi is 

zeer belangrijk voor het maag-/darmstelstel 

en voor het gebit. Het gebit van een konijn 

groeit z’n hele leven door. Met het eten van 

hooi en aanvullend een goede korrel (biks) 

slijt het gebit. Geef geen gemengd voer, dit 

zorgt voor selectief eten waardoor de kans 

bestaat dat de konijnen voedingsstoffen 

missen. Een uitzondering hierop geldt voor 

langharige konijnen. Vanwege hun vacht 

 raden wij hier gespecialiseerd voer voor 

aan. Jonge konijnen hebben tot de leeftijd 

van 7 maanden speciaal junior-voer nodig. 

Wij kunnen je in de opvang adviseren over 

welke biks geschikt is voor welke konijnen. 

Je krijgt van ons ook een menukaart voor 

konijnen mee met daarin ons voedings-

advies en een lijst met groenten en kruiden 

wat konijnen overwegend graag lusten.

Gezondheid
Al onze konijnen zijn ingeënt tegen de drie 

voorkomende konijnenziektes  Myxomatose, 

RHD1 en RHD2. Deze vaccinatie dient jaar-

lijks herhaald te worden. Bij onze konijnen-

opvang organiseren wij hier, in samenwer-

king met de dierenarts, speciale entdagen 

voor. Uiteraard kan je hiervoor ook terecht 

bij een eigen dierenarts.

Een gezond konijn is alert, actief en  vertoont 

het normale gedrag wat je van hem gewend 

bent. Houdt het konijn zich afzijdig en wil hij 

niet eten of drinken dan kan het zijn dat er 

wat aan de hand is. Konijnen zijn prooidieren 

en laten het niet snel merken wanneer er 

wat aan de hand is. Alertheid van het baasje 

is dus belangrijk. Observeer je  konijnen dan 

ook regelmatig goed. Zo leer je ten eerste 

hun gedrag en gewoontes goed kennen en 

ten tweede signaleer je sneller afwijkend 

gedrag. Wij kunnen ons voorstellen dat je 

je zorgen maakt als je  konijn ziek is. Neem 

bij twijfel altijd contact op met een konijn-

kundige dierenarts.

Wij horen nog wel eens dat koppels van 

 elkaar gescheiden worden tijdens ziekte 

van één van hen. Ons advies is om dit niet 

te doen. Door onze jarenlange ervaring 

met konijnen, kennis over hun gedrag én 

van hetgeen wij van onze klanten terugkrij-

gen, weten wij dat konijnen elkaar tijdens 

ziekte juist steunen én dat een (tijdelijke) 

scheiding nog wel eens tot problemen kan 

leiden. Moet je konijn naar de dierenarts 

dan gaat het andere konijn mee. 

Voor de ziekenboeg thuis geldt dat je het 

koppel konijnen niet uit elkaar haalt zodra 

één van de twee of van de groep ziek is. 

Het zieke konijn heeft zijn/haar maatje(s) 

juist hard nodig. Is er sprake van een 

 besmettelijke ziekte overleg dan met je 

dierenarts over het wel of niet uit elkaar 

halen van de konijnen. Met de wetenschap 

dat ze, in geval van tijdelijke scheiding, 

mogelijk na de ziekte niet meer samen 

kunnen en je twee nieuwe koppels zal 

moeten (laten) maken.

GEDRAG

Rangorde
Konijnen hanteren een rangorde. Bij een 

reeds bestaand koppel is deze rangorde 

reeds bepaald. Toch kan verandering van 

de situatie, zoals de adoptie en daarmee 

een nieuwe thuissituatie, nog wel wat 

 onrust in de rangorde brengen. Op nieuw 

terrein moeten zij weer even uitmaken wie 

de baas is. Dat is normaal gedrag. Het is 

 belangrijk dat de konijnen sociaal konijnen-

gedrag vertonen en  elkaar  regelmatig 

 opzoeken, samen zitten,  samen eten en 

elkaar verzorgen (wassen).

Een konijn is een prooidier
Een konijn is, zoals eerder gezegd, een 

prooidier. Pak een konijn nooit op, ten-

zij het noodzakelijk is. Als ze opgepakt 

 worden dan betekent dat voor het ko-

nijn dat hij ten prooi gevallen is. Het ene 

 konijn zal in paniek raken en proberen los 

te  komen met een mogelijke val uit jouw 

armen tot gevolg. Een ander konijn zal 

verstijfd en gestrest in je armen  zitten 

totdat het weer neergezet wordt. In  beide 

 gevallen komt dit de konijnen en het 

 vertrouwen in jou niet ten goede.

Sommige konijnen vinden het heerlijk 

om geaaid te worden, anderen moeten 

er niets van hebben. Benader de konij-

nen  altijd rustig en leer eventuele kinde-

ren hoe ze met de konijnen om moeten 

gaan. Laat het kind bijvoorbeeld op een 

krukje of op de grond bij de konijnen in 

het verblijf zitten en laat de konijnen zelf 

toenadering zoeken in plaats van anders-

om. Lok ze bijvoorbeeld met wat lekkers, 

 zoals een stukje groenten of biks. Als je dit 

vaak  genoeg doet dan zullen de konijnen 

steeds meer aan je wennen en wordt het 

steeds gezelliger met elkaar.

Hoofdstuk 2: Voeding
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wat aan de hand is. Alertheid van het baasje 

is dus belangrijk. Observeer je  konijnen dan 

ook regelmatig goed. Zo leer je ten eerste 

hun gedrag en gewoontes goed kennen en 

ten tweede signaleer je sneller afwijkend 

gedrag. Wij kunnen ons voorstellen dat je 

je zorgen maakt als je  konijn ziek is. Neem 

bij twijfel altijd contact op met een konijn-

kundige dierenarts.

Wij horen nog wel eens dat koppels van 

 elkaar gescheiden worden tijdens ziekte 

van één van hen. Ons advies is om dit niet 

te doen. Door onze jarenlange ervaring 

met konijnen, kennis over hun gedrag én 

van hetgeen wij van onze klanten terugkrij-

gen, weten wij dat konijnen elkaar tijdens 

ziekte juist steunen én dat een (tijdelijke) 

scheiding nog wel eens tot problemen kan 

leiden. Moet je konijn naar de dierenarts 

dan gaat het andere konijn mee. 

Voor de ziekenboeg thuis geldt dat je het 

koppel konijnen niet uit elkaar haalt zodra 

één van de twee of van de groep ziek is. 

Het zieke konijn heeft zijn/haar maatje(s) 

juist hard nodig. Is er sprake van een 

 besmettelijke ziekte overleg dan met je 

dierenarts over het wel of niet uit elkaar 

halen van de konijnen. Met de wetenschap 

dat ze, in geval van tijdelijke scheiding, 

mogelijk na de ziekte niet meer samen 

kunnen en je twee nieuwe koppels zal 

moeten (laten) maken.

GEDRAG

Rangorde
Konijnen hanteren een rangorde. Bij een 

reeds bestaand koppel is deze rangorde 

reeds bepaald. Toch kan verandering van 

de situatie, zoals de adoptie en daarmee 

een nieuwe thuissituatie, nog wel wat 

 onrust in de rangorde brengen. Op nieuw 

terrein moeten zij weer even uitmaken wie 

de baas is. Dat is normaal gedrag. Het is 

 belangrijk dat de konijnen sociaal konijnen-

gedrag vertonen en  elkaar  regelmatig 

 opzoeken, samen zitten,  samen eten en 

elkaar verzorgen (wassen).

Een konijn is een prooidier
Een konijn is, zoals eerder gezegd, een 

prooidier. Pak een konijn nooit op, ten-

zij het noodzakelijk is. Als ze opgepakt 

 worden dan betekent dat voor het ko-

nijn dat hij ten prooi gevallen is. Het ene 

 konijn zal in paniek raken en proberen los 

te  komen met een mogelijke val uit jouw 

armen tot gevolg. Een ander konijn zal 

verstijfd en gestrest in je armen  zitten 

totdat het weer neergezet wordt. In  beide 

 gevallen komt dit de konijnen en het 

 vertrouwen in jou niet ten goede.

Sommige konijnen vinden het heerlijk 

om geaaid te worden, anderen moeten 

er niets van hebben. Benader de konij-

nen  altijd rustig en leer eventuele kinde-

ren hoe ze met de konijnen om moeten 

gaan. Laat het kind bijvoorbeeld op een 

krukje of op de grond bij de konijnen in 

het verblijf zitten en laat de konijnen zelf 

toenadering zoeken in plaats van anders-

om. Lok ze bijvoorbeeld met wat lekkers, 

 zoals een stukje groenten of biks. Als je dit 

vaak  genoeg doet dan zullen de konijnen 

steeds meer aan je wennen en wordt het 

steeds gezelliger met elkaar.

Hoofdstuk 2: Voeding
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Zindelijkheid en andere 
 hormonale gedragingen

Konijnen bakenen hun territorium af 

met urine en keutels. Meestal neemt dit 

 territoriale gedrag met een paar weken 

af en zullen ze hun behoefte overwegend 

op één plek doen. Konijnen zijn van natu-

re namelijk zindelijk. Als je weet waar de 

konijnen over het algemeen hun behoef-

te doen, kan je daar een voldoende ruim 

konijnentoilet (bijvoorbeeld de onderbak 

van een kattenbak) gevuld met een goed 

absorberende bodembedekking plaatsen. 

Hygiëne is belangrijk, verschoon het toilet 

dagelijks en de rest van het verblijf één of 

twee keer per week.

De konijnen uit onze opvang zijn allemaal 

gesteriliseerd of gecastreerd. Toch kan 

dan nog steeds hormonaal gedrag ver-

toond worden zoals op elkaar rijden. Laat 

dit gebeuren, dit is normaal gedrag.

De eerste dagen

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 de nieuwe situatie 

wennen; de aandacht voor jou komt later. 

Vanaf de tweede dag kan je wat meer toe-

nadering zoeken en rustig de ren in gaan, 

zodat de konijnen jou kunnen leren ken-

nen.

Observeer hoe de konijnen zich gedragen. 

Kunnen ze de waterbak/-fles vinden, zie 

je beide konijnen eten? Omdat alles span-

nend 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 

de konijnen meer op hun gemak zijn, zullen 

ze op onderzoek uitgaan en kan je getuige 

zijn van de mooiste sprongen (binkies) en 

bunnyflops (zichzelf op de zij gooien).

Wat hebben je konijnen nodig:

Eenmalige aanschaf
  Een verblijf met een nachthok (uit de wind, regen en directe zon!)

   Een voldoende ruime ren van minimaal 4m2 (bij grotere konijnenrassen nog groter) die 

gekoppeld is aan het nachtverblijf

  Eén of meerdere schuilplekken, bijvoorbeeld een wilgentunnel of een huisje

  Een voerbak

  Een waterbakje of -fles (dit laatste alleen als het konijn hier goed uit kan drinken)

  Een toiletbak

  Wat speeltjes (let op dat deze veilig zijn voor konijnen)

  Voor binnenkonijnen: een nagelschaartje

  Voor langharige konijnen: een speciale konijnenborstel

  Optioneel: een net of gaas om de ren af te dekken

Dagelijks
  Vers hooi

  Vers water

  Een goede konijnenkorrel (biks)

  Vochtabsorberende bodembedekking, bijvoorbeeld houtvezel of hennepstrooisel

  Stro (voor in het nachthok in de winter)

  Wat groenvoer, zoals andijvie, witlof, wortelloof

  Als extraatje: gedroogde kruiden, zoals weegbree

Extra
  Voor in de zomer: bij extreme hitte een icepod en parasol

  Voor in de winter: zeil om het verblijf af te dekken bij extreme weersomstandigheden.

  Voor binnenkonijnen: kabelgoten voor losliggende elektriciteitskabels

Wij wensen je 
heel veel plezier 
van en geluk met 

je leuke, 
nieuwe huis- 

of tuingenoten!

Konijnenopvang
H I L L E G O M

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

Heb je vragen of twijfel je over iets? Bel (tijdens openingstijden) of mail ons!

✔
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