Een warme thuis
voor je konijn

7

weetjes
over konijnen
1. Konijnen zijn actieve
curieuzeneuzen.
Geef ze een ruime kooi waarin ze
hun pootjes goed kunnen strekken.

2. Konijnen zijn echte
knaagkampioenen.
Door te kauwen op knaagmateriaal
voorkomen ze dat hun tanden
doorgroeien.

3. Ze zijn erg sociaal en hebben
een soortgenootje nodig.
Anders zijn ze eenzaam.

5. Ze houden van graven.
Geef ze een zandbak of een stuk
tuin waarin ze zich helemaal
kunnen uitleven.

6. Konijnen zijn géén knuffelaars.
Maar, als je rustig en geduldig met ze
omgaat, dan vinden ze het soms wel fijn
om geaaid te worden.

7. Ze houden van grote gezinnen.
Wil je het liever houden bij énkele
konijnen? Kies dan voor een koppeltje
waarvan het mannetje gecastreerd is.

4. Konijnen worden
gemiddeld 8 jaar oud.

Huisvesting: 4 vuistregels
1. Voorzie voldoende ruimte.
Konijnen zijn groepsdieren en hou je daarom beter niet alleen.
Voorzie ze van minstens één vriendje. De kooi voor 2 konijnen is
idealiter min. 160 cm lang en 80 cm breed. Gezien konijnen erg actief
zijn voorzie je best ook een (buiten)ren. Hoe meer ruimte, hoe beter!

2. Hou de omgeving proper en veilig.
Als bodembedekking zijn strokorrels, houtvezel, hennepvezel
of stro geschikt. Hoe dieper de bodembedekking hoe beter,
want konijnen houden van graven! Plaats de kooi op een rustige plaats.
Vermijd direct contact met zonlicht of andere hittebronnen, tocht of
(sigaretten)rook. Konijnen zijn gevoelig voor oververhitting, ze voelen
zich het prettigst bij een temperatuur tussen 12 en 22°C.
Je kan (gezonde) konijnen het hele jaar door buiten houden.
Zorg er wel voor dat het buitenhok waterdicht en tochtvrij is én
dat er voldoende schaduw is bij zonnig weer. Wil je het hok nóg beter
isoleren? Dat kan door extra bodembedekking en stro te voorzien!
Controleer bij extremere temperaturen ook steeds dat
het drinkwater niet bevriest of te warm wordt.

3. Verwijder dagelijks oud bederfbaar voer en uitwerpselen.
De hele kooi reinig je best 1x per week. Leg na het poetsen opnieuw
wat oud nestmateriaal in de kooi. Op die manier herkent je konijn zijn
geur (én dus ook zijn vertrouwde kooi) opnieuw.

4. Zorg voor een leuke inrichting.
Konijnen zijn erg onderzoekend. Zorg daarom voor voldoende ruimte
en geschikte objecten om mee te spelen. Zo voorkom je dat je konijn
zich gaat vervelen.

In een ideaal
konijnenverblijf
zijn volgende
zaken aanwezig:
• Drinkfles
met stalen drinktip
• Voederschaaltje
(knaagbestendig / zwaar)
• Hooiruif
• Schuilplekken
(minstens 1 per dier)
• Complexe inrichting
(etages, tunnels, holle
boomstammen,
kartonnen dozen,..)
• Een buitenren
• Knaagmateriaal
• Een dikke laag
bodembedekking

Op het menu
•
•
•
•
•
•

Basisvoeding: (kruiden)hooi (onbeperkte hoeveelheid)
Bijvoeding: kwalitatief droogvoer
Verse groenten zoals: andijvie, witloof, spinazie, wortelloof...
Gras- en paardenbloemen
Knaagmateriaal (wilgen- of fruittakken)
Dagelijks vers drinkwater

Opgelet: Wisselen van voer kan, maar doe dit altijd geleidelijk! Beperk suikerrijke producten (bv. wortelen en fruit).
Dit verstoort de darmwerking. Geef steeds onbeperkt hooi!

Konijnen maken 2 soorten mest

TIP

Harde keuteltjes, en zwarte,
glimmende trosjes blindedarmkeutels.
De blindedarmkeutels zijn een bron
van voedingsstoffen en worden terug
opgegeten, direct uit de anus. Dit is een
normaal proces. Niets aan de hand dus!

Solo of in groep?
Konijnen zijn groepsdieren en hou je dus best niet alleen.
Voorzie ze van minstens één vriendje. Een konijn alleen verveelt
zich namelijk snel en wordt eenzaam.
Een ideale combinatie is een koppeltje waarvan het mannetje
gecastreerd is.
Geef ieder konijn voldoende ruimte en een schuil- en slaapplek,
zo voorkom je onderlinge gevechten. Voeg niet zomaar een
onbekend konijn toe aan een groep, deze zal niet zo makkelijk
geaccepteerd worden. De kennismaking tussen een nieuw konijn
en een bestaande groep moet geleidelijk aan gebeuren.

Hoe zie je of je konijn
gezond is?
Een gezond konijn herken
je aan zijn heldere ogen,
droge neus en glanzende
vacht, die je geregeld glad
kamt. Controleer daarbij op
onregelmatigheden. Hou
zijn achterste schoon en vrij
van verkleving. Controleer
zijn nagels en tanden. Heeft
je konijn last van tranende
ogen, jeuk, verdikkingen of
andere ziekteverschijnselen?
Raadpleeg dan zo snel
mogelijk je dierenarts.
Meer info op:
avevewinkels.be/Advies/Dier

Boodschappenlijstje
Grote kooi met slaaphok en complexe inrichting
(etages, tunnels, speelgoed,...)

Hoek(toilet)
(kruiden)hooi

Eetbakje (voldoende zwaar en knaagbestendig)
Snacks
Drinkfles (of drinkbakje)
Droge samengestelde voeding
Bodembedekking
(hennepstrooisel, houtvezel, strokorrels of stro)

Aveve zet kwaliteitsvoeding op het menu:

Optima+ Select pellet
Rabbit

Optima+ Muesli
rabbit

Optima+ Health Pellet
Rabbit

• Geëxtrudeerde korrels:
Smakelijker, gemakkelijker
verteerbaar én stimuleren
het knaaggedrag
• All-in-one brokken voorkomen
selectief eetgedrag én restjes
• Met Omega-3 vetzuren
voor een gezonde huid
en een glanzende vacht
• Met veel vezels: bevordert
een goede spijsvertering
en een gezond gebit

• Rijke mengeling
met groenten en kruiden
• Met Omega-3 vetzuren
voor een gezonde huid
en een glanzende vacht
• Met veel vezels: bevordert
een goede spijsvertering
en een gezond gebit

• Geperste korrels
• All-in-one brok: voorkomt
selectief eetgedrag én restjes
• Rijk in Timothee gras:
bron van vezels
• Met veel vezels: bevordert
een goede spijsvertering
en een gezond gebit
• Grote pelletvorm: bevordert
een gezond gebit
• Variant beschikbaar voor jonge
konijnen jonger dan 6 maanden

Ontdek nog meer producten
op www.avevewinkels.be
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