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Algemene kenmerken: 
Haasachtige, planteneter, groepsdier.  
Gewicht: 1 tot 8 kg.  
Leeftijd: 8 tot 10 jaar. 
 
Varianten: 
De vele konijnenrassen variëren in formaat van dwergkonijn tot Vlaamse reus. Ook 
verschillen de rassen in kleuren, bouw en gedrag. Naast de gewone vacht zijn er 
speciale vachttypen als rex, angora of leeuwkonijnen. Er zijn konijnen met staande 
oren maar ook met hangende oren. Veel konijnen zijn kruisingen van diverse rassen. 
 
Natuurlijk gedrag: 
Konijnen leven in groepen waarin een rangorde bestaat. Ze zijn vooral actief in de 
schemering. Konijnen graven holen om te schuilen en jongen te krijgen. Bovengronds 
zoeken ze voedsel, rennen en spelen ze. Ze rusten samen en verzorgen elkaars vacht. 
 
Huisvesting: 
Het konijn is een groepsdier, houd hem met tenminste één ander konijn.  
• De beste combinatie is een vrouwtje met een gecastreerd mannetje. 
• Twee vrouwtjes kunnen gaan vechten als hun hormonen gaan werken. Twee 

gecastreerde vrouwtjes die vanaf jonge leeftijd samen zijn, gaat vaak wel goed. 
• Twee mannetjes gaat zelden goed. Bij uitzondering kunnen twee gecastreerde 

mannetjes die elkaar van jongs af aan kennen wel samenleven. 
 
De koppeling van twee konijnen moet voorzichtig en stap voor stap worden aangepakt. 
Zie licg.nl voor tips. Combineer een konijn liefst niet met een cavia. Ze begrijpen 
elkaar niet goed, hebben ander voer nodig en kunnen ziektes op elkaar overdragen. 
 
Konijnen moeten in hun verblijf languit in de breedte van het verblijf kunnen liggen, op 
hun achterpoten kunnen staat en 3 tot 4 hoppen kunnen maken. Daarnaast moeten ze 
kunnen rennen. Zorg dat ze elkaar ook kunnen ontlopen. 
 
Binnenverblijf: Een basisverblijf van een grote kooi en/of grote ren met daarnaast 
meerdere uren per dag loslopen of in een ren (min. 4m2 voor dwergjes), of een 
basisverblijf met continu toegankelijke losloopruimte. Zie voor maten het advies op 
pagina 2. Zorg voor een veilige ruimte zonder snoeren of giftige planten.  
 
Buitenverblijf: Een hok met een tochtvrij, waterdicht nachthok en een grote ren (min. 
4m2 voor dwergjes). Zie het maatadvies op pagina 2. Zet een konijn niet in zijn eentje 
buiten, hij zal eenzaam zijn en zich moeilijk warm houden. Konijnen moeten vanaf de 
zomer buiten leven om een wintervacht op te bouwen. Zorg ‘s zomers voor schaduw. 
 
Bodembedekking: strooisel op basis van maïs, papier, stro of hennep met daarop stro 
of hooi. Konijnen zijn zindelijk, het is aan te raden om toiletbakjes te gebruiken. 
Gebruik daarin nooit klompvormende kattenbakkorrels, die geven verstopping.  
Inrichting: meerdere schuilplaatsen, drinkbakjes en voerbakjes, wisselend speelgoed. 

Verzorging: 
Geef dagelijks schoon water en voer, haal voedselrestjes weg en verschoon de 
toiletbak. Maak wekelijks het hok schoon. 
Konijnen houden niet van optillen. Pak een konijn niet in zijn nekvel en ondersteun 
hem goed, want als hij spartelt kan hij zijn rug breken. Zie licg.nl voor instructies. 
Houd de nagels bij en controleer de voortanden. Langharige konijnen moeten minstens 
wekelijks gekamd en soms geknipt worden. Kam andere konijnen als ze in de rui zijn. 
 
Voeding: 
Het konijn heeft vezelrijk, plantaardig voer nodig. Vezels zitten in ruwvoer zoals hooi of 
stro. Vers ruwvoer moet altijd aanwezig zijn, dit is belangrijk voor gebit en darmen. 
Hooi heeft de voorkeur vanwege een betere voedingswaarde en grotere acceptatie. 
Konijnen die op gras leven kunnen daar hun vezels uithalen maar geef ’s winters wat 
hooi of stro erbij. Geef dagelijks een klein beetje droogvoerkorrels (liefst geen 
gemengd voer) en groenten. Wen de dieren langzaam aan nieuwe groenten om 
darmproblemen te voorkomen. Niet elke groente is geschikt. Geef knaagtakken van 
wilg, hazelaar of fruitbomen. Geef geen knaagsteen, dit levert te veel mineralen. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Goede voeding, genoeg beweging en weinig stress zijn belangrijk voor de gezondheid. 
Veelvoorkomende aandoeningen zijn gebitsproblemen en darmproblemen. Laat uw 
konijnen vaccineren tegen de besmettelijke, dodelijke ziekten myxomatose en 
RHD(VHD)1&2. Slechte eetlust, afwijkende ontlasting, sloomheid of een slechte vacht 
zijn tekenen van ziekte. Raadpleeg een dierenarts en wacht niet te lang. Zeker als het 
konijn niet wil eten kan snel behandelen van levensbelang zijn! 
 
Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van konijnen is geen speciale ervaring nodig, maar het 
zijn geen gemakkelijke huisdieren. Bereid u goed voor en lees de bijsluiter. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij aanschaf goed op gezondheid, volwassen formaat en geslacht van de dieren. 
Konijnen mogen wettelijk vanaf een leeftijd van 6 weken naar een nieuwe eigenaar. 
Eenmalige kosten: konijnen, hok met inrichting, ren, eventuele castratiekosten. 
Terugkerende kosten: voer (hooi, droogvoer, groente), bodembedekking, speelgoed, 
vaccinaties en onverwachte dierenartskosten.   
 
 

 

Deze samenvatt ing is  een verkorte 
hand le id ing b i j  de aanschaf . Lees de 
Huisdierenbijs lui ter  van het konijn op 
www.l icg.nl  om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  

 
Huisdierenbijs lui ter  

konijn 
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Huisvesting in basisverblijf met daarnaast beperkte toegang 

(meerdere uren per dag) tot ren of loslopen  
 

2 konijnen 
waarvan de 
grootste een: 

Minimale maat 
basisverblijf 
(l x b x h)  

Minimale maat 
per etage* 

Minimale maat 
ren of 
losloopruimte 

Dwergkonijn 
(tot 1,7 kg) 

160 x 60 x 50 120 x 70 x 50 4 m2 

Klein konijn 
(1,7 tot 3 kg) 

220 x 80 x 60 165 x 80 x 60 5 m2 

Middelgroot konijn 
(3 tot 5 kg) 

250 x 90 x 70 190 x 90 x 70 6 m2 

Groot konijn 
(5 kg en groter) 

300 x 100 x 80 
(maat voor 5 kg**) 

Niet aangeraden 7 m2  ** 
 

 
*  Aangepaste oppervlakte indien een verblijf met etages gebruikt wordt. De 

loopplank mag niet te steil zijn. Voor oude konijnen, grote konijnen of 
konijnen die moeilijk lopen zijn etages ongeschikt. Huisvest hen gelijkvloers. 

**  Voor elke kilo meer: 25 cm langer en 5 cm hoger, ren 1 m2 groter. 
 
Bij buitenhuisvesting is een deel van het basisverblijf nachthok, dus water- en 
winddicht. De rest van het hok is tenminste aan drie kanten dicht, heeft een dak en 
een vaste, dichte bodem. 
 
Geen voldoende groot basisverblijf verkrijgbaar? 
Binnen: 
• Gebruik een systeem waarbij kooien te koppelen zijn. 
• Koppel een vaste ren aan het verblijf en haal het deurtje uit de kooi. 
• Bouw het basisverblijf op met renhekken in plaats van een kooi en zet er 

toiletbakken en schuilplaatsen in. 
• Kijk ook eens naar buitenhokken om binnen te gebruiken. 
Buiten: 
• Een kippenhok kan soms dienen als basisverblijf. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Huisvesting met continu toegang tot ren of loslopen  

 
a) Bij buitenhuisvesting in basisverblijf plus continu toegankelijke ren 

2 konijnen 
waarvan de 
grootste een: 

Minimale maat 
basisverblijf 
(l x b x h) * 

Minimale maat totale verblijf 
(basisverblijf + ren) 

Dwergkonijn 
(tot 1,7 kg) 

120 x 60 x 50 5 m2 

Klein konijn 
(1,7 tot 3 kg) 

160 x 80 x 60 7 m2 

Middelgroot konijn 
(3 tot 5 kg) 

180 x 90 x 70 8,5 m2 

Groot konijn 
(5 kg en groter) 

210 x 100 x 80 
(maat voor 5 kg**) 

10 m2  ** 
 

 
*  Een deel is nachthok, dus water- en winddicht. De rest van het hok is 

tenminste aan drie kanten dicht, heeft een dak en een vaste, dichte bodem. 
**  Voor elke kilo meer: 15 cm langer en 5 cm hoger, ren 1 m2 groter. 
 
Bij een hok met als onder-etage een ren-gedeelte: de aanbevolen maat geldt voor elke 
etage afzonderlijk. De loopplank mag niet te steil zijn. Voor grote konijnen, oude 
konijnen of konijnen die moeilijk lopen zijn etages ongeschikt. Huisvest hen 
gelijkvloers. 
 
b) Bij binnenhuisvesting 
Bij binnenhuisvesting is een kooi of hok als basisverblijf niet nodig (maar kan wel). 
Geschikte huisvesting is bijvoorbeeld:  
• een grote kamer-ren 

• een eigen konijnenkamer 

• los in een konijnveilig gemaakte woonkamer  

Zorg voor voldoende schuilplaatsen en toiletbakken: tenminste 1 per konijn. 
Houd de maten aan voor het totale verblijf zoals in de tabel voor buitenhuisvesting. 
 
 

 

Deze maattabe l hoort b i j  de samenvatt ing 
Koni jn, de verkorte r icht l i jn b i j  de 
aanschaf . Lees de Huisd ierenb ijs lu iter  van 
het konijn op www.l icg .nl  om goed voor d it  
d ier  te kunnen zorgen.  

 
Huisdierenbijs lui ter  

konijn 
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