
Dierenkliniek Kalverbos, Delft, huisvesting voor konijnen.

Tegenwoordig weten we dat konijnen sociale dieren zijn. In de natuur leven zij in groepen samen.
Wil je een konijn als huisdier gaan houden, besef daarom het volgende: één konijn is géén konijn.
Ook al geeft de eigenaar van het konijn zijn/haar dier nog zo veel aandacht en besteedt hij/zij nog zo 
veel tijd aan het konijn, een mens kan een soortgenootje nooit vervangen!
Konijnen eten en slapen samen, ze wassen elkaar en liggen tegen elkaar aan. Dat geldt dus zowel 
voor konijnen in het wild als voor konijnen die als huisdier gehouden worden.

Vóórdat je aan het houden van konijnen begint, kun je je een aantal vragen stellen. Bijvoorbeeld:
- Wat ben je van plan met de konijnen? Houd je ze voor de fok? Wil je ermee trainen? Of wil je

ze als gezelschapsdieren?
- Wat voor konijn wil je? Wil je konijnen voor kinderen, houd er dan rekening mee dat 

bepaalde rassen veel beter bij kinderen passen dan andere rassen, in verband met hun 
rustige en vriendelijke karaktereigenschappen. 

- Wil je een bepaald ras of mag het ook een “mix” zijn? Houd er ook rekening mee dat de 
vacht van sommige rassen regelmatig getrimd en verzorgd moet worden. Dat kost tijd. Je 
kunt met je konijn naar een professioneel konijnentrimmer gaan of je kunt het zelf leren.
Maar eigenlijk is het een vak op zich. Langharige konijnen raad ik meestal af als huisdier, 
tenzij je zelf kunt trimmen of dat je ermee naar tentoonstellingen wil gaan.

- Waar wil je de konijnen gaan houden? In huis of buiten?
Het buiten houden van konijnen is uiteraard natuurlijker. In de winter heb je echter wellicht 
minder contact met je dieren als ze buiten staan.
Hoewel een konijn géén knaagdier is (maar valt onder de haasachtigen) zijn ze wel heel goed 
in knagen, bijvoorbeeld aan meubels of kabels. Als je je konijnen los wil laten lopen in huis, 
zorg er dan voor dat kabels goed weggewerkt zijn.

Huisvesting in het algemeen.

Of je je konijnen nu binnen of buiten houdt, een aantal “regels” geldt voor beiden:
- Zet een konijn nooit in de volle zon! Konijnen kunnen slecht tegen warmte; vanaf 25 graden 

krijgen ze het moeilijk! Ze kunnen dan oververhit raken en in een shock raken en dood gaan.
Een konijn moet altijd in de schaduw kunnen liggen dus er moeten altijd voldoende 
schaduwplekken beschikbaar zijn!

- Een konijn kan niet goed tegen tocht en vocht en kan daar ziek van worden. 
Zorg dus voor een droge en tochtvrije plek.

- Zorg voor plekken die wat hoger zijn, bijvoorbeeld een omgekeerde doos of een plateau.
Konijnen vinden het prettig om op een wat hoger gelegen uitkijkplek te zitten.

- Let erop dat er geen giftige planten of bloemen in de buurt staan, waar de konijnen aan 
kunnen knagen.

- Konijnen hebben ruimte nodig! De hoeveelheid ruimte is afhankelijk van de grootte van de 
konijnen. 
Stichting Konijnen Belangen gaat uit van 2m2 per konijn (van een klein tot een 
middelgroot konijn). Volgens LICG heeft een dwergkonijn een hok/kooi nodig van 
150x80x60cm (LxBxH).
Over het algemeen kun je zeggen dat een konijn ongeveer 3 sprongen in de lengte 
moet kunnen maken en gemakkelijk rechtop moet kunnen staan. Het moet ook in de 
breedte languit kunnen liggen.



Een volwassen konijn dat dagelijks een paar uur losloopt, heeft een hok nodig dat 4x 
zijn lengte is. Hierbij zijn de accessoires niet meegerekend! Vergeet niet dat een 
toiletbak, evt. een voer- en drinkbak en wat speelgoed (knaag-, sloop- en 
speelmateriaal) ook de nodige ruimte innemen. Houd hier dus rekening mee.
Let op: dit oppervlak geldt zonder ren!  In de ren moeten de konijnen echt kunnen 
rennen en springen.

     

          

JustRabbits UK

Zie ook: https://youtu.be/VFMyfmEJ5mU 

Buiten verblijven.

Tips voor een ren:
- Een ren buiten kun je het best aan de bovenkant dicht maken, voor de veiligheid (roofdieren).
Het dak moet een stuk uitsteken, opdat het niet inregent en schuin aflopen (i.v.m. de afwatering).
Zorg er ook voor dat de dieren schuilplekken hebben, (liefst met 2 of meer uitgangen), o.a. tegen de
felle zon en de mogelijkheid om zich terug te kunnen trekken.
- Gebruik gaas met kleine openingen. De kop van het konijn mag er niet doorheen kunnen (met
gevaar voor ophanging). Kippengaas kan een konijn doorbijten. 
Zie foto 1.
-  Leg  voldoende  knaag-  en  sloop  materiaal  (bijv.  een  kartonnen  doos,  w.c.-  of  keukenrollen,
eierdozen, wilgenbal, wilgen “huisje”, houten speeltjes) en ander speelgoed (bijv. tunnels, balletjes),
opdat de konijnen zich niet gaan vervelen. Met dit soort verrijking kun je het natuurlijk gedrag van
konijnen zo veel mogelijk nabootsen.
Zie foto 2.

https://youtu.be/VFMyfmEJ5mU


de haantjes.nl

Foto 1: hier zie je dat het dak uitsteekt en schuin naar achteren afloopt. Er is fijn gaas gebuikt.

Stichting dierenvangnet

Foto 2: een ren met knaag- en sloopmateriaal en speelgoed.



- Je kunt in de ren een plek met zand maken; konijnen graven graag! Dit kan een zandbak zijn, maar
ook bijvoorbeeld een grote teil of een kattenbak met zand.
Zie foto 3.
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Foto 3: Ren met zandbak.

- In de ren kun je plekken maken die wat hoger zijn. 
Zie foto 4 en 5.
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Foto 4 en 5: konijnen bekijken hun omgeving graag vanaf een hoger gelegen uitkijkpost.



- Tot slot: controleer of er geen giftige planten, struiken of bomen in en in de buurt van de ren staan
waar de konijnen evt. aan zouden kunnen knagen.

Wist je dat….
de optimale temperatuur voor een konijn tussen de 15 en 20 graden is?
Konijnen kunnen beter tegen kou dan tegen warmte. De dikke (winter)vacht die het konijn 
aanmaakt, houdt het dier warm. Met voldoende stro (en bovenbeschreven maatregelen) 
kunnen de konijnen in principe de hele winter buiten blijven staan. Wist je trouwens dat 
(sommige) konijnen het erg leuk vinden om in de sneeuw te spelen?
Let erop dat het drinkwater niet bevriest! Als je drinkflesjes gebruikt, bevriest het balletje in 
het tuitje meestal eerder dan het water zelf. Dit moet je dus goed in de gaten houden! Er zijn
z.g. thermocovers koop: een soort hoesje dat je over het drinkflesje kunt schuiven (foto 10). 
Echter ook dan kan het tuitje bevriezen. 
Je kunt eventueel een drinkbakverwarmer kopen (foto 11).

                                      

    Foto 6: een thermocover.                                                        Foto 7:
een drinkbakverwarmer



N.B.: Let eens op de stand van de kop en nek van de konijnen als ze uit een flesje drinken. 
Vaak zie je dat ze de kop en nek erg moeten draaien. Je kunt dit voorkomen door het flesje 
iets hoger te hangen.
Je kunt (in plaats van of samen met) een drinkfles ook een stevig drinkbakje gebruiken. Vaak 
gaan konijnen dan meer water drinken.

Voor nog veel meer foto’s en informatie over buitenhokken kun je kijken op de volgende links:
 http://www.konijnenopvangjamies.nl/geweldigeverblijven.html
 http://www.dierverblijven-methorst.nl/
 http://www.vantfoort.nl/   
 http://www.konijneninjetuin.nl/index.htm 
 http://www.tierische-eigenheime.de.tl/Aussenhaltung.htm

En zoek eens op pinterest!                  

Binnen verblijven.

Plek
Ook in huis mag de kooi of het hok niet in de volle zon staan en niet op de tocht. Zet de kooi ook niet 
vlak bij een verwarming. Konijnen kunnen namelijk niet transpireren of hijgen om de hitte kwijt te 
raken.
Konijnen houden niet van kookluchtjes, probeer daar ook rekening mee te houden.
Verder hebben konijnen voldoende frisse lucht nodig.
Als de kooi op of dicht bij de grond staat kan het konijn zelf in en uit het hok en dat is handig.

Soort kooi
Een houten hok heeft als voordeel dat het koel is in de zomer en warm in de winter.
Omdat urine in het hout trekt, is het wel zo handig om een toiletbak te gebruiken; anders kunnen er 
onaangename geurtjes ontstaan (zowel voor je zelf als voor de konijnen).
Je kunt ook een “buitenhok” binnen zetten. Het is wel handig als het hok dicht is van de onderkant…

Een traliekooi zorgt voor voldoende ventilatie. De plastic onderkant is goed schoon te maken.

http://www.tierische-eigenheime.de.tl/Aussenhaltung.htm
http://www.konijneninjetuin.nl/index.htm
http://www.vantfoort.nl/
http://www.dierverblijven-methorst.nl/
http://www.konijnenopvangjamies.nl/geweldigeverblijven.html


De bovenkant van tralies zorgt voor voldoende ventilatie.
Let wel op het deurtje: het handigst is een kooi met een voorkant die helemaal open kan. Als je het 
konijn een keer moet pakken, gaat dit gemakkelijker dan met een klein deurtje. 
Konijnen houden er over het algemeen niet van om van bovenaf benaderd te worden; het is immers 
een prooidier.
Als de kooi een deurtje heeft dat ook van tralies is gemaakt, is het handig om er een loopplankje 
overheen te leggen, opdat het konijn niet met een pootje blijft hangen.
Let op: onderstaande draadkooien zijn zo klein dat er permanente uitloop  mogelijk moet zijn!!

Als je geen ruimte hebt voor een lang of diep hok, kun je ook nog in de hoogte werken:

Af te raden valt:



- draadkooien of kooien met een bodem van gaas. Hierdoor kunnen konijnen hun voetzolen bezeren,
wonden en infecties krijgen.
- een kooi met alleen een opening aan de bovenkant. Konijnen zijn prooidieren en worden niet graag 
van bovenaf bejegent. 

Onhandig is:
Een hok of kooi met laden, bedoeld om uit te schuiven, de bodem gemakkelijk schoon te maken en 
weer terug te schuiven. Dit is niet zo praktisch als het lijkt: als je de lade naar buiten wil trekken, zul 
je merken dat deze niet diep genoeg is als je ook stro gebruikt. De lade gaat dan ook niet of 
nauwelijks open en áls die al open gaat, schuift een groot deel van de bodembedekker van de lade af.

De meeste kooien die te koop zijn, zijn bijna altijd te klein om een konijn 7x24 uur in op te 
sluiten!
Ook hier geldt dat een ren meestal noodzakelijk is.  En natuurlijk de nodige speeltjes, knaag- 
en sloopmateriaal en plateaus.
En met een beetje creativiteit kun je er echt iets leuks van maken!
Enkele voorbeelden:
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