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Het konijn 
 
Konijnen zijn gemakkelijk. Ze zijn eetbaar, aaibaar en praktisch overal verkrijgbaar.  
Op internet, in dierenwinkels en zelfs bij sommige tuincentra gaan ze tussen de 
geraniums, fuchsia’s en winterviolen over de toonbank. Er worden heel veel 
konijnen verkocht en er worden ook weer heel veel konijnen in de steek gelaten. 
Soms worden de dieren over het hek bij kinderboerderijen of stadspark over het hek 
gegooid. Vaak worden ze ook gewoon zomaar ergens losgelaten.  
 
De kinderboerderijen willen ze niet. Zij hebben hun eigen dierenbestand en ze zijn 
geen opvangcentra. In stadsparken veroorzaken ‘dumpkonijnen’ diepe gaten waar 
de andere dieren in kunnen stappen. 
 
Wat mankeert er aan al die ongewenste konijnen? Een greep uit de bij 
kinderboerderijen opgegeven redenen: ‘De kinderen kijken er niet meer naar om’ (= 
een dier als ‘wegwerpartikel’? ), ‘de kinderen zijn er allergisch voor’ (=  een opvallende allergiepiek vaak net voor 
de zomervakantie), ‘hij is te groot geworden’ (=  als dwergkonijn verkocht, maar uitgegroeid tot formaat Vlaamse 
Reus?)’.  
 
Niet altijd worden de overige redenen genoemd: mannetjeskonijnen gaan urine sproeien als ze volwassen zijn en 
als er te veel met konijnen wordt rondgezeuld gaan ze bijten. Daarnaast zijn sommige rassen gewoon vlug 
chagrijnig. Bezint eer ge begint dus! 
 
Waar komt het konijn vandaan? 
 
Oorspronkelijk kwamen wilde konijnen alleen in Spanje en Noordwest Afrika 
voor, maar werden in de loop der eeuwen door de mens over de hele wereld 
verspreid, vooral ten behoeve van de jacht. Het wild konijn is bruingrijs van 
kleur en weegt ongeveer 1,5 kg. Zo’n 2000 jaar geleden hielden de 
Romeinen al konijnen in zogenaamde ‘Leopariën’, afgebakende terreinen. In 
deze terreinen werd weliswaar op de dieren gejaagd, maar ze hoefden hun 
leven ten minste niet te slijten in een klein hok en in eenzame opsluiting! 
 
Het is bij de konijnen af 
 
Het voortplantingsvermogen van konijnen is spreekwoordelijk. Het wijfje, de voedster, kan van maart tot september 
zes keer jongen krijgen en dat zijn wel tien jongen per keer. Zij maakt een nestje van uitgetrokken buikharen. De 
pasgeboren jongen zijn hulpeloos, kaal, blind en doof. Na tien dagen gaan de ogen open. Ze drinken vier weken bij 
de moeder. Als ze ongeveer acht maanden oud zijn kunnen ze zelf al een gezinnetje stichten.  
 
Is het konijn het haasje? 

 
Alhoewel een haas groter is en langere achterpoten heeft dan een 
wild konijn, lijken de twee diersoorten bedrieglijk veel op elkaar. Hun 
leefwijze en karakter zijn echter totaal verschillend.  
 
Hazen leven boven de grond, in akkers en weilanden. Zij graven 
geen holen maar verbergen hun jongen in een ondiepe kuil, een 
‘leger’. De jongen worden ‘kant en klaar’ geboren, en dat wil zeggen 
dat ze meteen na de geboorte al een vachtje hebben, kunnen horen, 
zien en rondhuppelen. Een haas leeft alleen en een haas kan ook 
niet tam gemaakt worden. Kruisingen tussen hazen en wilde 
konijnen zijn niet mogelijk. Hun manier van voortplanten is te 
verschillend.  
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De aard van het beestje 
 

Het gedrag van wilde konijnen is al vaak bestudeerd. Konijnen leven in familiegroepen in 
zelfgegraven holen. Overdag komen ze niet veel uit hun hol. ’s Avonds en ’s morgens 
vroeg komen ze naar buiten om te eten van gras, granen, wortelen en jonge boompjes.  
 
Uit onderzoeken en veldstudies is gebleken dat  wilde konijnen graag elkaars gezelschap 
zoeken en dat de mannetjes (rammelaars) meehelpen bij het grootbrengen van hun 
kroost. In een groep wilde konijnen heerst een strikte rangorde, waarin een aantal 
mannetjes de baas is. Soms worden ruzies even uitgevochten, maar dat lijdt zelden tot 
bloedige taferelen. Konijnen herkennen elkaar vooral aan hun geur. 

 
Ook wilde konijnen willen van tijd tot tijd alleen zijn. Dat kunnen drachtige en zogende vrouwtjes (voedsters) zijn, 
maar ook mannetjes die in rangorde dicht bij elkaar zitten. In het donkere gangenstelsel onder de grond is genoeg 
ruimte om uit elkaars buurt te blijven.  
 
Ieder konijn maakt wel eens stampei 
 
Een konijn is van nature een vluchtdier. Als er gevaar dreigt, waarschuwt het de 
andere konijnen door met de achterpoten op de grond te roffelen.  
 
Rennen voor je leven 
 
Wilde konijnen gaan zelden meer dan 200 meter van hun hol vandaan en dat doen ze 
eigenlijk alleen om te eten en te rennen. Regelmatig rennen ze  met de hele groep zo’n kwartier aan één stuk door 
in de rondte. Onderzoekers denken dat ze dit doen om fit te blijven, zodat ze snel kunnen vluchten als het nodig is. 
Andere onderzoekers denken dat konijnen gewoon speels zijn en het gewoon leuk vinden om te rennen. 
 
Soms doet een konijn er niet verstandig aan om weg te rennen. Als een konijn in het wild 
een vijand te laat ontdekt om nog te kunnen vluchten, gaat het plat op de grond liggen. Het 
houdt zich dan doodstil, legt de oren plat in de nek en houdt de ogen wijd opengesperd. 
Met een beetje geluk wordt het konijn niet opgemerkt. 
 
Een konijn met een hazenlip 
 
Dieren die knagen hebben een zogenaamde hazenlip. De bovenlip is gespleten om te 
voorkomen dat er bij het knagen splinters in terechtkomen.  
  
Een goed gebit is een waardevol bezit 
 
Alhoewel konijnen en hazen enorm goed kunnen knagen, behoren ze niet tot de familie van de Knaagdieren 
(Rodentia) maar tot de Haasachtigen (Lagomorpha). Achter de twee grote voortanden, de knaagtanden, groeien 
twee kleinere tanden. Bij knaagdieren als ratten en muizen is dat niet het geval.  

 
Iedere diersoort heeft een gebit dat bij hem past en geschikt is voor een bepaald voedsel. In de 
natuur kun je zien waar bepaalde dieren gegeten hebben. Konijnen en hazen knabbelen op de 
open plekken die door  koeien, herten en paarden zijn ontstaan. Ze knabbelen het gras nog 
korter af waardoor kruiden weer alle ruimte krijgen.  
 

Van plaag naar zeldzaamheid? 
 
Om enorme konijnenplagen, zoals in Australië en Nieuw-Zeeland, tegen te gaan, werden in het verleden konijnen 
uitgezet die besmet waren met de ziekte Myxomatose. De ziekte verspreidde zich onder de wilde konijnen en de 
dieren stierven massaal. Van tijd tot tijd steekt de ziekte de kop weer op.  
 
Er bestaat nog andere dodelijke ziekten bij wilde konijnen. VHS (Viraal Haemorrhagisch Syndroom) en RHDV2. 
(Rabbit Hemorrhagic Disease Virus-2).  Daardoor zijn er soms zelfs in de duinen bijna geen konijnen meer te zien. 
Tamme konijnen kunnen tegen de ziektes ingeënt worden.  
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Snuffel als knuffel 
 

Ook kinderboerderijen verkopen wel eens konijnen als huisdier. Het motto daarbij is: 
‘Ouders moeten zelf een huisdier willen en hun kinderen er van laten meegenieten’. 
Kinderen moeten de verantwoording van de verzorging niet alleen hoeven dragen. 
Op een kinderboerderij krijg je eerst advies over de verzorging van huisdieren. Per 
slot van rekening kan een konijn wel 10 jaar oud worden. Dat moet je je wel 
realiseren als je een dier in huis haalt. Er zijn ook kinderboerderijen waar je eerst 
een tijdje konijnen kunt ‘leasen’, om te bezien of het bevalt. 
 
Vaak worden konijnen alleen aangeschaft om te knuffelen, maar konijnen houden 
van nature helemaal niet zo van knuffelen. Oppakken, vasthouden en rondslepen 
betekent bij wilde konijnen namelijk hetzelfde als gevangen, meegenomen en 
opgegeten worden. Als knuffelen de enige reden is om een konijn als huisdier te 

willen, is een speelgoedkonijn een betere keus. Natuurlijk mag je een konijn af en 
toe wel eens oppakken. Als hem dat van jongs af aan geleerd wordt, zal hij niet 
tegenspartelen. Pak met één hand een flinke lap vel op z'n rug bij de schouders vast 
en ondersteun met de andere hand het achterwerk.  
 
Binnen of buiten? 
 
Konijnen kunnen het best buiten gehouden worden in een groot hok op een 
tochtvrije, droge plek. Natuurlijk hoort daar een grote ren bij. Een konijn alleen loopt 
buiten wel kans te vereenzamen. Twee of meer konijnen is dan beter. Als het hok 
voldoende stro bevat, hoeven de konijnen in de winter niet naar binnen gehaald te 
worden. In de zomer kunnen konijnen ook in een grote ren op het gras gehouden 

worden. Het nachthok moet iets van de grond afstaan; dit vanwege optrekkend 
vocht. De onderkant van de ren dient uit gaas te bestaan anders graaft het 
konijn zich zo een weg naar buiten. Een kleiner hok in huis kan ook, maar ook 
dan zullen de dieren regelmatig los willen lopen om de poten te strekken. Let op 
elektrische draden en telefoonsnoeren! 
 
Zowel binnen als buiten kan een kattenbak dienst doen als w.c. zodat de rest 
van het hok of de omgeving schoon blijft. Konijnen zijn namelijk zindelijk en 
doen hun behoefte steeds op dezelfde plek. 

 
Is het nog wel pluis met Pluis? 
 
Ook een huiskonijn is een gezelligheidsdier. Twee vrouwtjes (voedsters) 
kunnen samen gehouden worden, maar mannetjes gaan uiteindelijk toch 
met elkaar vechten. Ze hebben niet genoeg ruimte om elkaar uit de weg te 
gaan zoals in de natuur. Castratie kan uitkomst bieden en gaat ook het 
urinesproeien tegen.  

 
Het is konijnen aan te zien of ze het naar de zin hebben. Als ze languit gestrekt naast elkaar 
liggen, geven ze aan heel tevreden te zijn. Een ‘alleenstaand’ huiskonijn zoekt daarvoor zijn 
baasje of een ander huisdier op. Sommige konijnen springen zelfs op schoot. Aaien heeft daarbij 
hetzelfde effect als het elkaar likken van wilde konijnen: je kent elkaar goed en je bent graag bij 
elkaar.  
 
Konijnen zijn heel nieuwsgierig, maar durven dat pas te laten zien als ze zich op hun gemak 
voelen. Een nieuwsgierig konijn zit op de achterpoten, houdt de voorpootjes in de lucht en strekt 
zich zo veel mogelijk uit om alles te kunnen overzien. Bange konijnen liggen plat op de grond of 
stampen met hun achterpoten en proberen te vluchten.  
 

De meeste konijnen willen graven, rennen en spelen. Een kartonnen doos met kranten kan dienst doen als graaf- 
en wroetplek. Veel konijnen gooien met voerbakjes, stokjes of balletjes. Konijnen knagen graag aan takken van de 
wilg of de hazelaar, waardoor de tanden gelijkmatig afslijten. Ieder konijn is verschillend en het is even uitproberen 
waar het graag mee bezig is. Een konijn dat zich verveelt, gaat dingen vernielen of onzindelijk gedrag vertonen. 
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Verschillende konijnenrassen 
 
Er is eigenlijk geen enkel echt oorspronkelijk Nederlands konijnenras; zelfs de Hollander komt niet uit Nederland. 
Konijnen worden voor veel doeleinden gehouden: om het vlees, de huid, de wol, als proefdier, voor 
tentoonstellingen of als huisdier. 
 
De Vlaamse Reus 
 
De Vlaamse Reus is met zijn lichaamslengte van ongeveer 80 cm en een gewicht van 
zo’n 8 kilo het grootste konijnenras te wereld. Het ras is afkomstig uit Gent in België. 
De meest voorkomende kleuren zijn wildkleur en bruingrijs. De Vlaamse Reus is 
goedmoedig en rustig van aard, maar door de grootte lastig te hanteren. 
 
De Franse Hangoor 
 
De Franse Hangoor is een oud, Frans vleesras. Het is ontstaan in het midden van de 
19

e
 eeuw. In die tijd dacht men in Frankrijk dat konijnen met hangende oren minder last 

hadden van oorschurft en ging men gewone vleesrassen als de Vlaamse Reus kruisen 
met Engelse Hangoren.  De Franse Hangoor is een snelgroeiend, rustig en vriendelijk 
dier. Het ras wordt nog steeds voor de vleesproductie gefokt, maar is daarnaast ook 
veel op tentoonstellingen te zien. 
 
De Nederlandse Dwerghangoor 
 
De Nederlandse Dwerghangoor is in 1952 ontstaan. Men wilde een miniatuurversie van 
een Franse Hangoor fokken. Eerst werd geprobeerd een kleurdwerg te kruisen met een 
Franse Hangoor, maar de oren van de nakomelingen bleven gewoon rechtop staan. 
Daarna werd de Engelse Hangoor bij deze fokkerij ingezet en lukte het beter. Het heeft 
ongeveer twaalf jaar selectie gekost om de huidige Nederlandse Dwerghangoor te 
verkrijgen. De Nederlandse Dwerghangoor is een van de meest populaire 
huisdierrassen geworden, maar door het lukraak fokken zijn niet alle dieren braaf van 
karakter gebleven. De oortjes van een dwerghangoor gaan niet meteen hangen. Dat 
kan zelfs drie maanden duren. Het ras komt in veel kleuren voor. 
 
De Hollander 
 
De Hollander is een van de oudste rassen die we kennen. Het komt al voor op 
Nederlandse schilderijen uit de zestiende eeuw. De voorouders komen uit Engeland en 
België. Oorspronkelijk werd het ras als slachtkonijn gehouden, maar dient nu 
voornamelijk als tentoonstellingsdier of huisdier. Een Hollander is zwart-wit, grijs-wit of 
blauw-wit van kleur. De grens van de donkere kleur van het achterste deel van het 
lichaam bevindt zich ongeveer midden op het lichaam. 
 
De Kleurdwerg 
 
De Kleurdwerg is omstreeks 1930 in Nederland gefokt uit kleine wilde konijntjes en 
witte dwergkonijntjes die in Engeland als delicatesse werden gehouden. Kleurdwergen 
wegen hooguit 1,5 kilo en de oortjes zijn in verhouding tot de kop erg kort. Omdat ze zo 
geliefd zijn vanwege hun kleine formaat, wordt er ook heel veel mee gefokt. Niet alle 
fokkers vinden een vriendelijk karakter belangrijk, waardoor er veel chagrijnen bij de 
Kleurdwergen voorkomen. 
 
De Rex 
 
Het Rexkonijn is een konijn met en kortharige, zijdeachtige pels waardoor het erg veel 
lijkt op een pluche speelgoedkonijn. Het ras is afkomstig uit het dorpje Louché-Pringé in 
Frankrijk. Het konijn is eigenlijk een foutje van de natuur, een mutatie (een plotselinge 
verandering van erfelijke eigenschappen). De konijnen werden in het verleden vooral 
gefokt voor de bontindustrie. Tegenwoordig worden Rexkonijnen vooral voor 
tentoonstellingen of als huisdier gehouden Ze komen in verschillende kleuren voor. 
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De Lotharinger 
 
Het Lotharinger konijn is na de Vlaamse Reus het grootste konijnenras. Het ras is 
ontstaan uit kruisingen van Vlaamse Reuzen, Franse Hangoren en gevlekte 
slachtkonijnen. Het  moest een vleesras worden met de eigenschappen van de rassen 
waaruit het gefokt werd: Vlaamse Reus (lang), Franse Hangoor (fors) en gevlekte 
slachtkonijnen (sterk). Het resultaat is een groot, regelmatig gevlekt konijn. Op 
tentoonstellingen wordt streng gelet op de zwarte of bruine aftekeningen op de witte 
vacht: gekleurde oren, snuit,  oogringen, wangvlek, vlekken op de zijkant van het lichaam 
en de aalstreep over de rug.  
 
Het Angorakonijn 
 
De oorsprong van Angoradieren (konijnen, geiten en katten) ligt waarschijnlijk in de 
omgeving van de Turkse stad Ankara (Angora). Waarschijnlijk hebben Engelse 
zeevaarders de voorouders van dit ras eind 17

e
 eeuw of begin 18

e
 eeuw meegenomen 

van hun verre reizen uit het Oosten. Angorakonijnen zijn langharige konijnen. De wol 
wordt gebruikt voor zachte kleding. Angorakonijnen worden ongeveer vier maal per jaar 
geschoren of geknipt. De wol is dan minstens zeven cm lang. Per jaar kan dat wel een 
kilo wol per dier zijn. Een Angorakonijn heeft door de vacht meer verzorging nodig dan 
een gewoon konijn. Vaak worden de dieren op roosters gehouden om te voorkomen dat 
er stro en ander vuil in de vacht terechtkomen waardoor klitten ontstaan. 
 
De Japanner 
 
Het is nog steeds een raadsel waar de naam Japanner vandaan komt. Uit Japan komt het 
konijn in ieder geval niet. Het is van oorsprong een Frans konijnenras dat bij toeval 
omstreeks 1880 in een dierenparkje ontdekt werd. De dieren hebben een heel bijzondere 
aftekening, een beetje als een schaakbord. De ene kant van de kop is zwart, de andere 
kant geel. De borstkant onder de zwarte kant van de kop moet liefst geel zijn en de 
voorpoot aan die kant weer zwart. De andere kant van het konijn heeft de omgekeerde 
kleurschakering. Het lichaam heeft zwartgele zebra-achtige vlekken. Waarschijnlijk is het 
dier een mutatie zoals het Rexkonijn.  
 
Door de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog heet het konijn in Engeland en in de 
Verenigde Staten geen Japanner meer, maar ‘Harlequin’. De Japanner wordt 
voornamelijk voor de liefhebberij gehouden. Voor fokkers is het een enorme uitdaging om 
de aftekeningen goed te krijgen. 
 
De Belgische Haas 
 
Ondanks het feit dat de Belgische Haas erg veel op een wilde haas lijkt, is het toch een 
konijn. Het dier lijkt alleen maar veel op een haas. De voorouders van het ras komen uit 
België, waarna het ras in Engeland verder ontwikkeld is als vleesras. Het is een slank, 
elegant konijn en heeft meestal een typische roodbruine haaskleur. Het karakter is 
vriendelijk en aanhankelijk waardoor het heel geschikt is als huisdier. Belgische Hazen 
zijn beweeglijk en hebben veel ruimte nodig. Vaak wordt in het hok een 20 cm. hoge 
springplank geplaatst. Door het heen en weer springen blijven de buikspieren goed 
ontwikkeld. 
 
De Witte Wener 
 
De Witte Wener is afkomstig uit Oostenrijk waar het in het begin van de vorige eeuw 
ontstond uit kruisingen tussen Blauwe Weners en witte konijnen. De Witte Wener is een 
breed konijn en kan wel tot 5 kilo wegen.  
 
Het konijn was bedoeld voor het vlees en de pels, maar door zijn rustige en vriendelijke 
karakter is het ook geschikt als huisdier. Een Witte Wener heeft een parelwitte vacht en 
lichtblauwe ogen.   
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Hoe zeg je dat ook al weer? 
 
Het is bij de konijnen af 
Daar worden heel veel kinderen geboren 
 
Hij kan met de konijnen door de tralies 
eten 
Hij is zeer mager 
 

Stampei maken 
Een hoop drukte maken 
 

Iemand als proefkonijn gebruiken 
Iemand ergens voor gebruiken om te 
zien of het lukt 
 

Met lange tanden eten  
Met tegenzin eten 
 

Een knagend geweten hebben 
Berouw hebben 
 

Het hazenpad kiezen 
Vluchten 
 

Men kan nooit weten hoe een koe een haas vangt 
Je weet nooit hoe iemand iets voor elkaar krijgt 
 

Hij is het haasje 
Hij heeft pech gehad 
 

Met onwillige honden is het moeilijk hazen vangen 
Je kunt moeilijk iets bereiken met mensen die niet mee willen werken 
 

Een hazenslaapje doen 
Heel kort en licht slapen 
 
Wist je dat  ……………. 
 

 konijnen, naast hun normale vaste keutels, een tweede soort uitwerpselen produceren? Deze keutels 
bevatten veel Vitamine B1 en worden direct weer opgegeten. Waarschijnlijk zorgen deze "vitaminepillen" 
ervoor dat wilde konijnen het lang zonder voedsel kunnen stellen. 

 Je op de kinderboerderijen in Maastricht terecht kunt om de nagels van je konijn of cavia te laten knippen 
als die te lang zijn? De mensen van de boerderij willen je dat ook leren zodat je het in het vervolg zelf kunt 
doen. Wel even bellen van te voren. 

 je een konijn beter geen gemengd voer kunt geven? De dieren halen er alleen uit 
wat ze lekker vinden en de rest wordt meestal weggegooid. Bij gewone 
konijnenkorrels valt er niets te kiezen en krijgen ze alles binnen wat ze nodig hebben 

 een konijn altijd moet kunnen beschikken over vers water? Ook als hij veel 
groenvoer of gras eet? 

 bij  wilde konijnen en hazen ongeboren jongen weer door het lichaam worden 
verteerd als er overbevolking dreigt? 

 
Toen een konijn geruime tijd 
konijnenkleertjes had gebreid 
sloot zij vermoeid de ogen toe. 
‘Voortdurend als ik breiensmoe 
ben uitgebreid’, sprak dat konijn, 
‘pleegt mijn gezin het ook te zijn.’ 
 
Trijntje Fop 
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Prikbord  
 
Boeken en verhalen over konijnen 
 
Waterschapsheuvel door George Adams. Het boek is ook verfilmd en brengt op 
ontroerende, maar erg realistische wijze het leven van wilde konijnen in beeld. Niet 
geschikt voor jonge kinderen.  
 

 
 
 
 
 
Er zijn veel legenden over hazen en konijnen. Zo werden overal ter wereld de kraters 
en schaduwen op de maan door verschillende culturen gezien als hazen en konijnen. 
In de cultuur van de indianen bestaat de Grote Haas Manabazho die op de maan 
woont. Hij vertegenwoordigt de Grote Geest Manitou, de schepper.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wie is wie? (de namen van deze beroemde konijnen vind je op de laatste pagina)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stichting Wakker Dier ook in de bres voor konijnen in de bio-industrie 
 
Stichting Wakker Dier is een organisatie die zich inzet voor dieren in de bio-industrie. Naast de vele varkens, 
koeien en kippen worden in Nederland ook duizenden konijnen gehouden voor het vlees. Stichting Wakker Dier 
heeft ontdekt dat het in de konijnenhouderij droevig gesteld is met de huisvesting en verzorging. Meer informatie: 
www.wakkerdier.nl 

1. 

2. 

3. 

4. 

 6. 

 5. 

1. 

 6. 

http://www.wakkerdier.nl/
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Knipplaat  
 
Op dik papier kopiëren of op karton plakken. Uitknippen, kleuren. Vouwen op stippellijn. Splitpennetjes door de gaatjes doen. 
De poten iets naar buiten buigen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Beroemde konijnen: 
 

1. Broer Konijn (Walt Disney) 
2. Nijntje (Dick Bruna)  
3. Peter Rabbit (Beatrix Potter) 
4. Roger Rabbit (Walt Disney) 
5. Bugs Bunny (Looney Tunes) 
6. Stampertje (Walt Disney) 
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