
 

 
 

Konijn 

Huppelende angsthazen...  

oh nee, angstkonijnen 

 

Iedereen kent wel iemand die een konijn heeft. 

Grijs, wit, bruin, groot en klein, konijnen vind je in 

alle soorten en maten. Ook in het wild komen deze 

haasachtigen voor. 

 

Gevaar 

Omdat een konijn beweeglijke oren heeft, kan hij heel 

goed horen of er gevaar dreigt. Ook kan hij heel goed 

ruiken en heeft hij heel goede ogen. Zelfs in het donker 

kan een konijn goed zien. Dat is ook wel nodig, want ook 

's nachts kunnen er gevaarlijke jagers op pad zijn, die 

wel een konijntje lusten. 

 

 

Soorten 

Er zijn wel zo'n 50 verschillende soorten konijnen! De bekendste zijn het hangoor-

konijn, het dwergkonijn en de Vlaamse reus. Deze konijnen zijn allemaal tam.  

Maar er lopen ook konijnen in het wild rond.  

 

Als een dier tam is, woont hij bij mensen. Je mag hem dan niet 

meer in het wild vrijlaten, want dat is hij niet gewend. Van een 

baasje krijgt een konijn altijd eten, en in het wild moet hij 

opeens zelf voor zijn eten zorgen. Dat heeft hij nooit geleerd en 

daarom kan hij doodgaan van de honger. 

 

Voorkomen 

Wilde konijnen komen vaak voor in het bos, op het platteland 

en in de duinen. Ze graven een groot hol in de grond en leven 

daarin met de hele familie.  

 

Tamme konijnen leven meestal in een hok in de tuin. Als het 's winters erg koud 

wordt, is het beter het hok in de schuur te zetten. Als het konijn altijd binnen staat 

in huis, dan mag hij niet meer naar buiten verplaatst worden. Daar is de vacht en 

de vetlaag van het konijn niet op aangepast, dus krijgt hij het dan te koud. 

 



 

 
 

Voortplanting 

Een vrouwtjeskonijn heet een voedster en 

een mannetjeskonijn heet een rammelaar. 

Een konijn kan zich heel snel voortplanten. 

Zo snel dat ze in één jaar tijd wel zes keer 

een nest kunnen krijgen. En sommige 

nesten hebben meer dan 12 jongen. 

 

Als het vrouwtje drachtig is, maakt ze een 

nest van haren uit haar eigen vacht. Een 

moederkonijn bevalt na ongeveer 30 dagen 

van de jonkies onder de grond, in het hol.  

 

Pasgeboren konijntjes kunnen nog niet zien of horen. Ze hebben nog geen vacht. 

Pas na drie weken kunnen ze de oogjes openen en na zes weken kunnen ze voor 

zichzelf zorgen. 

 

Verzorging 

Een wild konijn eet vooral bladeren, gras en hooi. Ook een tam konijn moet veel hooi 

eten. Verder eet het speciaal konijnenvoer dat je in de dierenwinkel kunt kopen. 

Geef een konijn geen groene groentes. Dat is slecht voor hem, want daar zit heel 

veel water in. Een konijn moet wel water drinken, maar dan uit een flesje dat je 

aan zijn hok kunt hangen. Het is belangrijk om een konijn af en toe een wortel te 

geven. Daarmee kan hij zijn tanden slijten. De tanden mogen niet te lang worden, 

want anders kan hij niet meer eten. 

Konijnen worden gemiddeld zes jaar oud, maar er zijn ook konijnensoorten die veel 

ouder kunnen worden, sommige soorten soms wel 17 jaar oud. 

 

In het wild leven konijnen in groepen. Het 

is dus een groepsdier. Als je een konijn als 

huisdier wilt, is het daarom ook goed om er 

twee te nemen. Ze hebben dan gezelschap 

van elkaar. Konijnen die alleen moeten 

leven, worden snel ongelukkig. Leeft een 

konijn toch alleen, dan moet zijn baasje 

hem veel aandacht geven. 


