Huisvesting van konijnen
Welke factoren voor de huisvesting van belang zijn wordt in de literatuur verschillend aangegeven.
Men is het eens over voldoende ruimte en het samenzijn met minimaal één soortgenoot voor het
welzijn een konijn. Er moet dus altijd tenminste voldoende ruimte voor twee konijnen zijn.
Voldoende ruimte
Konijnen moeten lang uitgestrekt kunnen liggen. Binnen de leefruimte moeten zij minimaal een
ongehinderd drie huppel kunnen maken. Gemiddeld wordt er van 0,3 m2/kg als minimale
ruimtebehoefte uitgegaan. Er moet ook voldoende bewegingsruimte voor “rare” sprongen zijn hiermee kunnen konijnen laten zien, dat zij zich op hun gemak voelen.
Konijnen zijn schone dieren; zij hebben dus ook voldoende ruimte nodig om een aparte plek voor
hun ontlasting te gebruiken.
Liever geen prooi
Konijnen willen liever niet ten prooi vallen, dus zij moeten kunnen schuilen. Een schuilplaats,
waarin zij gemoedelijk kunnen liggen geeft ook ruimte om te rusten.
En konijnen moeten de mogelijkheid hebben hun omgeving voldoende in de gaten te houden:
hiervoor moeten zij rechtop kunnen staan. Hiervoor niet de mogelijkheid hebben veroorzaakt
stress bij de dieren.
Gezonde bodem
Konijnen houden van een vaste bodem met een zachte bovenlaag. Dat kan bijvoorbeeld stro of
ander strooisel zijn, maar beter geen zaagsel: dat is vaak te stoffig.
Krijgen de konijnen de ruimte om te graven: zorg voor een onderlaag die voorkomt dat zij
helemaal kunnen uitbreken. Konijnen hebben ook altijd een plek nodig, waar zij droog kunnen
zitten; zij lopen anders het risico dat zich vliegenmaden in hun vacht rond de anus zetten.
Verder zijn er materialen nodig, die helpen hun nagels voldoende te slijten, als ook knaag- en
speelmogelijkheden. Ook hoogteverschillen vinden zij fijn.
Worden konijnen binnen gehouden mogen zij op hun huppelrondes geen losse kabels, giftige
kamerplanten of andere gevaren tegen komen.
Gezonde klimaat
Buitenlucht is natuurlijk fantastisch. Hierbij is het nodig dat konijnen een plek hebben waar zij
beschermd zijn tegen nare weersomstandigheden.
Worden konijnen binnen gehouden is het belangrijk, dat zij voldoende zuurstof krijgen en niet door
een gesloten kooi/bak gassen van ontlasting en urine ophopen.
Konijnen kunnen niet tegen extreme kou, maar zeker ook niet tegen te veel warmte: directe zon
moeten zij kunnen ontwijken. Net zo is een plek direct naast de verwarming niet voor konijnen
geschikt.
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