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Lees meer over konijnen 
 

Zo'n vierduizend jaar geleden kwamen wilde konijnen voor het eerst voor in wat nu Spanje en Portugal 

is. Konijnen bestaan dus al erg lang. Alle tamme konijnen stammen af van maar 1 soort wild konijn. 

Konijnen zijn geen knaagdieren omdat ze iets meer tanden hebben dan bijvoorbeeld cavia's en ratten. 

Maar konijnen knagen wel graag.  

 

Konijnen zijn herbivoren. Dat betekent dat ze alleen planten eten, en geen vlees. Het zijn ook 

groepsdieren. Een grote groep konijnen noemen we een kolonie, en het konijnenhol waar ze in wonen 

noemen we een burcht. Als er niet veel konijnen zijn, dan leven konijnen graag als paartje (een mannetje 

en een vrouwtje). Als er veel konijnen zijn, dan leven konijnen in groepen van wel 20 dieren!  

Het mannetjes konijn noemen we een ram en het vrouwtje een voedster. De baby's noemen we wel 

lamprei. Konijnen zijn schemerdieren. Dat betekent dat ze 's ochtends vroeg en 's avonds (of aan het 

einde van de middag) het meest actief zijn. Dat maakt ze ook ideaal als huisdier voor mensen die 

overdag weg zijn.  

Konijnen zijn grappige dieren die best wel een beetje slim zijn. Wil je meer weten over konijnen als 

huisdieren? Kijk ook eens op de site van Stichting Konijnenbelangen die "zich inzet voor het [...] 

vergroten van de kennis van konijnen die als huisdier worden gehouden." 

Leuke weetjes 
 

Wist je dat… 

…konijnen heel gevoelig zijn voor 2 konijnenziektes? 

Myxomatose en VHD (ook wel RHD genoemd). Het is daarom 

belangrijk je eigen konijn altijd goed te laten inenten door de 

dierenarts. 

…konijnen graag met speeltjes spelen? Een bal, een leeg 

toiletrolletje om mee te gooien, ze vinden het heel leuk en 

het houdt ze goed bezig. 

…wilde konijnen tot 9 jaar oud kunnen worden? Als een tam 

konijn goed wordt verzorgd kan het, afhankelijk van het ras, 

wel tot 12 jaar oud worden. 

http://www.konijnenbelangen.nl/

