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De voeding van het konijn 

 
De rode draad in de gezondheid van konijnen is de voeding. 

 

Het kan niet genoeg benadrukt worden: een konijn moet de juiste voeding 

krijgen! Een konijn is een planteneter (herbivoor) en het belangrijkste 

onderdeel van het rantsoen van een konijn is hooi. 

 Waarom is hooi het hoofdrantsoen?  

 Het is rijk aan vitaminen, mineralen en eiwitten 

 Het onderhoudt de darmflora 

 De vezels zorgen voor een goede darmbeweging 

 Het slijt de tanden goed af (kiezen groeien tot 3 mm per week!!) 

 Door het kauwen op hooi gaan konijnen zich minder snel vervelen 

en zullen ze minder aan meubels etc. knagen 

 

Er is veel kwaliteitsverschil in hooi. Het is daarom belangrijk om op zoek 

te gaan naar goed kwalitatief hooi. Goed hooi bevat volgende kenmerken: 

 Mooie groengele kleur 

 Lange stengels 

 Ruikt fris 

 Stofvrij 

Sommige konijnen zijn moeilijke hooi-eters. Vaak bied kruidenhooi 

hierbij een oplossing. Duits kruidenhooi is vaak favoriet, maar ook 

kruidenhooi uit de supermarkt kan al volstaan. Ook kan je je konijn 

aanzetten om meer hooi te eten door er bv. gedroogde weegbree door te 

mengen. Thimothy hooi is een hooisoort die ook graag gegeten wordt, 

toch zal je als eigenaar een beetje moeten zoeken welke soort jouw konijn 

graag eet.  
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Eet je konijn na het zoeken van een goede hooisoort nog niet voldoende 

hooi?  Dan kan de oorzaak zijn dat konijnen liever de smaakvolle 

korreltjes eten in plaats van het hooi. Daarom is het belangrijk om 

maximum 25 gram per/kg lichaamsgewicht brokjes te geven. Dit zodat 

het konijntje toch aan het hooi gaat knabbelen. Voldoende hooi in het 

rantsoen is een belangrijke sleutel voor de preventie van vele ziekten bij 

het konijn! 

 

Gebruik hooi niet als vloerbedekking. Hang het liever 

omhoog bij de plek waar het konijn zijn behoefte 

doet. Bv met een hooiruifje. Als konijnen hooi eten 

zullen ze vaak keutelen. 

 

Stro wordt ook vaak gegeten door konijnen, dit kan 

geen kwaad, maar het bevat te weinig voedingsstoffen 

om als hoofdrantsoen te kunnen dienen. Stro is geliefd 

in de winter, het is een fijne isolerende bodembedekking.  

 

Groenvoer 

Groenvoer wordt graag gegeten door konijnen, toch moet het voorzichtig 

en langzaam opgebouwd worden. Indien te snel, te veel wordt gegeven 

kan dit leiden tot diarree. Eens het konijn gewend is aan groenvoer biedt 

het wel tal van voordelen, zo krijgt het konijn genoeg vocht binnen en 

bevat het ook nog veel andere voedingsstoffen. (Let op, groenvoer is geen 

vervanging van een waterbakje!) 

Wel zal je merken dat als je een konijn veel groenvoer geeft, hij/zij nog 

maar weinig zal drinken. 

Begin dus met een klein beetje, bv slechts 1 blaadje witloof per dag en 

bouw dit op. Eens ze gewend zijn mogen ze gerust verschillende groenten 

per dag krijgen.  

 

Hieronder volgt een lijst van groenvoeders die je kan geven: (altijd vers! 

Geef geen bevroren of slappe groenten). Let op met gasvormende 

groenten zoals kolen, deze moeten altijd met mate gegeven worden. 

 

(Broccoli) Wortel Boerenkool Selderij 

Witloof Peterselie Andijvie (Komkommer) 

Basilicum (Radijs) Paksoi Waterkers 

Munt (Spinazie) Rucola … 
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Vers gras is ook één van de groenvoeders die al te vaak vergeten worden 

in het rantsoen van het konijn. De beste optie is dan ook om het konijn 

zelf op het gras te laten of om gras te plukken, gemaaid gras mag nooit 

worden gegeven. Gras moet wel geleidelijk worden toegevoegd (zeker in 

de lente) om de darmen niet te overbelasten. 

 
Verboden voedingsmiddelen: 

Een rantsoen van hooi en groenvoer bevat alle voedingsmiddelen die 

nodig zijn voor een konijn. Het wordt afgeraden om een konijn voeding te 

geven met hoge gehalten aan vet en/of zetmeel. 

Geef geen: bonen, maïs, brood!, granen, noten, zaden, haver, tarwe, 

chocolade, suiker 

Brood geven kan soms leiden tot maag-darmklachten daarom raden wij 

dit af.  

 

Lijnzaadbrokjes mogen wél gegeven worden. Vooral in de rui is dit 

aangeraden om verstoppingen door haarballen te voorkomen. (Let wel op 

waar je dit koopt! Geen paardenlijnzaad geven.) 

 

Konijnen appreciëren takken van fruitbomen of wilgenbomen ook zeker. 

Hiervan zullen de tanden ook slijten samen met het eten van hooi.  

 

Commercieel konijnenvoer 

Pellets die eventueel kunnen gebruikt worden zijn de brokken van Science 

selective maar dan maximum 25gr/kg. Science selective bevat veel vezels 

en dit zal de darmen stimuleren.  

 

Gemengd voer is niet aangeraden omdat hier vaak toch producten inzitten 

die er beter niet in zouden zitten zoals bv. maïs. 

 

Vitaminen / probiotica 

In tegenstelling tot bv. cavia’s die vitamine C nodig hebben omdat ze het 

zelf niet kunnen maken hebben konijnen geen extra vitaminen nodig. 

Hooi, groenvoer en minimale hoeveelheid brokjes volstaat voor konijnen.  

 

Geef uw konijn ook geen knaag- of likstenen van de dierenwinkel. Ze 

maken het konijn vaak te dik en ze kunnen leiden tot blaasgruis of 

blaasstenen. 

 

Wil je je konijn toch af en toe verwennen met een snoepje? Denk dan aan 

natuurlijke snacks zoals: een bosbes, een aardbei, een stukje banaan.  

Ook bestaan er natuurlijke snoepjes voor konijnen op verschillende 
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webshops, helaas zijn de snoepjes van de dierenwinkels vaak erg 

ongezond.  

 

Nog vragen? Bel gerust naar onze praktijk of stel je vragen aan de balie! 


