
Konijnen zijn echte gravers. Je kan ze 

dus heel gelukkig maken met hun eigen 

zandbak waar ze naar hartenlust in 

kunnen graven. Wat heb je hier voor 

nodig? Een stevige bak (bijvoorbeeld een 

oude hondenmand) en speelzand dat 

ook voor kinderen wordt gebruikt. 

Wat veel mensen niet weten is dat 
konijntjes heel speelse diertjes zijn. Ze 
zijn niet alleen heel speels en 
nieuwsgierig, ze hebben ook veel 
beweging nodig. Om verveling bij je 
konijn tegen te gaan, kan je de 
omgeving verrijken en interessanter 
maken. Dit kan je doen door 
bijvoorbeeld speelgoed in de ren of 
woonkamer te plaatsen. Op deze 
manier houd je je konijn lichamelijk en 
mentaal gezond. Er bestaan dan ook 
verschillende soorten speelgoedjes dat 
je zelf ineen kan knutselen!

Konijntjes vinden het leuk om dingen 

stuk te scheuren. Je kan wat oude 

kranten of een oud telefoonboek in het 

hok leggen en je konijn is er uren mee 

zoet om alles kapot te scheuren. 

            Een zandbak

- Een zandbak
- Een wasdraad
- scheur pret
- Creat ief met wc-rollen
- konijnenmat
- konijnentunnels
- konijnencilinder
- kartonnen doolhof
- knaagmateriaal

Wat  kan je allem aal knut selen?

Speelgoed voor  konijnen

Een wasdraad

Hang wat groentjes en blaadjes op met 

wasknijpers aan een koordje en klaar is 

kees. Zo moet je konijn wat meer moeite 

doen voor zijn voedsel en wordt het 

eten interessanter..

   Scheuren m aar !

               WC-Rol pret

              Doolhof

                                    Ook een lege wc-rol

                                    kan dienst doen als

                                    speelgoed. Het enige

                                    wat je moet doen is

                                    in beide uiteinden

                                    van de rol inkepingen

                                    maken. Hiermee kan

                                    je konijn uren  speel-

plezier tegemoet gaan.  Je kan ook 

verschillende stokjes doorheen de rol 

steken of deze vullen met hooi. Je kan 

hem ook in verschillende ringen knippen 

en deze over elkaar schuiven. Hierna vul 

je het balletje met wat hooi. 

Hiervoor heb je een grote kartonnen doos 

nodig die groot genoeg is om kleinere 

dozen in te plaatsen. In deze kleinere 

dozen kan je ook verschillende openingen 

maken zodat het voor je konijn telkens 

interessant blijft om te verkennen. 
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Voorzie voldoende knaagm at er iaal ! 

Konijnen zijn echt e knagers. Hun 

t andjes st oppen niet  m et  groeien en 

bijgevolg hebben ze dus nood aan 

voldoende knaagm at er iaal. Je kan 

hiervoor  t akken en t w ijgen van 

f ru it bom en gebruiken of  van 

(k rul)w ilgen. Ook m andjes van 

onbehandeld r iet  en m at jes van 

zeegras vallen in de sm aak.  gebruik  

geen knaagst enen. Hier  zit  t e veel kalk  

in.

0496/ 75 90 07

Boekhoutstraat 1A

3390 Tielt-Winge

dierenartshilde@gmail.com

U kan ons alt ijd contacteren op 
onderstaande wijze:  

DIERENARTS HILDE 
VISSENAEKENS

SPEELGOED VOOR 
KONIJNEN

www.dierenartshilde.be

Een konijnenm at

Je kan een  mat 
maken door  de 
onderkant van een 
kartonnen doos af 
te knippen en deze 
te vullen met 
kartonnen plaatjes. 

Konijnen cil inder

Maak in een kartonnen cilinder (bv een 

lege pringles chips verpakking) 

verschillende gaatjes. Vul de cilinder met 

snoepjes en maak de gaatjes groot 

genoeg zodat er snoepjes kunnen 

uitvallen. Je konijntje moet de cilinder 

voort duwen vooraleer er iets uitvalt. 

Zowel beweging en plezier gegarandeerd. 

Konijnen zijn van nature echte gravers en 

de meeste konijnen vinden kattentunnels 

of buizen dan ook geweldig. Je kan deze 

ook zelf heel gemakkelijk en goedkoop 

maken door een grote lange buis te 

gebruiken. Let wel op dat er geen scherpe 

randjes aan zitten en dat de diameter van 

de buis groot genoeg is zodat het konijn er 

gemakkelijk door kan. 

Konijnent unnels

Ongeschik t  speelgoed

Je kan je konijn best geen rubberen of 
latex speelgoed aanbieden. Je konijn kan 
hier stukjes van afknagen en inslikken. 
Deze kunnen zo voor verstoppingen in 
het darmkanaal zorgen. Ook een rad of 
een bal om in te lopen mag je niet aan je 
konijn geven. Hun ruggengraat is niet zo 
flexibel en buigt niet zoals bij een 
hamster. 
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