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Het konijnHet konijn  

Een konijn is een leuk dier. 
In het wild zijn ze snel bang. 
Ze vluchten hun hol in. 
Een tam konijn is een leuk huisdier. 
In dit boek lees je meer over konijnen. 
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Waar leeft een wild konijn in de natuur? 
 Hoe ziet het hol van een wild konijn er van 

binnen uit? 
 Wat is een moer of  een voedster? 
 Wat is een ram of  een rammelaar? 
 Hoe leven jonge konijnen in het hol? 
 Waarom eet een konijn zijn eigen keutels op? 
 Wat zijn de vijanden van het konijn. 
 Hoe verzorg je een konijn als huisdier? 
 Wat zijn konijnenrassen? 



1. Bos en duin1. Bos en duin  

Tam of  wild 
Een tam konijn (1) woont in een hok.  
Het is een huisdier. 
Een wild konijn (2) leeft in de natuur. 
In de natuur leeft het konijn graag in 
het bos of  in de duinen. 
Zand 
In het bos en de duinen vind je zand. 
Zand is fijn om een hol te graven. 
In het hol is het konijn veilig. 
Het hol heeft soms wel drie of  vier 
ingangen. 
In een hol kunnen wel 20 konijnen 
wonen. 
Bij gevaar vlucht het konijn. 
Het zoekt de ingang (3) die dichtbij is. 
Het hol heeft “kamertjes”.  

Kamers voor jongen, 
kamers om te slapen en 
een kamer voor afval. 
Op de volgende blad-
zijde kijk je in het hol. 
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In het hol van het konijn vind je: 
1. De ingangen 
2. De gangen 
3. De kamer voor jonge konijnen 
4. De slaapkamers 
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2. In het hol2. In het hol  

Moer en ram 
In het hol woont een groep konijnen. 
Het vrouwtje noem je de moer of  de 
voedster (1). 
Het mannetje dan noem je de ram of  
de rammelaar (2). 
De ram is zwaarder en dikker dan de 
moer. Ook is de kop breder. 
Kleur 
De moer en ram hebben dezelfde 
kleur.  
Ze zijn allebei grijsbruin. 
De buik is lichter van kleur. 
En de staart is aan de onderkant wit. 
Het wit zie je als het konijn wegrent. 
Met dat witte staartje 
waarschuwt hij de andere 

konijnen.  

11  

22  



Jonge konijnen 
Jonge konijnen zitten 30 dagen in de 
buik bij de voedster. 
Ze worden kaal en blind geboren (1). 
Het zijn er meestal ongeveer vijf. 
Ze liggen veilig in de nestkamer (2). 
De nestkamer is bedekt met gras, 
mos en haar van de moeder. 
Het is er zacht en warm. 
De jongen drinken melk bij de 
voedster. 
Ze krijgen 30 dagen melk. 
Na 10 dagen kunnen de jongen zien. 
Ook krijgen ze steeds meer haar. 
Na een maand gaan ze af  en toe 
naar buiten (3). 
Ze blijven dicht bij het hol. 
Ze eten gras en knollen. 
Ze zijn nog erg speels (4). 

Na 3 maanden zijn de 
jongen volwassen. 
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3. Keutels3. Keutels  

Een spoor 
Een dier laat vaak een spoor na in de natuur.  
Soms zie je de afdruk van een poot (1). 
Of je ziet een pluk haar. 
Het konijn laat vaak een ander spoor achter. 
Het zijn de keutels (2). 
Je weet nu dat er een konijn in de buurt 
woont. 
Voedsel 
Het konijn eet alle delen van planten (3). 
Hij is dol op het blad, de bloem, de wortel en 
de tak van de plant. 
De maag van het konijn werkt hard om de 
planten fijn te maken. 
Dat fijn maken lukt niet in één keer. 
In de keutel zitten nog delen van de plant. 
Daarom eet het konijn zijn keutel op (4). 

Zo gaat het eten twee keer 
door de maag van het konijn. 
De tweede keer haalt de maag 
al het eten uit de keutels. 
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4. Gevaar4. Gevaar  

Ogen en oren 
Een konijn heeft veel vijanden. 
Er is overal gevaar. 
Gevaar in de lucht, maar ook op de grond. 
Het konijn let goed op. 
Soms gaat hij rechtop staan (1). 
De ogen van het konijn zijn heel goed. 
Hij houdt alles in de lucht en op de grond in de 
gaten. 
Zijn grote oren vangen elk geluid op. 
Bij gevaar stampt hij met zijn achterpoten. 
Zo waarschuwt hij de andere konijnen. 
Vluchten of  bevriezen 
Er is gevaar. 
Het konijn kan twee dingen doen. 
Hij vlucht snel zijn hol in  (2). 
En als dat niet lukt? 
Dan bevriest het konijn (3). 

Dat betekent dat hij doodstil blijft 
zitten. 
Hij drukt zich plat op de grond. 
Zo hoopt het konijn dat de vijand 
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Vijanden 
De vos (1) is een grote vijand van het 
konijn.  
Hij besluipt het konijn. 
Twee andere kleine roofdieren zijn 
ook gevaarlijk. 
Ze kunnen met hun slanke lijf  met 
gemak het hol binnen komen. 
Het zijn de fret (2) en de marter (3). 
Ze zijn een gevaar voor de jongen. 
Vanuit de lucht loert een ander 
gevaar. 
Daar zien roofvogels alles goed. 
Elke beweging van het konijn zien 
ze. 
De valk (4) is zo’n roofvogel. 
Alleen in het hol is het konijn veilig. 
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5. Een huisdier5. Een huisdier  

Huisdier 
Een konijn is een lief  huisdier. 
Het is niet een wild, maar een tam konijn. 
Een tam konijn is gewend aan mensen. 
Tamme konijnen zijn er in alle kleuren. 
Ze zouden in de natuur gelijk opvallen. 
Maar bij mensen is er geen gevaar. 
Samen 
Je weet dat een konijn in groepen leeft. 
Daarom kun je als huisdier beter twee of  
meer konijnen hebben. 
De hele dag in een klein hok is ook niet 
fijn. 
Het konijn heeft ook ruimte nodig. 
Hij kan rondlopen en snuffelen. 
Een ren binnen of  buiten (1) is erg leuk. 
De ren heeft ook een hok (2). 

In het filmpje op bladzijde 13 
hoor en zie je meer hoe je 
een konijn verzorgt. 
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6. Rassen6. Rassen  

In de natuur zien de meeste konijnen 
er hetzelfde uit. 
Het tamme konijn is er in allerlei 
soorten. 
Zo’n soort noem je een ras. 
Er zijn dwergrassen. De Pool (1) is 
een dwergras. Dit kleine konijn kan 
rode of  blauwe ogen hebben. De oren 
zijn heel klein. 
Er zijn ook hele grote rassen. 
De Vlaamse reus (2) is een groot en 
zwaar konijn met flinke oren.  
Het angorakonijn (3) is een ras dat 
heel harig en zacht is. Je kunt 
de haren plukken en er wol van 
maken. 
Er zijn ook rassen met oren die 
hangen. De Franse hangoor (4) 

is zo’n konijn. 
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7. Filmpje7. Filmpje  

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-konijn/#q=konijn 

Het klokhuis: Konijn 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-konijn/#q=konijn
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-konijn/#q=konijn






BronnenBronnen  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier)#Leefwijze  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier)#Leefwijze


Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

© Copyright Age Cnossen 2017 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch de auteur, 

noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave. 


