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3 Samenvatting van de bevindingen uit de vergaderingen 
 
Parkkonijnen en retail 

• In België hebben een aantal warenhuizen zich publiekelijk geëngageerd om enkel vlees 
afkomstig van parkkonijnen te verkopen. Sommige van die warenhuizen verkopen bij 
promo-acties toch nog niet-parkkonijnen om deze aan een lagere prijs te kunnen 
aanbieden. Deze kooikonijnen worden ingevoerd. 
Uit een bevraging bij de retailers blijkt dat er geen tekort is aan parkkonijnen dat de 
invoer van kooikonijnen nog zou rechtvaardigen. 

• De warenhuizen die hadden aangegeven uitsluitend vlees van parkkonijnen te verkopen 
werden aangemoedigd om hun aankoopbeleid te handhaven. De retailers die aangaven 
nog konijnen te verkopen uit traditionele kooien werden aangemoedigd om in de 
toekomst enkel nog vlees van konijnen uit verrijkte parken te verkopen.  

 
Voedsters in groepshuisvesting 

• Tot op heden werd geen enkele goed systeem gevonden om voedsters continu in groep 
te huisvesten. Het risico op agressie tussen de voedsters is groot, er is veel schijndracht 
en nesten worden verstoord. Zowel op economisch als dierenwelzijnsvlak blijkt dit niet 
haalbaar.  

• Verschillende onderzoeken geven aan dat semi-groepshuisvesting wel mogelijk is. Hierbij 
worden de voedsters voor het werpen en tijdens de eerste dagen en weken na het 
werpen individueel gehuisvest. Wanneer hun jongen groot genoeg zijn kunnen ze in 
groep gehouden worden met andere voedsters en hun jongen. Het is gebleken dat hoe 
ouder de jongen zijn, hoe minder beschermend gedrag de voedsters naar hun nest 
vertonen en hoe minder agressie er onderling is. 

• Bij het bepalen van het meest geschikte moment voor groepshuisvesting moet een 
afweging gemaakt tussen de nadelen voor de voedsters (bijvoorbeeld gevechten, 
schijndracht) en de voordelen op vlak van sociaal gedrag. Wetenschappelijk onderzoek 
naar een optimalisatie van groepshuisvesting bij voedsters is aan te raden.  

 
Situatie in Zwitserland 

• In Zwitserland heeft al wat ervaring van voedsters in groepshuisvesting opgebouwd. Met 
name bij een ruime huisvesting op stro. Daarom werd voor de vergaderingen Zwitserland 
per mail bevraagd. Zwitserland is een kleine producent van konijnenvlees met een hoge 
consumptie en dus veel import.  

• Groeshuisvesting is niet wettelijk verplicht, wel wordt het voor bepaalde labels geëist. 
• Ook hier is de ervaring dat een continue groepshuisvesting voor voedsters verschillende 

nadelen heeft met vooral de agressie tussen de voedsters.  
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