
      
 

’s-Hertogenbosch, 6 februari 2017 

 

     

Onderwerp: Een Beter Leven voor Brabantse konijnen  

 

 

Geacht College, 

 

In het bestuursakkoord Beweging in Brabant staat dat het College streeft naar verduurzaming van de 

agrarische sector. In de diverse besprekingen over dit onderwerp staan varkens, koeien en kippen 

vaak centraal, maar blijven konijnen nog onderbelicht. Recent sprak de fractie van D66 met een 

vertegenwoordiger van de Dierenbescherming. Naar aanleiding van dat gesprek hebben wij de 

volgende vragen over konijnenhouderijen in Noord-Brabant: 

 

Volgens het CBS werden er in 2016 in Nederland ruim 360.000 konijnen gehouden voor de 

vleesproductie, op 56 verschillende konijnenhouderijen.  

 

1. Hoeveel konijnenhouderijen zijn er in Noord-Brabant? Indien deze informatie beschikbaar is, 

ontvangen wij graag het aantal bedrijven vanaf 2005 tot nu. En hoeveel van die 

konijnenhouderijen vallen onder het bevoegd gezag van de provincie? 

 

Veel konijnen worden in gazen kooien gehouden. Sinds 2016 is het verplicht om tenminste een 

plastic matje op de gaasbodem te leggen of een volledig plastic roostervloer in de kooi aan te 

brengen. Een bodem van volledig gaas is niet toegestaan, omdat dit problemen oplevert, omdat de 

dieren op de gazen ondergrond niet genoeg steun voor hun poten hebben. Dit kan leiden tot wonden 

of mankheid. Voor de dieren is een roostervloer ook niet comfortabel om op te liggen. Een dichte 

bodem bedekt met stro of hooi zorgt voor een warme en zachte bodem om op te rusten. 

 

2. Bent u bekend met de motie ‘einde aan kooihuisvesting voor konijnen’ 

(https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-wassenberg-einde-aan-kooihuisvesting-

voor-konijnen) en wat is het standpunt van het College ten aanzien van het houden van 

konijnen in gazen kooien? 

 

Wageningen Livestock Research geeft aan dat het ‘parksysteem’ voor met name voedsters een 

rendabel, diervriendelijker systeem is. Het parksysteem voor voedsters is echter nog niet concreet 

vertaald naar een huisvesting waarin voedsters in (semi-) groepshuisvesting kunnen worden 

gehouden.  

 

3. Is het College bekend met dit ‘parksysteem’, waarin konijnen in groepen worden gehouden? 

En hoeveel Brabantse ondernemers gebruiken dit systeem? 

 

Het vergroten van dierenwelzijn is voor D66 een belangrijk onderdeel bij de verduurzaming van de 

agrarische sector. Met het Beter Leven keurmerk probeert de Dierenbescherming ‘van binnenuit de 
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de vee-industrie diervriendelijker te maken’. De Dierenbescherming informeerde ons dat momenteel 

in Nederland géén enkele konijnenhouderij het Beter Leven keurmerk mag voeren.  

 

Wij hebben vernomen dat diverse konijnenhouderijen wel graag een Beter Leven keurmerk willen 

voeren, maar dat de stap om te voldoen aan de normen van het keurmerk voor veel 

konijnenhouderijen te groot is om op korte termijn te zetten. 

 

4. Welke mogelijkheden heeft de provincie om de Brabantse konijnenhouderijen te 

ondersteunen – bijvoorbeeld met advies, kennis & kunde - om de ondernemers te helpen bij 

het voldoen aan de eisen voor het Beter Leven keurmerk? 

 

Wij kijken uit naar uw antwoorden. 

 

Met diervriendelijke groet, 

 

 

Namens fractie van D66, 

Arend Meijer 

Femke Dingemans 
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

20 februari 2017 

Ons kenmerk 

C2203424/4148941  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

J.F.W.M. (Anky) Dieden 

Telefoon 

(073) 680 86 04 

Email 

adieden@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 6 februari 2017, ingekomen op 7 februari 2017, heeft u namens de 

D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Hoeveel konijnenhouderijen zijn er in Noord-Brabant? Indien deze informatie 
beschikbaar is, ontvangen wij graag het aantal bedrijven vanaf 2005 tot nu. En 
hoeveel van die konijnenhouderijen vallen onder het bevoegd gezag van de 
provincie? 
Antwoord: In de onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal 

konijnenhouderijen in Noord-Brabant. Geen van deze konijnenhouderijen valt 

onder het bevoegd gezag van de provincie. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal bedrijven 66 68 59 47 38 33 

Aantal konijnen 219.257 216.023 219.255 189.455 183.496 157.827 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal bedrijven 32 30 28 27 26 24 

Aantal konijnen 162.700 182.876 158.206 146.087 189.341 159.769 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

 

  



 

 

 

Datum 

20 februari 2017 

Ons kenmerk 

C2203424/4148941 

  2/2 

2. Bent u bekend met de motie ‘einde aan kooihuisvesting voor konijnen’ 
(https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-wassenberg-einde-aan-
kooihuisvesting-voor-konijnen) en wat is het standpunt van het College ten 
aanzien van het houden van konijnen in gazen kooien? 
Antwoord: We hebben kennis genomen van de motie “einde aan 

kooihuisvesting voor konijnen”. Wij onderschrijven het belang van dierenwelzijn 

in de veehouderij en dus ook bij het houden van konijnen.  

 

3. Is het College bekend met dit ‘parksysteem’, waarin konijnen in groepen 
worden gehouden? En hoeveel Brabantse ondernemers gebruiken dit systeem? 
Antwoord: Ja, het parksysteem is ons bekend. Het is ons onbekend hoeveel 

Brabantse ondernemers dit systeem gebruiken.  

 

4. Welke mogelijkheden heeft de provincie om de Brabantse konijnenhouderijen 
te ondersteunen – bijvoorbeeld met advies, kennis & kunde - om de 
ondernemers te helpen bij het voldoen aan de eisen voor het Beter Leven 
keurmerk? 
Antwoord: Wij zien dat het Beter Leven keurmerk onderscheidend vermogen 

heeft in de markt, wat leidt tot een hogere consumentenprijs en over het 

algemeen ook een betere prijs voor de boer. Dit vormt een prikkel om over te 

schakelen naar meer diervriendelijke systemen. Voor konijnenhouders die een 

overstap overwegen staan onze gebruikelijke stimuleringsinstrumenten voor 

innovatie in de landbouw ter beschikking zoals Landbouw Innovatie Brabant 

(LIB). Op basis van een aanvraag zal beoordeeld moeten worden of zij hiervoor 

in aanmerking komen.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 
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