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3 UUR ’S MORGENS

5 UUR

Het moederdier wordt weggenomen, de schotten gaan
omhoog en de konijnen zitten met 40 samen in een
groter park (zie ‘Wat is een
parkkonijn?’) waarin ze ook
verdiepingen hebben, buizen om in te kruipen én
extra knaagmateriaal.

Het moederdier
bevalt in een andere stal opnieuw
van een nest.

De konijnen zijn
slachtrijp en wegen zo’n 2,6 kg.

De konijnen komen
met de vrachtwagen
aan in het slachthuis
en worden
uitgeladen.

Het slachten start. De konijnen schuiven in bakken
het slachthuis binnen. Ze
worden er een voor een
uitgehaald om verdoofd te
worden met een stroomstoot van 290 volt op het
hoofd. Daarna worden ze
in de slachtlijn gehangen.

elan geven. Daar ben ik zeker van.
Vooral omdat het ook in deze tijdgeest past, het is mager en gezond
vlees. En dat zoeken veel mensen vandaag de dag toch?”

Schandaalbeelden
Van Assche is met zijn bedrijf een van
de sponsors achter de Week van het
Konijn. De focus van de campagne ligt
op receptjes én de gezonde aspecten
van het vlees. Hij kent de kritiek die er
vorig jaar was en kreeg in het verleden
op zijn bedrijf al enkele keren – niet altijd even fijnbesnaard – bezoek van dierenrechtenorganisaties. “Ik heb alle
respect voor die mensen, maar zij moeten ons ook respecteren. Ze schilderen
ons én de boeren met wie we samenwerken af als beulen, dat is onterecht.
We werken aan de basisbehoefte van de
mens – voeding – en doen dat met zo
veel mogelijk respect voor het dierenwelzijn. We voldoen aan de strengste
reglementeringen en worden daarop
ook streng gecontroleerd. In het slachthuis is er bijvoorbeeld een constante controle op het correct verdoven van de dieren.”
“Net daarom geven we vandaag
ook een inkijk in de sector. In het
verleden deden we dat niet graag,
waren we bang voor kritiek. Wat
fout was. Omdat we niets te verbergen hebben, maar ook omdat
de enige beelden die mensen zo
wél te zien kregen de schandaalbeelden waren die dierenrechtenorganisaties toonden. Beelden van
soms lang geleden of uit het buitenland. Dat is geen correct beeld.
Vandaag willen we tonen hoe het
écht is. Zullen we met die inkijk
mensen die zwaar twijfelen om
konijn te eten overtuigen om het
wel te doen? Mogelijk niet. Dat
beseffen we. Maar we vinden wel
dat mensen op basis van de realiteit moeten kunnen oordelen.”
Hij neemt ons mee naar een konijnenstal in Meerle, tegen de Nederlandse
grens, waar Jos (47) en Wilma (45) Pijnenborg er twee jaar geleden mee startten. Jaarlijks produceren ze een 45.000
konijnen. “Vroeger hadden we melkvee”, zegt Jos. “Maar de stallen waren
verouderd, dus moesten we nadenken

over de toekomst. En toen hoorden we
dat er konijnenfokkers te kort waren.”
Het aantal ging in 20 jaar tijd van 50
fokkers naar 13. “Dus zagen we dat als
een kans.”
“Dit zijn stallen die aan alle mogelijke
regels voldoen én ook klaar zijn voor als
er nog bijkomende eisen worden opgelegd”, zegt Wouter Van Assche. “De konijnen hebben bijvoorbeeld meer dan
voldoende ruimte om drie sprongetjes
na elkaar te kunnen maken – wat de regel is – en zitten hier in veel propere
omstandigheden dan in veel kleine
hokjes bij mensen thuis. Het is hier ook
altijd 20 graden en de luchtvochtigheid
is stabiel. Mensen beseffen het vaak
niet, maar Vlaanderen is wereldwijd
koploper als het gaat over dierenwelzijn binnen de kweek van dieren, en zeker bij de konijnen.”
Al is het – we moeten daar eerlijk over
zijn – als leek wel een eyeopener om te
zien hoe moederdieren in lange rijen in
hokjes van een halve meter breed naast
elkaar zitten met hun kroost. Of hoe de
grotere konijnen in parken huizen met

WOUTER VAN ASSCHE
KONIJNENSLACHTERIJ VAN ASSCHE

Michel Vandenbosch. “Met de wetgeving van 2016 waarbij vleeskonijnen
niet langer individueel in een kooi gehouden mochten worden als batterijkonijnen, maar een ruimer park kregen,
zijn we een voorloper in Europa. Wij
waren ook betrokken bij die discussies.
Waarmee ik niet wil zeggen dat dit nu
paradijselijke omstandigheden zijn
waarin die dieren leven. Ik heb konijnen rondlopen in de tuin, die kunnen er
ferme tunnels graven en hebben zo hun
eigen paradijsje. Maar we zitten in dit
verhaal nu eenmaal ook met een productiesysteem dat zo rendabel mogelijk
moet zijn.”

2011

Dirk Lips, voorzitter van de Vlaamse
Raad voor Dierenwelzijn die mee beslist over dergelijke reglementeringen,
verduidelijkt: “Bij het opstellen van reglementeringen hou je rekening met
wat de wetenschap zegt over wat een
bepaald dier aan noden heeft, maar ook
met wat rendabel is. Kun je een konijn
nog betere leefomstandigheden
bieden? Ja. Maar wat gebeurt er
als onze konijnenboeren failliet
gaan omdat die nog strengere
manier van werken niet langer
rendabel is? Dan verschuift die
productie naar andere landen,
waar de leefomstandigheden
minder en soms wel beduidend
minder goed zijn dan hier. Daar
wordt ook geen enkel konijn beter van.”
Vandenbosch: “Uiteindelijk zijn
we wat betreft de konijnen toch
tot een eerbaar compromis gekomen waarbij we ook maximaal
rekening hebben kunnen houden
met de gedrags- en welzijnsbehoefte van de dieren. Een voorbeeld voor de rest van Europa.
Want ook voor producenten is
dit een goeie zaak geweest. Ze
begrepen dat de consument van
vandaag almaar hogere eisen stelt en
dieren niet langer beschouwt als objecten, maar als welzijnsgevoelige wezens.
Hadden ze deze stappen niet gezet, dan
was het konijn als consumptiedier hier
in België volgens mij effectief al passé
geweest. Kortom: de sector heeft zichzelf gered.”

2012

0,359 kg 0,361 kg

Consumptie thuis in België,
per persoon

2013

2014

2015

2017
2018
2021
2020
0,327 kg 0,296 kg 0,295 kg 2016
2019
0,249 kg 0,252 kg 0,221 kg
0,187 kg 0,209 kg 0,213 kg

Bron: GfK België en bewerkingen VLAM

De kampioenen konijn eten:

Er moet een tunnel
voorzien worden meestal is dat een
buis - waarin
konijnen kunnen
kruipen of schuilen

Per konijn:
minstens
800 cm²

Sector redde zichzelf

“We moeten afstappen van
dat volledige konijn dat in de
verstoog ligt. Mocht je bij de
slager een volledige koe of een
volledig varken leggen, dan
zouden mensen ook minder
geneigd zijn om het te kopen.
Je herkent het dier er nog te
fel in. Daarom willen we meer
inzetten op versneden delen”
veertig bij elkaar. Zelfs al kunnen ze inderdaad huppelen, je vergelijkt toch
snel met een konijn dat thuis tunnels
kan graven of in het gras rondloopt.
Dus vragen we het ook aan GAIA, of
vleeskonijnen het bij ons inderdaad
veel beter hebben dan in de rest van de
wereld. “Die stelling klopt”, bevestigt

2010

0,422 kg

De konijnen worden
manueel gekeeld en
schuiven daarna verder het slachthuis binnen. De scalp en de
oren worden manueel
weggesneden. De huid
en pels wordt manueel weggesneden.

3,72 kg
1,09 kg
0,82 kg

1 Tsjechië
2 Spanje
3 Slovakije

Ter vergelijking: hoe zit het met de consumptie van andere dieren? (2020)

9,1 kg

Park moet een platform
hebben waar de konijnen
op kunnen springen

40 cm

5,6 kg

4,7 kg

Park moet
bovenaan open
zijn zodat ze recht
kunnen zitten

KONIJNENVLEES

Kalfsvlees

Kalkoen

0,6 kg 0,209 kg

1,0 kg

Er moet knaagmateriaal
aanwezig zijn, meestal
is dat hardhout
Met minstens
20 konijnen
per groep

Hoeveel kost het?
2020

2014

8,78 9,94
euro/kg

euro/kg

Bron: GfK België en
bewerkingen VLAM

Kip

192 recepten
Hoe vaak stond het al op
het menu bij Jeroen Meus:
Varken

83 recepten
Rund

47 recepten

Lam

71 recepten
Kalf

48 recepten
KONIJN

38 recepten

Elk konijn wordt gewogen
in de slachtlijn. Zo weet
het slachthuis hoeveel de
boer betaald moet worden. Geslacht weegt het
konijn nog zo’n 1,5 kg.
Het geslachte konijn
wordt afgekoeld in een
ruimte waar het anderhalf
à twee uur verblijft bij een
temperatuur van net boven de nul graden.

Waarom zijn er witte én
gekleurde konijnen?
Het standaard vleeskonijn is wit. Niet omdat er
dan een witte pels is voor de textielindustrie,
maar wel omdat het hygiënischer én praktischer
is. “Bij witte konijnen zie je veel makkelijker of ze
vuil of gewond zijn”, zegt boer Jos Pijnenborg.
“Daarom wordt er gekweekt met witte. Zwarte konijnen zie je ook amper zitten in een hok, waardoor het controleren ervan amper lukt. Dat is
nochtans belangrijk. Elke dag doen we meermaals
de ronde om te zien of de dieren nog in goeie gezondheid zijn.”
Waarom er dan toch hier en daar gekleurde te
zien zijn in de kwekerij? “Die zijn specifiek voor
moslims”, zegt Wouter Van Assche. “Die mogen
geen albino dieren consumeren, dus moet het konijn een gekleurde pels hebben. We fokken die
door sperma van gekleurde rammelaars te gebruiken. De moslimconsument kan bij aankoop natuurlijk die pels niet meer zien, maar door naar de
ogen te kijken kan hij wel controleren of het zeker
geen albino was. Bij een albino zijn de ogen roze,
bij een gekleurd konijn donker. Net daarom blijft,
voor de moslimmarkt, de kop aan het konijn, met
de ogen erin. Koop je een konijn bij een gewone
Vlaamse dorpsslager, dan zal de kop er ook nog
weleens bij zijn, maar nooit met de ogen erin. Dat
hoeft daar niet. Het slachten gebeurt bij die gekleurde trouwens ook halal, de slachter is moslim.”

Bodem van een
park bestaat - zo
goed als - volledig
uit kunststof

Kalkoen

22 recepten
Oppervlakte:
minstens 1,6 m²

Hert

8 recepten

Hoeveel slachten
we er per jaar?

Everzwijn

3 recepten
Fazant

1 recept

Haas

Wat is een parkkonijn?

11.150.242
varkens

2.597.620
KONIJNEN

272.916.516

1 recept

braadkippen

574.794

782.651

Paard

kalkoenen

runderen

0 recepten

117.258
Bron: cijfers 2020:
FAVV, Statbel

Bron: Dagelijkse Kost

8 UUR
Een controleur
van het Voedselagentschap controleert elk konijn
om te zien of het
geschikt is voor
consumptie. Is dat
niet het geval, dan
worden delen of
een volledig konijn afgekeurd.

Rundsvlees

Bron: GfK België en bewerkingen VLAM

Bron: EU – Rabbit Or Hare Meat – Market Analysis,
Forecast, Size, Trends and Insights in 2019.

20 cm

Varkensvlees

Kip

De ingewanden
worden verwijderd.

Het konijn komt
in de zaal waar
het eventueel
nog versneden
én ingepakt
wordt bij zes à
zeven graden.

schapen

DAG 76

In een koelcel van
0 graden wacht het
konijn op transport
naar de winkel.

3.752

paarden

Sinds 1 januari 2016 mogen vleeskonijnen niet
langer gehuisvest worden in een kooisysteem
waar ze alleen in een lage kooi zaten met een bodem van gaas, waardoor ze verwondingen kregen
aan de voetzolen. Nu zitten ze in ‘een park’ waar
ze in groep leven. Enkel voor wie zou stoppen vóór
2021 of voor bedrijven die onlangs nog geïnvesteerd hadden in zogenaamde “verrijkte kooien”
was er een uitdoofregeling voorzien. Voorlopig leven moederdieren wel nog alleen met hun nest,
vanaf 2025 moeten ook die in groep leven.

Wat gebeurt er met de rest van het konijn?
● Oren en vel/vacht van de kop: worden binnen de dierenvoedingssec-

tor gedroogd om te verkopen als hondensnacks.
● Poten en karkas: gaan ook naar de dierenvoedingssector en worden

gebruikt voor korrels.
● Pels: gaat naar China of het Oostblok om in de textielsector te ge-

bruiken voor bijvoorbeeld pels op de rand van een jas of laars.
● Ingewanden en afgekeurde delen of volledige konijnen: gaan als slacht-

afval naar Rendac, waar het omgezet wordt in diermeel dat voor onder andere cement gebruikt wordt.
● Organen en kop: bij volledige konijnen worden hart, lever, nieren en

Het konijn ligt in de winkel.

longen soms mee verkocht bij de slager of in de supermarkt, voor
de rest worden ze apart gehouden voor de dierenvoedingssector.
Daar worden ze verwerkt in zowel korrels als potjes met zachte voeding. De lever gaat ook deels naar producenten van paté.

