
 

 
 

Knaagdieren 

Kleine knaagwonders 

 

Muizen, ratten, cavia-achtigen en eekhoorns. 

Misschien is je wel eens opgevallen dat deze 

zoogdieren best wel op elkaar lijken. Dat klopt ook, 

want het zijn allemaal knaagdieren! 

 

Van alle zoogdieren op de aarde zijn 40% 

knaagdieren. Daarmee is het de grootste 

zoogdierengroep. Maar dat houdt niet in dat ze allemaal hetzelfde zijn. Ze hebben 

allemaal zo hun eigen kenmerken en voorkeuren voor hun verzorging. 

 

Kenmerken 

Knaagdieren hebben vier scherpe snijtanden, twee in de 

bovenkaak en twee in de onderkaak. De naam van deze 

dieren zegt het al: ze knagen veel. Maar waarom doen 

knaagdieren dat eigenlijk?  

De tanden van knaagdieren groeien alsmaar door. 

Daarom is het knagen zo belangrijk. Tijdens het knagen 

bewegen de boventanden en ondertanden over elkaar 

heen. Zo slijten ze niet alleen af, maar blijven ze ook nog 

eens heel scherp! 

 

Klein maar fijn 

Meestal zijn knaagdieren klein. Denk maar eens aan huisdieren zoals hamsters en 

cavia’s. Die zijn niet groot.  

Het grootste knaagdier is de capibara. Dit knaagdier, waarvan de naam heer van 

het gras betekent, leeft in Zuid-Amerika en kan tot 90 kilo zwaar worden! Vergelijk 

dat maar eens met je eigen cavia… 

 

Wild 

De meeste knaagdieren die wij als huisdier 

houden, leven ook in het wild. Denk maar 

eens aan muizen en ratten. Maar wist je dat 

er ook wilde cavia’s bestaan? Deze 

knaagdieren leven in Zuid-Amerika en leven 

in groepen van soms wel 20 dieren! 

 



 

 
 

Konijnen en hazen 

Konijnen en hazen zijn geen knaagdieren! Als je de dieren zo ziet, zou je het wel 

denken. Maar konijnen en hazen behoren tot de haasachtigen. Ze lijken wel heel 

veel op knaagdieren, maar ze zijn het dus niet! 

 

Knaagdierenweetjes 

• Hamsters stoppen voedsel in hun wangzakken. We noemen 

dat hamsteren. Ze brengen het naar een plek in hun woning 

waar ze het later als ze echt trek hebben op gaan eten.  

• Een mannetjeshamster heeft een puntkontje en een vrouwtje 

een rond kontje. 

• Gerbils hebben zwarte nagels en speciale oogklieren. Ze kunnen van 

enthousiasme of van spanning gaan springen met vier pootjes tegelijk en in 

de lucht bokspartijtjes houden. 

• Degoes hebben oranje tanden! En als ze wit worden is de degoe ziek. 

• Chinchilla's zijn heerlijk zacht door hun heel dichte vacht en mooie 

pluimstaart. Uit iedere haarwortel groeit niet één maar een groepje haartjes. 

Ze hebben een zandbad nodig om die vacht goed schoon te houden.Tijdens 

gevechten kunnen ze hele plukken haar tegelijk loslaten. 

• Cavia's willen nog weleens gaan klappertanden als ze in de aanvalshouding 

gaan. Maak hem dan dus niet nog banger of bozer, maar laat hem met rust. 

Aan het voer van cavia’s moet vitamine C toevoegen, want anders dan de 

andere knaagdiersoorten kunnen zij dat niet zelf aanmaken. 

Welke woning heeft een knaagdier nodig? 

Glazen huizen verschoon je vaker dan kooien of hokken, want ze ventileren minder 

goed. Daardoor blijven de urinedampen meer hangen. En omdat knaagdieren 

gevoelige luchtwegen hebben, hebben ze snel last van hun eigen vuil.  

 

Zet de kooi of het aquarium van je knaagdier nooit in de volle zon. Het is de dieren 

snel te heet en als ze geen koel plekje kunnen opzoeken, kunnen ze er zelfs ziek 

van worden. Zet de kooi ook altijd op een plaats waar het niet tocht. 

 

Hamsters zijn echte eenlingen. Andere knaagdieren hebben 

allemaal graag één of meerdere maatjes. Denk wel goed na of 

je mannetjes, vrouwtjes of beide neemt. Knaagdieren krijgen 

snel veel kleintjes. Voor je het weet heb je een nestje. Muizen zijn daar kampioen in 

en mannetjesmuizen zijn niet te castreren evenals hamster- en gerbilmannetjes! 


