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Knaagdieren 

De rat en de muis zijn knaagdieren. 
Je kent ze vast wel. 
Maar er zijn veel meer knaagdieren.  
Er zijn wel tweeduizend soorten. 
Er zijn grote en kleine knaagdieren 
Sommige zie je alleen in de nacht. 
Weer andere juist overdag. 
 
In dit boek lees je meer over knaagdieren. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe herken je een knaagdier? 
 Welke soorten muizen zijn er? 
 Welke rat kun je als huisdier houden? 
 Waarom zijn hamsters dol op tunnels? 
 Waar eten mensen cavia’s? 
 Welke soorten eekhoorns zijn er? 
 Hoe noem je het hol van een bever? 
 Wat is het wapen van het stekelvarken? 
 Wat is het grootste knaagdier? 



1. Hoe herken je een knaagdier? 

Ratten, muizen, hamsters, bevers, eekhoorns en 
cavia’s zijn knaagdieren. 
Wat hebben knaagdieren hetzelfde? 

 

 

1. Knaagdieren zijn harig en geven hun jongen melk. 
Knaagdieren zijn allemaal zoogdieren.  
Bijna elk zoogdier is harig.  
En alle moeders geven hun jong melk. 
Een koe, een aap een hond zijn ook zoogdieren, 
maar het zijn geen knaagdieren. 
Dus er is nog meer te zien aan knaagdieren. 

2. Knaagdieren hebben bijzondere tanden 
Knaagdieren hebben vier scherpe tanden. 
Er zijn twee voortanden onder. 
En twee voortanden boven. 
Die tanden zijn scherp en hard. 
Het lijken wel beitels. 
De tanden gaan langs elkaar en slijten. 
Daarom groeien de tanden altijd door. 
Knaagdieren zijn daarom altijd druk met 
knagen. 
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de veldmuis 

de hamster 

de springmuis 

Op deze bladzijde zie je een paar van de tweeduizend 
soorten knaagdieren. 

de huismuis 

de vliegende eekhoorn 

de rode eekhoorn de grijze eekhoorn 

de cavia 

de bruine rat 

de zwarte rat 

de chinchilla 

de bever 

de capibara 

het stekelvarken 



2. De muis 

Huismuis 
Er zijn veel soorten muizen. 
Je kent vast de huismuis (1). 
Die leeft in de buurt van mensen. 
Mensen laten vaak iets te eten achter. 
Hij eet alles: zaden, insecten en in huis alles 
water er te eten is. 
Hij knaagt in de nacht aan pakken. 
En hij laat keutels achter. 
Zo weet je dat je een muis in huis hebt. 
Andere muizen 
Er zijn meer soorten muizen. 
De dwergmuis (2) is piepklein. 
Het zijn goede klimmers 
Ze leven in akkers, weilanden en lang de 
rand van het bos. 
Ze eten vruchten, zaden en insecten. 
De bosmuis (3) vind je in bossen en tuinen. 
Je ziet ze in de nacht. 
Ze eten spinnen, slakken en insecten, 
vruchten en zaden. 
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3. De rat 

De rat lijkt op de muis, maar is veel groter. 
In ons land zie je de bruine rat (1). 
Deze rat heet ook wel rioolrat of  stadsrat.  
Je vindt de bruine rat in stallen, schuren,  
kelders en riolen. 
Een plek met veel afval is een plek waar  
ratten dol op zijn. 
Ratten eten alles: kleine dieren, maar ook 
planten, zaden en vruchten. 
Ratten leven in grote groepen. 
Eén mannetje is de baas. 
Dat mannetje heeft veel vrouwtjes. 
Eén vrouwtje kan in een jaar wel zo’n veertig 
jongen krijgen. 
Zo groeit de groep ratten heel snel. 

Ratten hebben veel vijanden.  
Veel ratten worden opgegeten. 

De dumbo-rat (3) is tam en is 
een leuk huisdier. 
Ze zijn schoon en dol op 
gezelschap. 
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4. De hamster  

Hamsters vind je in Nederland bijna niet meer  
in de vrije natuur. 
Er zijn nog een paar Europese hamsters (1).  
Die soort wordt de korenwolf  genoemd. 
Ze leven vooral op akkers en in weilanden. 
Ze maken een hol onder de grond. 
Je noemt het een burcht. 
De burcht heeft veel gangen. 
De korenwolf  slaapt overdag.  
In de nacht zoeken ze zaden, planten, kevers, 
slakken en regenwormen. 
Jij kent de hamster vooral als huisdier. 
Dat is de tamme hamster. 
Meestal kopen mensen een goudhamster (2). 
De goudhamster is het liefst alleen. 
Overdag slaapt de goudhamster. 

Hamsters hebben een 
speciale kooi nodig. 
Ze zijn dol op tunnels. 
In een hamstermolen 
kan dit knaagdier fijn 
bewegen. 
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5. De cavia 

Jij kent de cavia als huisdier (1). 
De huiscavia woont niet graag alleen. 
In de natuur is de cavia een groepsdier. 
De huiscavia heeft graag een schuilhokje in 
zijn kooi. 
Cavia maken geluiden. Ze fluiten en piepen. 
Er zijn veel soorten huiscavia’s. 
Cavia’s met lang en met kort haar. 
In Zuid-Amerika wonen cavia’s in het wild. 
Daar eten ze planten, vruchten en zaden. 
De Braziliaanse cavia (2) leeft in grote groepen. 
In landen in Zuid-Amerika houden boeren  
cavia’s (3). 
Net als bij ons boeren kippen houden. 
De cavia’s komen net als de kip later bij  
mensen op hun bord terecht. 
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6. De eekhoorn 

De rode eekhoorn (1) herken je aan zijn staart. 
De grote pluimstaart helpt dit knaagdier. 
Rennen over takken en springen gaan beter met 
zo’n dikke staart. 
Zo valt de eekhoorn minder snel. 
Het dier is een goede klimmer. 
Eekhoorns eten zaden en noten. 
Ze maken een nest (2) in een boom. 
Het lijkt op een vogelnest. 
In het nest worden de jongen (3) geboren. 
Ze zijn blind en kaal. 
Na een week of  12 zorgen ze al voor zichzelf. 
In Nederland vind je de rode eekhoorn, maar er 
zijn veel meer soorten in de wereld: 
De grijze eekhoorn (4), de roodbuik eekhoorn (5), 
de alpenmarmot (6), de siesel (7) en de vliegende 
eekhoorn (8) 
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7. De bever 

De bever kun je in Nederland vinden. 
In het water voelt de bever zich thuis. 
Daar bouwt de bever een burcht (1). 
Zo noem je het huis van een bever. 
De bever woont er met zijn familie. 
De burcht is een holle berg van takken. 
De ingang zit onder water. 
Dat maakt de burcht veilig. 
De bever is druk op het land. 
Daar verzamelt hij het hout voor de burcht. 
De bever is een enorme knager. 
Hij knaagt hele bomen omver. 
De bever eet allen maar planten. 
Voor de winter verzamelt de bever extra 
takken om op te eten. 
Die takken bewaart hij onder water. 
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8. Het stekelvarken 

GRATIS 
KNUFFELEN 

Het stekelvarken is ook een knaagdier. 
Hij valt op door zijn zwart-witte stekels. 
Zijn stekelkuif  helpt tegen vijanden. 
Een dier heeft geen trek in die stekels. 
Bij gevaar ratelt een stekelvarken met zijn stekels. 
Zo waarschuwt hij andere stekelvarkens. 
Een stekelvarken draait zijn rug naar een vijand (1). 
Die ziet dan een dikke bos stekels. 
Een vijand die toehapt, is de klos (2). 
Het stekelvarken is een graver. 
Hij graaft wortels en knollen uit de grond. 
Dat is het voedsel van dit dier. 
Ook graaft het stekelvarken een hol. 
Een moeder krijgt één tot vier jongen. 
De jongen hebben korte en zachte stekeltjes. 
Na twee weken zijn de stekels hard. 
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9. De capibara 

De capibara is het grootste knaagdier. 
Dit dier wordt ook wel waterzwijn genoemd. 
De capibara leeft in het hoge gras langs meren 
en rivieren. 
Net als de bever houdt de capibara van water. 
Capibara’s eten gras en waterplanten. 
Deze grote knaagdieren leven in groepen. 
Eén mannetje is de baas. 
Vrouwtjes krijgen 1 tot 8 jongen. 
De jongen zijn meteen behaard. 
Na een paar uur kunnen ze al rennen, zwemmen 
en duiken. 
De capibara komt alleen voor in Zuid-Amerika. 
De anaconda (1), de kaaiman (2) de jaguar (3) 
en de mens zijn de vijanden van de capibara. 
Ook mensen jagen op de capibara. 
Ze eten het vlees en gebruiken de vacht. 
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10. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-
de-bever-gezellig-in-een-groep/

#q=knaagdieren  

Hoe leeft de bever? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/1-

minuutje-natuur-mijn-hamster-lijkt
-op-mij/#q=knaagdieren  

Mijn hamster 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-klimt
-een-eekhoorn-een-pluizige-staart-
tussen-de-takken/#q=eekhoorn 

De eekhoorn 

https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-de-bever-gezellig-in-een-groep/#q=knaagdieren
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-de-bever-gezellig-in-een-groep/#q=knaagdieren
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-de-bever-gezellig-in-een-groep/#q=knaagdieren
https://schooltv.nl/video/1-minuutje-natuur-mijn-hamster-lijkt-op-mij/#q=knaagdieren
https://schooltv.nl/video/1-minuutje-natuur-mijn-hamster-lijkt-op-mij/#q=knaagdieren
https://schooltv.nl/video/1-minuutje-natuur-mijn-hamster-lijkt-op-mij/#q=knaagdieren
https://schooltv.nl/video/hoe-klimt-een-eekhoorn-een-pluizige-staart-tussen-de-takken/#q=eekhoorn
https://schooltv.nl/video/hoe-klimt-een-eekhoorn-een-pluizige-staart-tussen-de-takken/#q=eekhoorn
https://schooltv.nl/video/hoe-klimt-een-eekhoorn-een-pluizige-staart-tussen-de-takken/#q=eekhoorn






Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knaagdieren 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cavia%27s 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Capibara 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamster 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eekhoorn_(zoogdier) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rattus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muis_(dier) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bever_(dier) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/
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