
 

 
 

Gerbil 

Ook wel woestijnrat of renmuis 

 

De gerbil komt in het wild voor in woestijn- 

en steppegebieden. Ze leven in holen van een 

halve tot anderhalve meter diep en maken 

een uitgebreid stelsel van gangen met 

nestkamers en voorraadkamers.  

 

Omdat ze in de woestijn voorkomen, kunnen 

ze toe met weinig water. Het meeste water 

krijgen ze binnen met hun voedsel. Om zo 

min mogelijk water te verliezen hoeven ze 

bijna niet te plassen. 

 

Als huisdier 

Gerbils zijn vriendelijke, nieuwsgierige en pientere beestjes, die je makkelijk tam 

kunt maken. Ze zijn overdag actief. 

 

Een gerbil moet je eigenlijk niet alleen houden. 

Het zijn gezelschapsdieren, dus willen ze bij een 

andere gerbil wonen. Bij voorkeur 2 vrouwtjes bij 

elkaar, maar 2 mannetjes die al vanaf jonge 

leeftijd bij elkaar zijn, kan ook. Als je een 

mannetje en een vrouwtje wilt, houd er dan 

rekening mee dat een gerbil zijn/haar partner voor het leven kiest. Je kunt dus 

tussentijds niet 'even wisselen'. Gerbils worden ongeveer 3 jaar oud. 

 

Aanschaffen van een gerbil 

Vraag je bij het aanschaffen van een gerbil altijd af: 

 Heb ik voldoende ruimte voor het dier? 

 Heb ik voldoende tijd voor het dier? 

 Hoe oud kan het dier worden? 

 Wil ik nog wel voor het beestje zorgen als ik ouder ben? 

 Vinden mijn ouders het ook goed? 

 Heeft er niemand een allergie voor een huisdier? 

 Wat doen we met het dier als we op vakantie gaan? 

 Hoeveel kost de verzorging? 



 

 
 

 Hoeveel kost het hok? 

 Hoeveel kost het voer? 

 Hoeveel kost de dierenarts? 

 Hoeveel kost de verschoning van het hok? 

 Wie gaat dat betalen (jij of je ouders)? 

 Waar moet ik op letten bij het kopen? 

In de winkel kun je al goed zien of een gerbil 

gezond is. Een gezond dier heeft een glanzende 

vacht, is niet te dik of te mager en heeft schone 

ogen en geslachtsdelen. Heeft het dier geen wondjes of builen en gezwellen? Het 

beste is natuurlijk om een dier te kopen in een erkende dierenwinkel.  

 

Let er bij de aanschaf ook op of er niet te veel dieren in een hok zitten. Of het hok 

ruim is en schoon en dat de diertjes schoon water hebben. Wanneer je de gerbil 

ziet, kijk dan of de gerbil niet te jong of ongezond is.  

 

Hoe pak je een gerbil op? 

Pak een gerbil nooit op aan zijn staart. Je pakt 

een gerbil voorzichtig op met je hand. Als je de 

gerbil al van jongs af aan in de hand hebt gehad, 

zullen ze vanzelf op je hand komen zitten. 

 

Huisvesting 

Gerbils kunnen het best in een oud aquarium worden gehouden met een fijnmazig 

deksel. Gerbils zijn enorme knagers en ze kunnen zelfs door heel kleine openingen 

ontsnappen. Als extra onderdak kun je bijvoorbeeld een nestje of een grote 

bloempot in het hok leggen.  

 

Op de bodem van het hok leg je geel (rivier)zand, waarin ze prachtige gangen zullen 

gaan graven wat in een aquarium natuurlijk prachtig te zien is. Het zand moet wel 

vochtig zijn anders kan het instorten. Storten de gangen regelmatig in dan lopen de 

gerbils gevaar en kun je beter kiezen voor een veilige bodembedekking zoals 

houtvezel. Dit is misschien iets minder spectaculair maar wel veiliger voor je 

huisdiertjes. Let er wel op dat je geen zaagsel van timmerafval gebruikt.  

 

Lapjes stof, wc-rolletjes, hooi en dergelijke zullen ervoor zorgen dat ze druk in de 

weer zijn om hun nest te bouwen en te bekleden. Let erop dat de diertjes nooit op 

de tocht staan. 

 



 

 
 

Verzorging 

Gerbils zijn niet agressief en zullen zelden bijten. Omdat ze maar weinig hoeven  

plassen, zal het hok niet zo snel gaan stinken. Eén keer in de 2 weken het hok 

verschonen, is voldoende.  

 

Gerbils zijn knaagdieren dus kijk regelmatig of 

hun snijtanden niet te lang worden. 

 

Voeding 

In de vrije natuur leven gerbils van zaden, wortels, stengels en bladeren. Gerbils 

drinken niet veel, maar ze moeten wel over schoon water kunnen beschikken.  

Het drinkwater kan bijvoorbeeld in een flesje worden opgehangen. Een bakje zal 

snel vervuilen door het zand of een andere bodembedekking.  

 

De diertjes eten een mengsel van granen en zaden. Bijvoorbeeld gemengd 

knaagdierenvoer of gemengd konijnenvoer. Ook kun je ze af en toe fruit geven. 

Bij het eten zitten gerbils rechtop. Ze houden met de voorpootjes het voedsel vast. 

Ze mogen niet te veel krijgen. Gerbils willen het voedsel nogal eens begraven en 

verstoppen. Dit voedsel vervuilt snel en kan dan niet meer gegeten worden.  

 

Voortplanting 

Ga je een gerbil halen, dan is een paartje - een mannetje en een vrouwtje - een 

goede keuze. Ze kunnen dan uiteraard wel jongen krijgen! 

Gerbils krijgen niet zo vaak per jaar jongen (enkele maanden per jaar ligt de 

voortplanting helemaal stil) en niet zo veel per keer. Na de paring worden na 

ongeveer 25 dagen 4 tot 6 blinde jongen geboren. Het mannetje kan in de kooi 

blijven en zal snel voor de jongen gaan zorgen. 

 


