
 

 
 

Hamster 

Het diertje met voorraadkamers in zijn wangzakken 

 

De meeste hamstersoorten komen oorspronkelijk uit de woestijn 

in Azië en het Midden-Oosten. Daar graven ze holletjes onder de 

grond. Dit doen ze om het overdag niet te warm te krijgen. 's 

Avonds kruipen ze naar buiten op zoek naar eten. Ook hamsters bij 

ons thuis worden 's avonds pas actief. Dat zijn ze nou eenmaal 

gewend! 

 

Voedsel 

Hamsters zijn knaagdieren. Ze hebben heel scherpe tandjes. 

Deze blijven hun hele leven groeien. Het is daarom belangrijk 

dat hij op harde dingen kan knagen. Doet hij dat niet dan krijgt 

hij heel lange tanden en kan hij niet meer eten.  

Hij eet heel graag zaadjes, granen en noten, maar ook 

groenten en een beetje fruit. 

 

Voortplanting 

Een vrouwtjeshamster kan zes keer in een jaar jongen en krijgt per nestje 4 tot 12 

jongen. De moeder draagt de hamstertjes 16 dagen in de buik. Dat is dus erg kort. 

Als ze uit de buik komen, zijn ze nog hulpeloos, niet groter dan 3 centimeter en 

wegen maar 8 gram. Na twee weken kunnen ze hun oogjes open doen. Omdat ze 

nog niet veel haartjes hebben houdt de moeder ze lekker warm! Dit doet ze door 

bovenop de hamstertjes te gaan liggen. 

 

Uitsterven 

In Nederland leven ook hamsters in het wild. Dat zijn de korenwolven. 

Maar het ziet er niet goed uit voor de diertjes. Ze bewonen akkers 

van boeren, die natuurlijk regelmatig ploegen. Met dat ploegen 

maken ze de holletjes van de korenwolf kapot. Ook bouwprojecten 

verwoesten hun holletjes. 

 

Huisdier 

Wil je een hamster als huisdier? 

 Zorg er dan voor dat je een grote kooi hebt met een klein huisje waar je 

hamster een nestje in kan maken. 



 

 
 

 Leg altijd voldoende zaagsel op de bodem van de kooi. Geen kranten, want 

daar zit inkt op en dat is giftig.  

 Doe het voer in stevige bakjes, zodat het bakje niet snel wordt omgestoten. 

Neem ook een druppel-drinkflesje in plaats van een bakje met water. Dan 

wordt het water niet snel vies. 

 Zet een molentje in de kooi om lekker hard te rennen. Dat is goed voor de 

conditie. In het wild in de woestijn rennen ze ook heel veel. 

 Maak meerdere verdiepingen in de kooi. Zo kunnen ze van boven naar 

beneden rennen en lijkt het meer op hun holletjes in het wild. 

 Zet de kooi nooit te dicht bij een raam en als je een kat hebt, houdt hem weg 

van je hamster. 

De hamstersoort die de meeste mensen thuis hebben, is de goudhamster. Deze is 

genoemd naar zijn gouden kleur. Hij heeft een crèmekleurige buik, hele grote 

zwarte ogen en grijze of zwarte oren. Volwassen goudhamsters zijn ongeveer 17 

tot 18 centimeter lang en wegen 80 gram. De mannetjes zijn wel groter dan de 

vrouwtjes. 

 

Als je eten in de kooi van een hamster legt lijkt het of het dier 

alles in een keer opeet. Dat doet hij niet, maar hij propt alles in 

zijn wangzakken. Die voorraad eten brengt hij na het 

'hamsteren' naar een opslagplaats in zijn holletje. 

 

Tam? 

Laat een hamster die je net gekocht hebt eerst een paar dagen met rust. Pak hem 

nog niet op en ga nog niet met hem spelen. Het is namelijk heel erg belangrijk dat 

hij eerst aan zijn kooi went. Na een paar dagen kun je proberen om de hamster aan 

je hand te laten wennen. Pas dan kun je hem heel voorzichtig vastpakken. 

 

Het is ook van belang om te praten met je hamster. Zo went hij aan je stem. Na een 

tijdje gaat hij zelf aan je snuffelen. Dat betekent dat hij je vertrouwt. Dan kun je 

ook leuk met hem gaan spelen. 

 

Hap! 

Hamsters bijten alleen als ze bang zijn! Als een jong hamstertje bijt, doet het 

meestal niet veel pijn. Als je hamster je toch pijn doet, probeer je hand dan niet te 

wild weg te trekken. Daar schrikt je hamster dan weer van! 

 


