
  

RENDIER 
Met sneeuwschoenen! 

 
 

Iedereen kent Rudolf het rendier met zijn rode, lichtgevende neus. Hij trekt 
samen met acht andere rendieren de slee van de Kerstman. Wist jij dat 
rendieren niet alleen de Kerstman, maar ook andere mensen helpen? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HOE ZIE IK ER UIT?   
Het rendier heeft een lange kop en romp, in verhouding korte poten en een 
korte staart. De vacht van een rendier is veel dikker dan van welk ander hert dan 
ook! 
 
Warm jasje 
De vachtkleur van een rendier varieert van bijna wit tot bijna zwart. De vacht 
bestaat uit een ondervacht van donsharen en een bovenvacht van holle 
dekharen. Zelfs onder de staart, op en onder de snuit en aan de binnenkant van 
de oren heeft het rendier haren. Zo krijgt hij het in ieder geval niet koud! Het 
rendier verhaart twee keer per jaar. Na de verharing in het voorjaar krijgt het 
rendier zijn grijsbruine zomervacht.  De wintervacht is meer grijswit van kleur.  
 

Gewei 
Het rendier behoort tot de hertachtigen. Meestal dragen alleen de mannetjes, de 
bokken, een gewei. Dat is bij het rendier anders, daar heeft ook het vrouwtje, de 
hinde, een gewei. Het gewei van de bok is wel een stuk groter. Bokken 
gebruiken hun gewei om met elkaar te vechten om  de vrouwtjes. Hoe groter het 
gewei, hoe meer indruk het mannetje maakt! Het vrouwtje gebruikt haar gewei 
om haar jongen en haar voedsel te beschermen.  
 
Sneeuwschoenen 
Het rendier wordt geboren met ‘sneeuwschoenen’. Zijn poten zijn zo breed dat 
hij zonder moeite over de sneeuw kan lopen. Plukken haar onder zijn poten 
zorgen  ervoor dat hij niet uitglijdt op het ijs. Ook bijzonder: tijdens het lopen 
maken de pezen van de poten een klikkend geluid!  
 
 
 

 
 
 

DIERENPASPOORT RENDIER  

 
LATIJNSE NAAM:   Rangifer tarandus 

LEEFGEBIED:  in een gordel rondom de Noordpool 

VOEDSEL:  rendiermos, gras, kruiden, bladeren, twijgen  

LEEFTIJD:  gemiddeld tot 15 jaar 

GEWICHT:    110 tot 150 kg 

DRAAGTIJD:   7 tot 8 maanden 
AANTAL JONGEN:  1 per worp 

IUCN-STATUS:   niet bedreigd 



 

WAAR WOON IK? 
Het rendier leeft op toendra’s in de meest noordelijk gelegen bossen ter wereld. 
Hij leeft daar in kuddes van soms wel duizenden dieren. In zo’n grote groep voelt 
het rendier zich veilig. De kans dat een rendier door een roofdier wordt gedood is 
dan namelijk veel kleiner. In sommige streken maken rendieren in grote kuddes 
twee keer per jaar een tocht van ruim 2000 kilometer! 
 

Samit   
Uit het leven van de Samit, het volk van Lapland, is het rendier niet weg te 
denken. Zij gebruiken het rendier als vee. De Samit eten het vlees, maken kaas 
van de melk, leer van de huid en dekens van de vacht. Van rendierharen vlechten 
ze zelfs touw! Het rendier wordt ook als lastdier gebruikt of om sleeën te 
trekken. Een rendier is erg gemakkelijk te verzorgen, omdat hij goed tegen de 
kou kan en geen stal nodig heeft. Ook zoekt een rendier zijn eigen voedsel, zelfs 
als er een dik pak sneeuw ligt! 
 
 

WAT EET IK? 
Het rendier  is een echte vegetariër. In de zomer eet hij  knoppen en bladeren van 
bomen, maar ook waterplanten. In de winter is er minder voedsel beschikbaar. 
Toch weet het rendier altijd een lekker hapje onder de sneeuw vandaan te halen. 
Hij is namelijk gek op rendiermos en droge grassen.  
 
 
MIJN FAMILIE EN IK 
Rendieren paren in oktober. Dit noemen we de bronstperiode. De bokken 
(mannetjes) vechten onderling om de hindes (vrouwtjes). Vaak is het zo dat de 
bok met het grootste gewei wint. Hij mag met de hindes paren. In een groep 
kunnen dat er wel vijftien zijn! Na een draagtijd van ongeveer zeven maanden 
wordt één kalf geboren. Een uur na de geboorte kan het kalf al staan en drinkt 
het bij zijn moeder. De eerste melk zorgt ervoor dat het kalf beschermd wordt 
tegen allerlei ziektes. De moeders gebruiken hun gewei om het kalf te 
beschermen tegen vijanden. Na ongeveer drie jaar zijn de kalfjes helemaal 
zelfstandig.  

 
 
  



 

IN OUWEHANDS DIERENPARK 
Hoor jij de klikkende pezen van de rendieren al? 
In Ouwehands Dierenpark leeft een groep 
rendieren vlakbij RavotAapia. De rendieren 
hebben een groot perk met stenen, 
boomstammen en heuveltjes waar ze in een 
speelse bui overheen kunnen springen. De 
rendieren zijn erg nieuwsgierig en komen vaak  
heel dichtbij! 
 
 
HELP! 
Eén van de natuurlijke vijanden van het rendier is de wolf. Wolven gaan vooral 
achter zwakke, oude of achtergebleven dieren aan. De kalfjes en zieke rendieren 
vallen soms ook ten prooi aan vossen, raven of arenden. Ook voor beren, lynxen 
en veelvraten moet het rendier oppassen.   
 
Permafrost 
Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor het rendier. Steeds vaker 
worden sneeuwbuien gevolgd door winterse regen. De regen zorgt voor een 
dikke ijslaag op de grond, waardoor het rendier moeilijk bij het rendiermos kan 
komen. 
 

  
WIST JE DAT… 
 
Wist je dat een rendier heel goed kan zwemmen? 
Hij steekt niet alleen brede rivieren, maar zelfs zeearmen over!  

 

 
Kijk voor meer diereninformatie op 

 
www.ouwehand.nl 


