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Algemene kenmerken: 
Zangvogel, zaadeter.  
Lengte: 11-23 centimeter.  
Leeftijd: gemiddeld 12 jaar.  
 
Varianten: 
Er zijn kleurkanaries, zangkanaries en postuurkanaries.  
Kleurkanaries worden op kleur en type gekweekt. Zangkanaries zijn speciaal voor de 
zang gekweekt, zoals bijvoorbeeld de Waterslager, de Harzer kanarie en de Timbrado. 
Postuurkanaries worden op uiterlijke kenmerken gekweekt en verschillen enorm van 
elkaar, bijvoorbeeld in grootte en verenkleed.  
 
Natuurlijk gedrag: 
De wilde kanarie komt onder andere voor op de Canarische eilanden en Madeira. Ze 
leven buiten het broedseizoen in grote, gemengde groepen. In het broedseizoen leven 
ze in paartjes. De mannetjes van de kanarie zingen om een vrouwtje te imponeren. De 
zang is deels aangeleerd en deels erfelijk. 
 
Huisvesting: 
Kanaries zijn sociale vogels, dus het is het beste hen met meerdere vogels tegelijk te 
houden. Geschikte combinaties zijn man-vrouw of vrouw-vrouw. Niet elke combinatie 
werkt even goed en er moet voldoende ruimte zijn. Haal de vogels uit elkaar als er 
gevechten ontstaan. 
De meeste varianten kunnen binnen en buiten gehouden worden. Zorg binnen voor 
een natuurlijke lichtperiode en een geschikte lichtintensiteit om ruiproblemen te 
voorkomen. 
 
Binnenverblijf:  
Kies een kooi die qua vorm meer lang dan hoog is. De kooi moet liefst drie dichte 
zijden hebben en tenminste 80cm hoog staan, zodat de kanaries een veilig gevoel 
hebben. De tralies mogen maximaal 1,2 cm uit elkaar staan. Zet de kooi tochtvrij, op 
een lichte plek, maar niet in de volle zon. 
Minimale afmetingen: 80x40x 50cm (lxbxh) voor kanaries kleiner dan 15cm. 
120x50x50cm voor (postuur)kanaries tussen de 15 en 20cm. 140x60x60cm voor 
(postuur)kanaries groter dan 20cm. Een grotere kooi is altijd beter.  
Bodembedekking: kranten of eventueel schelpenzand.  
Inrichting: minimaal twee geschikte zitstokken met de juiste dikte, voer- en 
drinkbakjes, schommeltje en vogelbadje.  
 
Buitenvolière: 
Een (buiten)volière met meer dan twee kanaries is geschikt buiten het broedseizoen. 
Tijdens het broedseizoen is het beter om hen per paartje te houden. 
Zorg voor een tocht- en vorstvrij nachthok.  
Bodembedekking: metselzand.  
Inrichting: Niet-giftige beplanting, voldoende geschikte zitstokken, voerplaats, 
drinkbak, badje.  

Verzorging: 
Dagelijks: uitwerpselen weghalen, drinkbakjes, badje en zitstokken schoonmaken. 
Wekelijks: bodembedekking (kooi) vervangen, voerbakjes, zitstokken en bodem (kooi) 
ontsmetten. Maandelijks: alles goed schoonmaken. 
Zorg dat de nagels van een kanarie niet te lang worden en knip deze als dat nodig is. 
 
Voeding: 
Kanaries mogen altijd voer, grit, maagkiezel en schoon drinkwater tot hun beschikking 
hebben. Er zijn speciale kanariezaadmengsels, vul dit aan met eivoer. U kunt bijvoeren 
met geschikte onkruiden en onkruidzaden, groente en fruit. Let op: avocado is giftig en 
te veel sla kan diarree veroorzaken. Haal restjes groente en fruit dagelijks weg. 
In plaats van zaadmengsels kunt u pellets of korrelvoer geven. Het voordeel van 
pellets is dat de vogels niet alleen de lekkerste zaadjes kunnen eten, wat tekorten kan 
geven.  
 
Gezondheid en ziekte: 
Een gezonde kanarie maakt een levendige indruk, is schoon en niet mager. De veren 
sluiten goed aan en de vogel zit niet bol. Ook mag de vogel niet hoorbaar of met open 
bek ademen. Bij het opblazen van de veertjes van de buik mogen geen donkerrode of 
donkerpaarse vlekken te zien zijn.  
Ziekte kan onder andere veroorzaakt worden door verkeerde of onvoldoende voeding, 
infecties of stress. Afhankelijk van het type kanarie kunnen erfelijke aandoeningen 
voorkomen. Stokrui kan ontstaan door wisselende daglengtes of te weinig licht. 
Muggen kunnen kanariepokken overbrengen, hiertegen is te vaccineren. 
Houd nieuwe of zieke vogels apart van andere vogels. Als uw kanarie 
ziekteverschijnselen vertoont, moet u zo snel mogelijk naar een vogeldierenarts gaan.  
 
Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van kanaries is geen specifieke ervaring nodig. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij de aanschaf goed op gezondheid van het dier. 
Schaf een kanarie aan na de ruiperiode, omstreeks augustus of september. 
Eenmalige kosten: aanschafkosten vogel, kosten kooi of volière en inrichting. 
Terugkerende kosten: bodembedekking, voer, eventueel dierenartskosten. 
 

  
Deze samenvatt ing is  een verkorte 
hand le id ing b i j  de aanschaf. Lees de 
Huisdierenbijs lui ter  van de kanar ie op 
www.l icg.nl om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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