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Algemene kenmerken:  
Ongewerveld, insect, veelal nachtdier. 

Lengte: enkele cm tot 55 cm. 

Leeftijd: enkele maanden tot enkele jaren. 

 

Varianten: 
Er zijn veel soorten wandelende takken, elk met eigen behoeften. Veel zijn groen/bruin 

gekleurd en lijken op een tak, andere zijn juist opvallend gekleurd, een aantal soorten 

heeft vleugels. Een veel gehouden soort is de Indische wandelende tak (Carausius 

morosus). Zorg dat u weet welke soort u koopt en welke eisen daarbij horen! 

 
Natuurlijk gedrag: 

Wandelende takken komen voor over de hele wereld. Vaak zijn ze ’s nachts actief en 
schuilen ze overdag. Ze zijn perfect gecamoufleerd. Wandelende takken vervellen een 
aantal keer tijdens de groei. 
 
Huisvesting: 
Lees het Praktisch document over ‘Het terrarium’ voor informatie over het opzetten, 
inrichten en onderhouden van een terrarium. 
Kies een terrarium dat minstens drie keer zo hoog en twee keer zo lang is als de 
grootste wandelende tak die erin zal leven. De bodem kan bestaan uit zand, schors, 
humus, turfmolm, sphagnum of onbemeste potgrond. Met een kurken achterwand en 
losse boomtakken geeft u klimgelegenheid. 
Het gewenste klimaat kan erg uiteenlopen, sommige soorten hebben een droog 

terrarium nodig met goede ventilatie, andere juist een hoge luchtvochtigheid. De 
temperatuur moet meestal tussen 20 en 28 graden Celsius liggen. Vraag aan de 
verkoper welke eisen uw soort stelt! 
Soms kunnen soorten gecombineerd worden als ze dezelfde eisen stellen. Zet geen 
dieren van erg verschillende formaten bij elkaar, de grote soorten kunnen de kleinere 
verwonden. 
 
Verzorging: 
Hanteer wandelende takken erg voorzichtig, laat ze liefst op uw hand of in een bakje 
lopen of pak ze als dat nodig is vast tussen het eerste en tweede paar poten. Laat ze 
met rust tijdens en vlak na het vervellen want de nieuwe huid beschadigt snel en dat 
kan fataal zijn. Sommige soorten kunnen bijten of met hun poten knijpen, wat een 
klein wondje geeft. Draag bij Anisomorpha een veiligheidsbril bij het hanteren want 
deze soort spuit zuur. 
Bij soorten die een hoge luchtvochtigheid vragen, moet u minstens eens per dag 
sproeien met een plantenspuit op de nevelstand. Controleer de omstandigheden in het 

terrarium zoals luchtvochtigheid en temperatuur regelmatig.  
 
Voeding: 
Wandelende takken eten planten, elke soort heeft zijn eigen dieet. Vrijwel alle soorten 
eten braamblad. Vraag bij aanschaf na wat uw soort nog meer eet en bedenk of dat 
goed verkrijgbaar is! Voor jonge wandelende takken moet u stugge bladranden 

afknippen. Geef nooit planten die bespoten kunnen zijn met insecticiden. Zorg altijd 
voor verse bladeren, zet voedseltakken in water zodat ze goed blijven maar let op dat 
de wandelende takken daar niet in kunnen verdrinken. Drinken doen ze niet tot 
nauwelijks, sproeidruppels zijn voldoende.   
 
Gezondheid en ziekte: 
Wandelende takken kunnen soms ongedierte krijgen via hun voedsel. Als de 
omstandigheden niet optimaal zijn kunnen hun eitjes gaan schimmelen. Bij verkeerd 
voedsel of als het te vochtig is in het verblijf kunnen wandelende takken diarree 
krijgen. Verloren pootjes kunnen na enkele vervellingen weer aangroeien, maar niet bij 
volwassen dieren die niet meer vervellen. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van sommige soorten zoals de Indische 
wandelende tak is geen specifieke ervaring nodig; voor andere soorten die hogere 
eisen stellen is ervaring gewenst. Zorg dat u zich van tevoren goed informeert. 
 
Aanschaf en kosten: 

Let bij de aanschaf op dat de dieren onbeschadigd zijn en geen pootjes missen. Plaats 
nieuwe dieren altijd in quarantaine voor u ze bij al aanwezige dieren zet. 
Eenmalige kosten: de wandelende takken, een terrarium met inrichting. 
Terugkerende kosten: voeding, bodemmateriaal, elektriciteitskosten. 
 
 
In te vullen door de verkoper: 

Soort Temperatuur Luchtvochtigheid Voeding 

    

 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de wandelende tak en het prakt isch 
document ‘Het terrar ium’ op www.l icg .n l om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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