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Lees meer over de kippen 
 

Kippen komen van oorsprong uit Azië maar 

tegenwoordig zie je ze overal ter wereld. Kippen worden 

gehouden voor hun eieren en hun vlees maar ook vaak 

gewoon als huisdier.  

Een mannetjeskip heet een haan, een vrouwtje een hen, 

en de baby’s heten kuikens. 

Wist je dat de kip eigenlijk een bosdier is? ’s Nachts 

slapen ze graag veilig hoog in een boom. Een aantal jaar 

geleden hadden we op de kinderboerderij ook twee 

hanen die niet ’s nachts in het hok wilden. Die sliepen 

liever in een boom. 

 

Allemaal geluidjes 
Als je een hele tijd met ze doorbrengt kom je erachter 

dat ze allemaal verschillende geluidjes hebben voor 

verschillende dingen. Ze tokken zachtjes als ze wat 

naar eten scharrelen, de haan laat luid en duidelijk 

horen dat het dag is en dat hij op de hennetjes let, en 

de kuikens piepen om hun moeders aandacht. Als een 

haan een lekker hapje voor een hennetje heeft 

gevonden maakt hij een wat harder en korter tokkend 

geluid. En als een van de kippen een ei heeft gelegd, 

nou dan mag heel de boerderij het horen! Zo hebben 

ze elkaar dus heel wat te vertellen. 

Eet smakelijk 
Kippen zijn omnivoren. Een omnivoor is een “alles-eter”. Maar dat wil niet zeggen dat een kip ook echt 

alles eet. Het betekent dat ze zowel planten als vlees eten.  

Veel verschillende dingen eten ze wel. In het wild eten ze graag zaden, bessen, wormen, kleine insecten 

en soms zelfs slakken.  
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Komen er al kuikentjes? 
 

Als een hen op een stel eieren gaat zitten heet dat broeden. Gemiddeld 

legt een kip 10 tot 12 eieren per nest. Het duurt ongeveer 21 dagen om 

de eieren uit te broeden, dat is dus zo’n volle drie weken. Dan pikken de 

kuikentjes die erin zitten een gaatje in het ei en komen dan langzaam 

naar buiten. Zo’n kuikentje heeft dan al kleine veertjes en kan al kijken, 

lopen eten en piepen.  

Als mama kip rond gaat lopen roept ze haar kuikens steeds bij haar. 

Vooral als ze een lekker hapje voor ze ziet. De kuikentjes piepen op hun 

beurt weer om mama te laten weten waar ze uithangen. De eerste tijd 

blijven de kuikens heel dicht bij hun moeder. Langzaamaan durven ze 

steeds verder alleen op stap. Pas na 18 weken worden de kuikens 

volledig opgenomen door de groep. 

 

Intelligent  
een extra stukje met leuke weetjes over de intelligentie van kippen (via www.ongehoord.info) 

Uit onderzoek blijkt dat kippen veel intelligenter 

zijn dan de meeste mensen aannemen. Zo hebben 

net geboren kuikens een getalsbegrip tot 10, ze 

onderscheiden van 10 gaten het gat waar ze eten 

kunnen vinden. Ook hebben kippen een tijdsbesef, 

onderzoekers leerden kippen tussen 6 en 7,5 

minuut naar een touchscreen te pikken zodat ze 

meer eten kregen dan wanneer ze meteen pikten. 

Helemaal verbazingwekkend is het vermogen van 

kippen om het voortbestaan van objecten te 

begrijpen. Deze eigenschap houdt in dat iemand 

begrijpt dat een object blijft bestaan, ook als je deze 

niet meer ziet. Mensenbaby's ontwikkelen dit 

begrip pas na 6 tot 7 maanden. Jonge kuikens 

bleken een object dat ze door een klein raampje 

gezien hadden te onthouden en te kunnen 

opzoeken door langs obstakels te lopen. 

Bron tekst (laatste alinea): http://www.ongehoord.info/onderzoek/kippen/kippen-in-de-natuur/ 
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De kippen van Kinderboerderij Geldrop wachten tot ze ’s 
ochtends weer lekker naar buiten mogen. ’s Nachts zitten ze 

binnen zodat de wilde vossen uit het park er niet op gaan jagen. 
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