
Een kip is hip! 
Stel jij ook wel eens een vraag via de zoekmachine 
Google? Dan ben je niet alleen. In 2019 googleden veel 
Belgen hun vraag. De tweede meest gestelde hoe-
vraag was verrassend: ‘Hoe oud wordt een kip?’ 

De meest gestelde hoe-vraag 
ging over de verkiezingen. Ze 
luidde: ‘Hoe moet ik stemmen?’ 
Dat is niet zo vreemd. Veel men-
sen wilden weten hoe je je stem 
kon uitbrengen. Google con-
troleerde wel de tweede meest 
gestelde hoe-vraag. ‘Hoe oud 
wordt een kip?’ kwam vorig jaar 
niet voor in de top drie. Bete-
kent dit dan dat kippen almaar 
hipper zijn? Ja, is het antwoord! 
De laatste drie jaar is er een 
toename van de verkoop van 
pluimvee. Almaar meer mensen 
schaffen de diertjes aan. En dat 
is niet alles. Ze worden als echte 
huisdieren vertroeteld. 

Hoe komt dit? 
Er zijn wel wat voordelen op 
te sommen. Kippen verwer-
ken het afval uit de keuken. Ze 
hebben niet zoveel plek nodig. 
Je hoeft er niet elke dag mee te 
wandelen. Ze hebben eigenlijk 

niet zoveel verzorging nodig. 
Een schoon hok, voldoende eten 
en drinken en wat aandacht is 
genoeg! Kippen geven eitjes. Dat 
vinden veel mensen een voor-
deel. Vier jaar geleden was er 
een crisis. Veel eieren in de win-
kel waren besmet. Ze bevatten 
een gevaarlijke insecticide.

Sindsdien kiezen meer mensen
ervoor om zelf kippen te hou-
den. Dan weten ze welke voe-
ding de kippen krijgen. Boven-
dien zien kippen er schattig uit. 
Ook dat is leuk, natuurlijk! En 
als je nieuwsgierig bent: een kip 
wordt gemiddeld tien jaar oud. 
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>> Ook de auteur van dit artikel googelde ooit de vraag ‘Hoe oud worden kippen?’ (Foto Sofie De Moor)

     Heb jij kippen thuis?

  Doe mee met de poll op
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