
 

 
 

Geit 

Mekkerende 

klauterkampioenen 

 

Wilde geiten komen vooral voor 

in landen rond de Middellandse 

Zee, zoals Frankrijk.  

Vroeger had daar bijna iedereen 

een geit thuis. Op het platteland 

waren ze heel nuttig. Ze geven 

immers melk en ook hun mest is 

goed voor landbouwgrond.  

Er zijn nog steeds geitenhouderijen. Van de melk van deze geiten maken 

geitenhouders bijvoorbeeld geitenkaas. 

In het wild leven geiten soms in de bergen. Ze zijn heel handig in klauteren en 

vinden dat ook leuk. In de wei klimmen ze daarom graag overal op. De speciale 

loopplankjes en klimhuisjes voor geiten zijn er dus niet voor niets. Daar kunnen ze 

zich op uitleven. 

 

Uiterlijk 

Geiten zijn bruin, zwart of wit van kleur. Ze hebben meestal 

een lang, harig baardje aan hun kin, de geitensik! De meeste 

geiten hebben horens en ze hebben allemaal een klein plukje 

staart. 

 

Voedsel 

Geiten eten gras, hooi, bladeren en verschillende soorten groenten. Daarnaast 

drinken ze veel water. Het drinkwater moet iedere dag ververst worden, want vuil 

water drinkt een geit niet meer. Een likblok is voor geiten ook onmisbaar, want 

hierin zitten mineralen die ze hard nodig hebben.  

 

Geiten zijn herkauwers. Dat betekent dat ze hun 

eten een paar keer kauwen. Als ze een hap gras 

nemen, kauwen ze, slikken het door en krijgen na 

ongeveer een half uur die hap in de mond terug om 

nog een keer te kauwen. Zo kunnen ze hun voedsel 

beter verteren. Planten verteren namelijk moeilijker dan vlees en herkauwers 

hebben deze manier gevonden om toch alles uit hun voer te halen wat erin zit. 

 



 

 
 

Er zijn ook planten die niet goed zijn voor geiten. Dat zijn giftige planten, zoals: 

vingerhoedskruid, rododendron, buxus en tomatenplanten. Als geiten hiervan eten, 

moet de dierenarts direct komen. 

 

Voortplanting 

Moeder geit is 150 dagen drachtig voor ze bevalt van haar 

jong. Jonge geitjes zoeken ongeveer drie maanden lang steeds 

hun moeder op om te drinken, maar na tien dagen eten ze ook 

al gras.  

Geiten kunnen wel 15 jaar oud worden. 

 

Beeehhhh, het regent! 

Geiten lopen graag in de wei, maar niet als het regent. Ze houden niet van nat weer 

en moeten altijd op een droge plek kunnen liggen. 

 

 
 

Wist je dat... 

Een geit ongeveer drie liter melk per dag geeft? Dat zijn dus drie melkpakken vol! 

 

 

 


