
Keutels, drollen, mest... er zijn veel woorden 
voor poep. Een beetje gek misschien, maar 
stiekem erg leuk en je leert er een hoop van!

WAAROM ZIEN DROLLEN  
ER VERSCHILLEND UIT?
Elk dier heeft andere poep, geen drol ziet er  
hetzelfde uit. Reuzenschildpadden maken  
bijvoorbeeld grote lange staafvormige drollen, 
terwijl een luiaard kleine keuteltjes legt. Hoe 
je drol eruitziet heeft onder andere te maken 
met wat je eet. Er is veel verschil tussen de 
drollen van planteneters en die van vleeseters. 
Planteneters hebben meer voedsel nodig dan 
vleeseters, omdat planten niet zo voedzaam 
zijn. Hoe groter het dier, hoe meer eten het dier 
nodig heeft om te bewegen, te groeien en om 
het lichaam te laten werken. Grote planteneters 
poepen dus het meest. De drollen van vleeseters 
stinken meestal wel veel meer dan planteneters, 
want hun hopen bestaan vooral uit rottend vlees.

WAAR WORDEN DROLLEN  
GEMAAKT?
Poep wordt gemaakt in je darmen. Planteneters 
hebben veel langere darmen dan vleeseters en 
alleseters. Het voedsel legt een lange weg af. 
Als je eten doorslikt, reist het in een paar  
minuten naar je maag. Daar blijft het ongeveer 
twee tot drie uur. De volgende twee tot drie uur 
reist je maaltijd door je dunne darm. Dan volgt 
een belangrijk gedeelte: de dikke darm. In  
ongeveer dertig uur kneedt deze darm je voedsel, 
tot het als een drol in de wc belandt. Een reis 
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Wist je dat sommige dieren  
hun geur liever goed verstoppen?  

Tijgers poepen in het water  
zodat prooidieren niet ruiken  

dat zij in de buurt zijn.



van 24 tot 72 uur. De darmen van een mens  
zijn ongeveer 8 meter lang, die van een leeuw  
7 meter, die van een olifant 35 meter en de  
darmen van een giraffe zijn wel 70 meter lang! 

WAAROM STINKEN DROLLEN?
Soms kan het behoorlijk stinken in een wc- 
hokje en doe je liever je neus dicht. Dieren 
vinden poepgeurtjes juist lekker, want zo komen 
zij meer te weten over de maker van de drol. 
De poep van een dier heeft vaak dezelfde geur, 
terwijl de luchtjes van mensen erg van elkaar 
kunnen verschillen. Dit komt omdat wij veel 
verschillende soorten voedsel eten, in allerlei 
combinaties. 

Voor veel dieren heeft poep een belangrijke 
boodschap. Neushoornvrouwtjes gebruiken  
de dampende bergen bijvoorbeeld om een  
geschikte partner te vinden. Ook sproeien zij 

met hun urine wanneer zij zin hebben om te 
paren. De man ruikt dat dan en zoekt dan het 
vrouwtje op. Dieren laten met hun poep aan 
andere dieren weten wat hun gebied is en of  
de ander daar welkom is. 

IS POEP OOK INTERESSANT?
Niet alleen voor de dieren, maar ook voor de 
dierverzorgers en dierenarts zijn dierendrollen 
heel handig. Aan de poep kunnen zij vaak zien  
of een dier gezond is. Een mooie drol of een 
natte flats kan al genoeg zeggen. Onder een 
microscoop kun je in de poep bijvoorbeeld ook  
bacteriën zien en hierdoor weten wat er met een 
dier aan de hand is. Regelmatig wordt de poep 
van alle dieren in het dierenpark door de dieren-
arts gecheckt.
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Poeppluizen tijdens Poep  ZOO 
in DierenPark Amersfoort.

Neushoorn

Een luiaard poept maar 
n keer per week.

Wist je dat luiaards maar één 
keer per week een grote boodschap 
doen? Dit is het enige moment dat 

zij uit hun boom naar beneden 
klimmen. 



Op andere manieren wordt er ook gebruik  
gemaakt van dierenpoep, als mest voor over  
het land bijvoorbeeld. Mensen die in de woestijn 
leven, bewaren de poep van kamelen. De  
droge hopen branden enorm goed, waardoor een 
kampvuurtje zo is gemaakt. Met olifantenpoep 
kun je beelden boetseren, auto’s laten rijden, 
planten laten groeien en zelfs papier maken.  
Je kunt er ook vuur mee laten branden. Heel 
handig dus, die stinkende hopen.

WAAROM ETEN SOMMIGE DIEREN 
HUN EIGEN DROLLEN?
Sommige dieren eten hun eigen poep, konijnen 
bijvoorbeeld. In poep zitten soms nog belangrijke 
voedingsstoffen die het lichaam er niet uit heeft 
gehaald. Door de poep nogmaals op te eten, 
weet je zeker dat je alles binnenkrijgt! Dieren 
eten ook weleens drollen van andere dieren.  
Zo zijn bavianen dol op olifantenpoep, want daar 
zitten vaak lekkere stukjes appel in verstopt. 

Olifanten en neushoorns hebben allebei een heel 
slecht verteringssysteem. Ongeveer de helft van 
wat zij eten komt er bijna weer in zijn geheel uit. 
Een lekkere snack voor andere dieren! Giraffen 
hebben juist hele kleine compacte drolletjes. Er 
zijn bijna geen etensresten meer in te zien. Dat 
komt vooral door hun verteringsstelsel.  

Zij kauwen meerdere keren op hun voedsel,  
waardoor deze dieren in staat zijn om moeilijk 
te verteren voedsel te eten. Een giraffe van vijf 
meter hoog poept keuteltjes met het formaat  
van een knikker! 

Niet alleen bavianen maken gebruik van de 
drollen van anderen. Mestkevers leggen zelfs 
hun eitjes in een balletje mest. De kleine kevers 
kunnen direct van de poep smullen zodra zij uit 
het ei kruipen.

 

Wist je dat veel vogels over  
hun poten heen poepen om af te  
koelen? Vogels poepen en plassen 

natuurlijk tegelijk, daardoor  
spetteren de flatsen makkelijk 

over hun poten!

Giraffen kauwen meerdere 
keren op hun voedsel.

Mestkever

3



HOE LANG ZIJN DE DARMEN 
VAN EEN OLIFANT?
A.  15 meter.
B.  25 meter.
C.  35 meter.

WAARVOOR GEBRUIKEN 
NEUSHOORNS DE  
DAMPENDE BERGEN POEP?
A.  Om een geschikte partner te vinden.
B.   Om te beschermen tegen insecten  

en  steekvliegen.
C.  Om hun voeten warm te houden.

HOE VAAK DOET EEN  
LUIAARD EEN GROTE  
BOODSCHAP?
A.  Drie keer per dag.
B.  Eén keer per week.
C.  Eén keer in de maand.

WAARVOOR KUN JE 
OLIFANTENPOEP 
NIET GEBRUIKEN?
A.  Om mee te schrijven. 
B.  Om papier mee te maken.
C.  Om auto’s mee te laten rijden.
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Wil je kijken of je alles goed hebt onthouden? 
Of vind je het leuk om je spreekbeurt af te sluiten met een leuke  

quiz om te testen of jouw klasgenootjes wel hebben opgelet? 
Dan vind je hier nog een paar vragen, die je kunt beantwoorden. 
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WAAROM POEPEN VOGELS 
SOMS OVER HUN EIGEN  
POTEN HEEN?
A.  Om af te koelen.
B.  Om andere vogels te laten schrikken.
C.  Om niet op te vallen tussen de wolken.

HOEVEEL PROCENT VAN  
WAT EEN OLIFANT EET,  
KOMT ER BIJNA WEER IN  
ZIJN GEHEEL UIT?
A.  10 procent.
B.  50 procent.
C.  85 procent.

WAAROM IS HET  
ONDERZOEKEN VAN POEP 
HEEL INTERESSANT?
A.  Om te kijken of een dier gezond is.
B.  Om te weten hoe oud een dier is.
C.   Om erachter te komen welk geslacht 

een dier heeft.

Antwoorden: 1C, 2A, 3B, 4A, 5A, 6B, 7A.

Quiz



    Maak van alle informatie die je  

hebt verzameld zelf een goede  

tekst voor je spreekbeurt.

    Heb je nog een vraag waar  
je echt niet uit komt?  
Stuur je vraag naar dierenvraag 
@dierenparkamersfoort.nl. 

     Oefen je spreekbeurt eerst  
een paar keer hardop voor je  
papa, oma of lievelingsknuffel.

    Het kan fijn zijn om tijdens je 
spreekbeurt iets in je handen te 

hebben, bijvoorbeeld een pen.

     Koop een emmer neushoornpoep  

en laat je klasgenootjes een  
luchtje ruiken! Wil je een emmer?  

Stuur een mail naar dierenvraag 
@dierenparkamersfoort.nl. 

    Verzamel mooie plaatjes  
of filmpjes en laat die zien  
op het digibord.

    Zenuwachtig zijn is helemaal  
niet erg! De dierverzorgers  
zijn ook wel eens zenuwachtig.  

Blijf rustig in- en uitademen.

    Maak voor jezelf een spiekbriefje 

met de belangrijkste woorden. 
Schrijf niet te lange zinnen op.

     Staar niet te veel naar je  
spiekbriefje, maar kijk ook  
naar je klasgenootjes.

     Laat je klasgenootjes pas  
aan het einde vragen stellen. 
Anders raak je misschien  
de draad kwijt, of wordt hun  
vraag al beantwoord tijdens  
je verhaal.

    Gebruik de quiz op de vorige  
pagina aan het einde van je 
spreekbeurt om te testen of je 
klasgenootjes wel goed hebben 

opgelet.

Spreekbeurttips
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Heel veel 
succes met je 
spreekbeurt!

Deze video 
bijvoorbeeld!

https://www.youtube.com/watch?v=kR2sN1BICb8

