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Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten

De Nederlandse Landgeit
Meer informatie vindt u op:

www.landgeit.nl

Of u kunt contact opnemen met:

De Nederlandse Landgeit bepaalde
eeuwenlang het gezicht van de
geitenstapel in ons land. Zij voorzag de
veelal zeer arme gezinnen van melk,
mest en soms een stukje vlees.
Door kruising met meer productieve
buitenlandse rassen heeft de
Nederlandse Landgeit op het punt van
uitsterven gestaan. In de vijftiger jaren
van de 20-ste eeuw waren er nog maar
enkele exemplaren overgebleven.
Vanaf die tijd heeft een groeiende
groep enthousiaste fokkers het ras voor
uitsterven behoed. In 2007 stonden er
ongeveer 2200 dieren ingeschreven in
het stamboek van de LFNL.
Tegenwoordig worden de meeste
landgeiten door particulieren gehouden.
Om te fokken of alleen voor de
gezelligheid. Daarnaast lopen er veel
landgeiten in natuurterreinen, waar zij
zich tegoed doen aan berken, bramen
en andere opslag.

Geschiedenis van de Landgeit
De Nederlandse Landgeit is het enige
oorspronkelijke Nederlandse geitenras
en is veelvuldig te zien op schilderijen
uit de periode 1200-1900. Zij gold
als ‘de koe van de arbeider’. Daarbij
waren de jonge geitjes vaak belangrijke
speelkameraadjes.
Gedragen door moderne
landbouwinzichten, werden vanaf
ongeveer 1900 uit Zwitserland
geïmporteerde Toggenburger- en
Saanengeiten ingekruist ter verbetering
van de melkgift. Dit had tot gevolg dat
er rond 1950 nauwelijks nog
Nederlandse Landgeiten over waren.
Initiatieven in 1958 hebben voorkomen
dat de Nederlandse Landgeit niet geheel
verdwenen is. De laatste dieren werden
naar Diergaarde Blijdorp gehaald.
Het voormalige Rijksinstituut voor
Natuurbeheer (Alterra) heeft
nakomelingen van deze dieren ingezet
voor begrazingsonderzoek op
natuurterreinen. Vanaf 1971 is de
landgeitenpopulatie langzaam
toegenomen. In 1981 is de
Landgeitenfokkersclub Diever en
omstreken opgericht. Een jaar later
ontstond de Landelijke Fokkersclub
Nederlandse Landgeiten (LFNL)
Dankzij de inzet van de LFNL en haar
regionale fokkersclubs heeft de vitale
landgeitenpopulatie een enthousiaste
schare liefhebbers. Momenteel (2007)
staan ruim 2000 geiten en 200 bokken
van zo’n 460 liefhebbers in het
stamboek geregistreerd.

Raskenmerken
De Nederlandse Landgeit is een stevig
gebouwde, middelgrote, enigszins
laaggestelde geit. Zij zijn overwegend
bont, dus wit met vlekken in de
kleuren zwart, grijs, bruin, beige of een
menging daarvan. Ook komen, hoewel
minder, éénkleurige dieren voor.
De bokken vallen op door hun
monumentale horens. Ook de geiten
zijn gehoornd, maar minder opvallend.
De beharing van de geiten is minder
lang dan die van de bokken.
Geiten krijgen bij de eerste worp
meestal een eenling. Oudere geiten
werpen vaak twee lammeren.
Verzorging
De Nederlandse Landgeit is een sterk
ras dat goed is aangepast aan de
omstandigheden in ons land. Zij stelt
geen hoge eisen en is tevreden met de
normale basisverzorging qua huisvesting
en voeding. Zorg wel voor een goede
omheining! Het aflammeren gaat
gemakkelijk en de moederzorg is goed.
Huidige functie
Landgeiten worden in toenemende
mate ingezet bij het beheer van
natuurterreinen, vaak in combinatie
met andere grazers. Bij oudheidkundige
instellingen zoals openluchtmusea
zorgen de landgeiten voor een levend
verleden. Ook worden ze gehouden op
kinderboerderijen, zorgboerderijen en
onderwijsinstellingen. De meeste
landgeiten worden echter door
particulieren gehouden. Door het
instandhouden van dit nu nog zeldzame
huisdierras worden eigenschappen
behouden welke bij moderne rassen
verloren zijn gegaan.

Het hoofddoel van de LFNL is het
bewaren van het oude doch vitale ras
van de Nederlandse Landgeit. Dit doel
probeert ze te bereiken door:
• Het stimuleren van contacten tussen
fokkers en andere geïnteresseerden.
De regionale clubs organiseren
symposia, lezingen, bezoeken aan
landgeitenfokkers, stallentochten en
andere leerzame en gezellige
bijeenkomsten.
• Het bijhouden van een stamboek om
inteelt tot een minimum te beperken.
• Het organiseren van keuringen en het
geven van fokadviezen om zo de
fokkerij te stimuleren.
• Het vier maal per jaar uitgeven van
een clubblad vol informatie, zoals
keuringsuitslagen, geboortenboek,
dekbokkenlijst en andere
wetenswaardigheden over de landgeit.
Het ledenbestand is divers:
• particulieren die fokken
• particulieren die niet fokken maar
de geiten als gezelschapsdier houden
• kinderboerderijen, zorgboerderijen,
onderwijsinstellingen en musea
• natuurbeheerinstanties
(Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, etc.)
De LFNL is het overkoepelende orgaan
van een aantal regionale fokkersclubs:
Groningen
Friesland
Drenthe
Midden-Nederland (Overijssel,
Gelderland, Utrecht, Flevoland),
Noord-Holland (Noord-Holland,
Zuid-Holland, Zeeland)
Zuid-Nederland
(Noord-Brabant, Limburg).

