kippen

Noord-Hollandse blauwe

Hollandse kuifhoen

250 dieren

125 dieren

Zoals de naam al doet
vermoeden is de kip
gefokt in Noord-Holland.
Het vlees van deze kip
smaakt erg lekker.

Het belangrijkste
kenmerk van dit ras is
de kuif. De oudste
afbeelding van dit ras
is gevonden op een
schilderij uit 1657.

ganzen

Barnevelder

Twentse landgans
600 dieren

110 dieren

De Barnevelder bestaat
al meer dan 100 jaar en
werd gefokt voor de grote
bruine eieren. Nu wordt
de Barnevelder meer als
sierkip gehouden.

De Twentse Landgans
is het oudste en nog
enige overgebleven
Nederlandse ganzenras,
en wordt gehouden voor
verschillende doeleinden
zoals voor dons, veren,
vlees en eieren.

duiven

Groninger slenk

Zoekkaart
Nederlandse
zeldzame rassen

Zoek de zeldzame rassen
Nederlandse zeldzame landbouwhuisdieren… Vroeger zag je ze vaker
in de stal, op de akker of in de wei, maar tegenwoordig zijn veel van
deze rassen bijna helemaal verdwenen. Bijvoorbeeld omdat ze niet
genoeg eieren leggen voor de moderne landbouw, niet genoeg melk
geven, of omdat verschillende machines nu het werk op het land
kunnen doen. Toch zijn de rassen het waard om bewaard te blijven.
Het zijn bijzonder mooie, leuke en lekkere dieren die iets vertellen
over onze geschiedenis en cultuur. Zij zijn … ons levend erfgoed!
www.szh.nl

eenden

Krombekeend

200 dieren

100 dieren

Deze sierduif heeft een
typische vorm van de
nek. Het woord “slenk”
betekent buigzaam en
lenig. Dit slaat op de
merkwaardige wijze van
vliegen waarop deze
dieren zijn gefokt.

De Krombekeend is
een Noord-Hollands
eendenras dat in
Waterland (net boven
Amsterdam) werd
gefokt voor de eieren.

De rassen staan per diersoort bij elkaar.
Bij elk ras staat een foto en een kenmerk van
het dier. Ook staat erbij hoeveel dieren er bij
benadering nog van dit dier zijn in de wereld.
In het hokje in de foto kun je met een kruisje
aangeven of je het dier hebt gezien.
Op deze zoekkaart staan niet alle Nederlandse zeldzame rassen.
Een compleet overzicht vindt je op www.szh.nl. Achterop de kaart is
nog ruimte om de zeldzame rassen die niet op de kaart te vinden
zijn erbij te schrijven.
Veel plezier!

Meer informatie

Hyacinthduif

Kwakertje

Meer informatie over Stichting Zeldzame Huisdierrassen en haar activiteiten,
of over de overige Nederlandse zeldzame landbouwhuisdieren en hun
verenigingen, is te vinden op www.szh.nl.

150 dieren

1150 dieren

De Hyacintduif is de
enige Nederlandse
kleurduif. Kleurduiven
worden voor de sier
gefokt.

Het Kwakertje is het
kleinste gedomesticeerde
eendenras en valt op
vanwege haar kleine
snavel. Het eendje werd
vroeger gebruikt om
wilde eenden naar de
eendenkooi te lokken.

Interesse om zelf iets met zeldzame rassen te doen? Wij adviseren graag!
Donateur worden kan ook.
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Dreijenlaan 2 6703 HA Wageningen • www.szh.nl • info@szh.nl • 06-46 15 05 94

Deze zoekkaart is gebaseerd op een zoekkaart van het door SZH erkend educatief centrum Speelboerderij
Elsenhove in Amstelveen (www.elsenhove.nl).

koeien

Brandrood rund

schapen

Zwartbles

paarden

Gelders paard

1000 dieren

1580 dieren

1210 dieren

Deze koe heeft een
‘dubbeldoel’, dat wil
zeggen dat ze voor zowel
de melk- als voor de
vleesproductie worden
gebruikt. Het brandrode
rund is erg geschikt voor
natuurbeheer.

Dit schaap komt uit
Friesland, en werd
vroeger vooral gebruikt
voor de melk en het
vlees. Nu is het een
populair hobbydier.

Het Gelderse paard is een
heel veelzijdig paard. Je
kunt het voor een rijtuig
zetten, er mee springen
of er gewoon in het bos
op rijden.

Lakenvelder

Schoonebeeker

varkens

Bonte Bentheimer

1700 dieren

2400 dieren

40 dieren

Deze koe stond vroeger
veel in de voortuinen
van de kastelen. De koe
is snel te herkennen aan
haar witte band om haar
buik. Net een echt laken.

De Schoonebeeker is het
grootste Nederlandse heideschaap. Heel opvallend
zijn de Romeinse Neus en
de bruine vlekken die de
meeste Schoonebeekers
vaak hebben op de kop
en de poten.

De Bonte Bentheimer is
een landvarken met grote
loboren en een zwart
vlekkenpatroon. De Bonte
Bentheimers hebben een
goede kwaliteit vlees.

geiten

Landgeit

honden

konijnen

Hollandse Herder

Thrianta
2500 dieren

550 dieren

1250 dieren

Landgeiten hebben lang
haar en grote horens.
Het zijn goede snoeiers
in natuurgebieden.
Maar het zijn ook wel
ondeugende dieren.

Het ras ontstond in de
Tweede Wereldoorlog
en werd speciaal gefokt
voor de warme oranje
kleur.

De Hollandse Herder is er
in drie varianten: langhaar,
korthaar en ruwhaar. De
honden werden vroeger
veel gebruikt op de boerderij. Ook nu helpen sommige herdershonden nog
met schapen hoeden.

De Gouwenaar

Bonte geit

Welke Nederlandse zeldzame rassen heb je nog meer gezien vandaag,
maar stonden niet op de zoekkaart?

1440 dieren

80 dieren

De bonte geit heeft
witte en zwarte vlekken.
Ze geven veel melk,
soms wel 1000 liter per
jaar. Ze noemen deze
geit ook wel ‘de koe van
de armen’.

De kleur van de
Gouwenaar is blauwgrijzig. De eerste fokker
van het dier noemde
het konijn naar zijn
woonplaats, Gouda.

Welk ras vind je het mooist en waarom?

