
De Nederlandse landgeit 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vee van eigen bodem, het behouden waard 

Engelse naam: Dutch 

Landrace Goat  

Hoe zeldzaam? 1074 dieren 

Status: Bedreigd 

 

Waar vandaan? Heel 

Nederland   

 

Deze geit heeft lang haar en horens. De bokken 

hebben grote horens en een bokkenpruik. 

Vroeger betekende een landgeit melk en vlees 

voor het gezin. Nu is het nog steeds een 

populair huisdier. Landgeiten zijn ook goede 

‘snoeiers’ in natuurgebieden. Ze zorgen ervoor 

dat het gebied niet dichtgroeit met struiken en 

bomen. 

De geiten zijn vrolijk en ondeugend; ze 

verzinnen van alles. Dit is mooi om naar te 

kijken, maar ook wel eens lastig. 



De Bonte geit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vee van eigen bodem, het behouden waard 

Engelse naam: Dutch Pied 

Original Goat  

Hoe zeldzaam? 640 dieren 

Status: Bedreigd 

 

Waar vandaan? Heel 

Nederland 

 

De geit heeft zwarte en witte vlekken.  

Bonte geiten geven veel melk, soms wel 

1.000 liter per jaar.    

Van geitenmelk kun je allerlei lekkere 

kaasjes maken. De kaas van geiten is 

minder vet dan die van koeien en schapen. 

Daardoor is de melk geschikt voor mensen 

met een allergie. 



De Nederlandse Toggenburger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelse naam: Toggenburg 

Goat  

Hoe zeldzaam? 821 dieren 

Status: Bedreigd 

 

Waar vandaan? Heel 

Nederland 

 

De Toggenburger komt oorspronkelijk uit 

Zwitserland. In 1905 zijn enkele dieren naar 

Nederland gehaald om de melkproductie 

van de Landgeiten te verbeteren.  

De Toggenburger is een effen bruin 

gekleurde geit met een ‘dassenkop’-

tekening en witte benen en een witte 

spiegel onder de staart. Dit type geit is voor 

zowel de melk als voor het vlees 

(dubbeldoel). 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



 

Nederlandse witte geit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 

Hoe zeldzaam? 1210 dieren 

Status: Bedreigd 

 

Waar vandaan? Heel 

Nederland 

 

De witte geit is een witte geit zonder vlekjes. De 

Nederlandse witte geit is vooral te vinden op 

bedrijven die de geiten melken en hier 

geitenkaas van maken. Tot 1900 werd alleen de 

Nederlandse landgeit in Nederland gehouden. 

Door inkruisen met Zwitserse Saanengeiten en 

Duitse witte geiten én door selectie op een hoge 

melkproductie is de Nederlandse witte geit 

ontstaan: een sterk ras, vroegrijp, vruchtbaar en 

geeft veel melk met een kenmerkend hoog 

eiwitgehalte.  


