Ras- en fokdieren
Op de meeste kinderboerderijen wordt heel
bewust gekozen welke diersoorten, rassen en
aantallen gehouden worden. Het is voor een
publieksboerderij niet alleen belangrijk dat de
dieren een geschikt karakter hebben, maar ook
dat ze gezond zijn en aantrekkelijk voor het
publiek. Daarbij kiezen veel boerderijen voor
bepaalde rassen, zoals de Oudhollandse rassen
of rassen met een bijzonder uiterlijk/karakter.

Samenvatting ras- en fokdieren
Op 85% van de publieksboerderijen wordt met een of
meerdere diersoorten gefokt. Op 15% van de boerderijen
wordt er (bewust) voor gekozen om niet te fokken.

Gezondheid van de dieren is belangrijk

Voor de publieksboerderijen is het extra belangrijk dat de
dieren gezond zijn. Dat is ook terug te zien aan de ziektevrije
certificering en de keurmerken. Van de locaties waar
koeien gehouden worden, is bijvoorbeeld 67% leptovrij.
Op ziektevrije certificering kan ook gezocht worden in de
Eerder dit jaar vroegen we u om door te geven welke database.
soorten en rassen er op de kinderboerderij gehouden
worden en waarmee gefokt wordt. Zo weten we van elkaar Certificering
%
wie welke dieren houdt. Dat is handig, als u op zoek bent
Keurmerk Kinderboerderijen
16%
naar nieuwe dieren of rassen. Ook als branche geeft dit
37%
inzicht welke dieren/rassen er gehouden worden door Zoönosenkeurmerk GD
Geiten zijn CAE-vrij
53%
onze leden.
Inmiddels hebben we van ruim 100 locaties de dierlijsten
ontvangen en verwerkt. Bedankt hiervoor! De gegevens
zijn in te zien via het besloten deel van de website. Als u
inlogt, ziet u links in het menu ‘Ras- en fokdieren’. Zo kunt
u snel en eenvoudig zoeken waar welke dieren gehouden
worden. Handig als u op zoek bent naar nieuwe dieren!

Geiten zijn CL-vrij

53%

Schapen zijn scrapievrij/resistent

21%

Schapen zijn zwoegervrij

54%

Koeien zijn leptovrij

67%

Koeien zijn IBR vrij

56%
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Aantal dieren en rassen
Er worden op de boerderijen vaak meerdere diersoorten in lage aantallen gehouden. Hieronder is per diersoort te
zien op hoeveel boerderijen ze gehouden worden en welke rassen het meest populair zijn.
Toelichting: op 59% van de publieksboerderijen zijn paarden/pony’s aanwezig. Hiervan fokt 23% (soms) met deze dieren.
Er wordt gemiddeld 2,5 paard/pony per locatie gehouden. Hiervan is 20% ingeschreven bij een stamboek.
In de databank kunt u ook zoeken op kleine knaagdieren, overig pluimvee (kalkoenen, pauwen enz.) en overige dieren.
Diersoort

Aanwezig op %
van de locaties

Gem. aantal per
locatie

Fok met dit
diersoort

Paarden/pony’s

59%

2,5

23%

20%

Ezels

55%

2

25%

11%

Koeien

61%

2,2

66%

19%

Varkens

92%

2,2

27%

11%

Schapen

97%

9

84%

13%

Geiten

100%

10,9

81%

18%

Konijnen

96%

10,1

39%

-

Cavia’s
Kippen

88%
97%

8,9
29,8

35%
61%

-

Duiven

72%

11,1

41%

-

Zwaan: 9%
Gans: 23%
Eend: 52%

Zwaan: 2
Gans: 4,3
Eend: 7,6

35%

-

Watervogels

Ingeschreven/ Top 3 rassen
lid van stamboek

Shetlander
Haflinger
Fjord
Gewone ezel
Mini-ezel
Poitou-ezel
Lakenvelder
Groninger Blaarkop
Fries/Hollands rundvee
Kune Kune
Vleesras (divers, o.a Yorkshire)
Bonte Bentheimer
Zwartbles
Ouessant
Drents/Veluws Heideschaap
Bonte/witte geit
Dwerggeit
Nubische geit
Hangoorkonijnen div.
Dwergkonijnen div.
Vlaamse reus
Niet gespecificeerd
Barnevelder
Brahma
Noordhollandse blauwe
Hyacintduif
Kapucijn
Pauwstaarten
Muskuseend
Indische Loopeend
Boerengans

Heeft u de lijst nog niet ingevuld? Doe dit dan alsnog! Als u niet fokt of geen rasdieren houdt, nodigen we u ook
van harte uit om uw diergegevens door te geven. Daarmee krijgen we een compleet beeld van het dierbestand op
kinderboerderijen. Hier kunt u de lijst digitaal invullen.
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