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Voorwoord 
 
Dit handboek behandelt het houden van schapen en geiten op de ABC-eilanden, met 
als doel het produceren van lamsvlees van een hoge kwaliteit. Dit wordt bereikt door 
middel van rasverbetering en management.  
 
Het handboek is geschreven op basis van ervaringen van kunukero’s en experts in de 
veehouderij.  
 
Dit boek is gemaakt in het kader van het project Professionele Geiten- en 
schapenhouderij 2020-2022 in samenwerking met Dienst LVV Bonaire. Het project is 
mogelijk gemaakt door het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Professionele geiten- en schapenhouderij 
In augustus 2020 is Dienst LVV het project Professionele Geitenhouderij gestart. Het 
doel is een win-win situatie te creëren door economie en ecologie te combineren: 
versterking van de geiten- en schapenhouderij terwijl de geiten en schapen binnen de 
hekken blijven en uit natuur- en woongebieden worden gehouden. 
 
Voor de versterking van de geiten- en schapenhouderij wordt ingezet op veevoer-
productie, rasverbetering, lamsvleesproductie en geitenmanagement. 
 
Ing. Jan Jaap van Almenkerk, eindredacteur 
Ing. Edward Berben, coauteur 
 

Mei 2022 
Wayaká Advies 
Almenkerk@gmail.com 
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1. Inleiding 
 
De ABC-eilanden willen minder afhankelijk worden van import van voedsel. De 
productie van geiten- en schapenvlees voorziet voor een deel in de lokale vraag.  
 
Door het aanbieden van vakkennis, aandacht voor rasverbetering en beschikbaarheid 
van nieuwe bloedlijnen kan de lokale schapen- en geitenvleesproductie professioneler 
en economisch duurzamer worden. Onder de jonge generatie kunukero’s bestaat 
belangstelling voor nieuw ondernemerschap in de landbouw.  
 
Rasverbetering en lamsvlees 
Een belangrijke stap is het verbeteren van de kwaliteit van het geiten- en 
schapenvlees. De krioyo geiten en schapen zijn sterk en aangepast aan de harde 
omstandigheden op de ABC-eilanden. Ze leveren echter vlees van een matige 
kwaliteit. Om de kwaliteit van het vlees te verbeteren zal het management op de 
kunuku’s verbeterd moeten worden en rasverbetering worden toegepast.  
 
In de jaren ’80 en '90 had LVV Bonaire een actief fokprogramma voor geiten en 
schapen. Er zijn goede ervaringen met de kruising van de krioyo geiten met de 
Boergoat, een geitenras met goede vleeseigenschappen. In de tweede kruising naar 
75% Boergoat, worden prachtige lammeren geproduceerd. Deze lammeren kunnen 
met 6 maanden een gewicht van 25-30 kg bereiken en als lamsvlees verkocht worden. 
 
Lamsvleesproducten  

• Capretto is de naam voor een zuiglam: een bokje 

van 3 maanden. Het lam krijgt alleen melk van de 

moeder. De smaak is zacht en vol, vergelijkbaar 

met kalfsvlees. Het is een delicatesse die door de 

restaurants kan worden aangeboden. 

• Chevon is een geitenlam van 5 tot 7 maanden. Dit 

lam heeft naast melk van de moeder ook ruwvoer 

en krachtvoer gehad. Door de beweging heeft het 

lam al meer spieren ontwikkeld, wat terug te zien 

is in de structuur van het vlees. Het vlees krijgt 

meer karakter en ontwikkelt, net als wild, een heel 

eigen smaak.  

Chevon is de naam die men dit vlees in Australië, 
Zuid-Afrika en Amerika geeft. 

• Overige producten waarin lamsvlees kan worden 

verwerkt: ham, worst, saté, hamburger, 

lamsgehakt etc. 

Markt 
Lamsvlees van schapen is in Europa en VS overal verkrijgbaar en veel gevraagd in 
restaurants. Geitenlamsvlees is minder algemeen bekend. Echter in landen als Italië, 
Zuid-Afrika, Australië en Amerika wordt het in restaurants als een delicatesse 
aangeboden. 
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Lammeren van een kruising van krioyo moederdieren met speciale vleesbokken en  
-rammen leveren goed lamsvlees. Restaurants op de ABC-eilanden kunnen deze als 
een lokale specialiteit op hun kaart zetten. 
POP Bonaire heeft in 2015 een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van 
lamsvleesproductie en afzet van lamsvlees op Bonaire. Supermarkten, slagers, 
restaurants en geiten- en schapenhouders zijn geïnterviewd.  
Conclusies:  

• Potentiële afnemers van het lamsvlees geven aan dat de krioyo geiten veel bot 
en weinig vlees hebben en niet mals zijn.  

• Er is een markt voor lokaal lamsvlees van een betere kwaliteit.  
 
Continuïteit van aanvoer van lokale producten is van belang voor de afnemers. Door 
introductie van een keurmerk zal, naast kwaliteit, ook de nodige continuïteit 
gegarandeerd kunnen worden. De kunukero’s kunnen dat zelf organiseren. 
 
Voor de kunukero’s kan het een nieuwe economische impuls zijn. Men kan in een korte 
tijd en met lagere voerkosten, kwalitatief lamsvlees produceren dat tegen een hogere 
kiloprijs afgezet kan worden. 
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2. Management 
 
Professionele geiten- en schapenhouders kunnen alle soorten vlees leveren, zoals 
stoofvlees, maar ook lamsvlees. Om dit kwalitatieve vlees te produceren is goed 
management nodig. Wie kiest voor de productie van hoogwaardig lamsvlees moet zijn 
kudde goed managen.  
 
Rasverbetering 
Om lamsvlees te kunnen produceren, is rasverbetering nodig. Allereerst is het 
belangrijk om streng te selecteren en de beste moederdieren aan te houden. Zo krijgt 
men een kleine kudde van gezonde moeders, waarmee door kruising met rasbokken 
en -rammen goede lammeren gefokt kunnen worden. Zie hoofdstuk 4 en 5. 
 
Voeding 
Goede voeding is cruciaal. Dieren die op stal en in een koraal worden gehouden, zijn 
afhankelijk van het voer dat door de mens gegeven wordt. De kwaliteit van het voer 
bepaalt ook de groeisnelheid van de lammeren. Met een goede voeding kunnen de 
bokjes en rammen na 3 maanden en de vrouwtjes na 6 maanden verkocht worden. 
Zie hoofdstuk 7. 
 
Huisvesting 
Goede huisvesting van de geiten en schapen is belangrijk. Een voordeel van het 
binnen houden van de geiten en schapen is dat men betere controle heeft over het 
gedrag en de gezondheid van de dieren. Ook kan men bepalen welke moedergeiten 
en -schapen door welke bokken en rammen worden gedekt. Zie hoofdstuk 8. 
 
Administratie 
Een goede administratie is van belang bij het opbouwen van de nieuwe kudde en het 
voorkomen van inteelt. Hiervoor is het identificatie en registratiesysteem nuttig. Elk dier 
krijgt een oormerk met een eigen nummer. Op Bonaire kan de kunukero alle gegevens 
van zijn dieren in een website op zijn smartphone bijhouden. De kunukero kan dan 
altijd de geschiedenis van zijn eigen dieren via de website teruglezen. Zie paragraaf 
2.2. 
 

2.1 Productiedoelen 
 
Op de ABC-eilanden worden er al heel lang geiten en schapen gehouden voor de 
productie van vlees. Over het algemeen geeft men de voorkeur aan geitenvlees, echter 
schapenvlees is ook een belangrijk lokaal product. De introductie van lamsvlees in de 
jaren ’80-’90 heeft aangetoond een hogere bijdrage te kunnen leveren aan de 
opbrengst per geslacht dier.  
 
Een kunukero zou kunnen kiezen welk productiedoel het beste bij zijn kunuku en zijn 
productiesysteem past. Er zijn drie mogelijkheden: 

1. Traditionele vleesproductie 
2. Lamsvleesproductie  
3. Productie van fokdieren 
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Traditionele vleesproductie 
Productie van krioyo geiten- en schapenvlees is een traditie. Er is een bestaande markt 
bij de lokale bevolking voor stoofvleesgerechten. Deze vorm van veehouderij vereist 
de minste investering in kapitaal en tijd.  
Als de dieren niet meer de mondi ingestuurd kunnen worden, dan zal men voer moeten 
aankopen of zelf moeten verbouwen. Met de huidige vleesprijs kan dan niet genoeg 
geld worden verdiend om het bedrijf draaiende te houden. 
 
Lamsvleesproductie 
Lamsvlees van superieure kwaliteit levert meer geld op dan stoofvlees. Bovendien zijn 
de lammeren met goed voedermanagement sneller groot genoeg om te slachten, 
zodat ze eerder verkocht kunnen worden en tegen een hogere prijs. 
Lamsvleesproductie kan men bereiken door de krioyo geiten en schapen te kruisen 
met rassen die beter bevleesd zijn en sneller groeien. 
Via goed management en strenge selectie kan de kudde naar een hoger 
productieniveau gebracht worden.  
Rasverbetering is cruciaal om goede resultaten te behalen en een uitstekend stukje 
lamsvlees te produceren. 
 
Raszuivere fokdieren 
Er is continu vraag naar raszuivere fokdieren van goede kwaliteit. Er is met name 
behoefte aan professioneel geselecteerde bokken en rammen van verschillende 
genetische lijnen. Aanbevolen wordt om, binnen de raskenmerken, streng te 
selecteren op gewenste productiedoelen. Het fokken van raszuivere fokdieren vereist 
een hoog niveau van investering, kennis en management.  
Een overheidsorganisatie zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Ook 
particulieren kunnen zich in de fokkerij specialiseren, zoals vroeger de familie Debrot 
op Curaçao. Een uitwisselingsprogramma tussen de ABC-eilanden zou hier uitstekend 
in passen. 
 

2.2 Identificatie en Registratie (I&R) 
 
Een goede administratie is van belang bij het opbouwen van de nieuwe kudde en het 
voorkomen van inteelt. Hiervoor zijn op een aantal eilanden reeds identificatie en 
registratiesystemen opgezet.   

 
Wat is I&R? 
Elke dier krijgt een uniek nummer en oormerk 

waarmee deze geïdentificeerd kan worden. Op 

de I&R-website van Bonaire worden per dier 

gegevens opgenomen zoals: eigenaar, ras, 

geslacht, geboortedatum en slachtdatum. 

Waarom I&R? 
Een goede administratie is van belang bij het 
opbouwen van de nieuwe kudde en het 
voorkomen van inteelt.  
Oormerken zijn nodig omdat dan vast staat 
over welk dier het gaat. Alle gegevens over het 



  8 

dier kunnen in de I&R website worden bijgehouden. 
 
De I&R website zal de kunukero helpen om alle gegevens van de dieren gemakkelijk 
bij te houden en terug te vinden. De website kan op de eigen smartphone gebruikt 
worden. 
 
Onmisbaar bij rasverbetering 
Identificatie maakt het mogelijk om bij te houden wie de vader en moeder van de 
lammeren zijn. Noteer in elk geval van elke moeder door wie ze gedekt is, en of het 
drachtig worden, de dracht en de geboorte probleemloos verliepen. Noteer ook of er 
eenlingen of  meerlingen geboren werden, en de kwaliteit van de lammetjes. Deze 
kennis helpt bij de selectie voor de rasverbetering.  
 
Inteelt kan voorkomen worden door de juiste bok of ram in te zetten. 

Tegengaan van diefstal  
Een aangifte van diefstal wordt makkelijker op te volgen als duidelijk is om welke dieren 

het gaat, omdat de dieren individuele nummers hebben en geregistreerd zijn.  

Losgebroken dieren retourneren  
Als dieren zijn losgebroken uit de kunuku, kunnen ze na vangst door publieke 

medewerkers worden opgehaald door de rechtmatige eigenaar.   

Uitbraken van ziektes monitoren 
De veterinaire dienst gebruikt de gegevens uit de I&R website wanneer zich een 
besmettelijke ziekte onder de dieren verspreidt.  
 
I&R website 
Voor de I&R is op Bonaire een speciale website ontwikkeld. Alle gegevens over de 

eigen geiten, schapen, koeien en varkens kunnen in de website gezet worden die op 

de smartphone staat. Elke kunukero kan de informatie van zijn eigen dieren inzien in 

de website.  

Bijlage 2: Handleiding I&R website en oormerken.  

Er zijn vier voorlichtingsfilms gemaakt over het zetten van oormerken en over het 

gebruik van de I&R website van Bonaire. Zie YouTube, zoek op: I&R Bonaire. 
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3. Geiten- en schapenrassen 
 

3.1 Geiten 
 
Naast de krioyo geiten, worden op de eilanden vooral Boergoats en Anglo-Nubians 
gehouden. Boergoat is een vleesras, Anglo-Nubian is een dubbeldoel ras, dus een 
melk- en vleesras. 
 
De Krioyo geit 

De lokale Krioyo geiten en schapen 
bestaan uit verschillende kruisingen van 
rassen die in verschillende periodes 
geïmporteerd zijn, en niet nader 
geïdentificeerd kunnen worden. Het zijn 
vaak wat kleinere dieren, aangepast aan 
het klimaat en het beschikbare voer in de 
mondi. Voorts vertonen de Krioyo dieren 
een matige groei, ze hebben echter wel 
goede moedereigenschappen. 
 
 
 

De Boergoat 
De Boergoat is een geitenras dat begin 
1900 ontstaan is in Zuid-Afrika door 
Nubische geiten te kruisen met Europese en 
Indische geiten. Dit vleesras is genoemd 
naar de Nederlandse boeren die Zuid-Afrika 
hebben gekoloniseerd. 
 
Door natuurlijke selectie ontstond een 
geitenras dat onder de moeilijke 
omstandigheden in Zuid-Afrika kon 
overleven. De witte vacht reflecteert het 
zonlicht, terwijl de roodbruine aftekening de 
kwetsbare plekken rond de ogen, neus, oren 
en onder de staart tegen het zonlicht beschermt. Door de bespiering en de sterke 
benen kunnen Boergoats op heuvelige en dichtbegroeide plaatsen grazen. 
 
De Boergoat is een goed bespierde geit, met eersteklas vlees. Ze zijn overwegend wit 
met een roodbruine kop en een witte bles. Een volwassen bok weegt tussen 100 en 
125 kilo. Een volwassen geit weegt tussen 80 en 90 kg. De Boergoat heeft een grote 
vruchtbaarheid en ze zijn snelgroeiend, wat ze geschikt maakt voor vleesproductie. 
Boergoats produceren voldoende melk voor hun lammeren, maar worden niet 
gemolken. 
 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcgPDWxLjKAhXHRyYKHScIAbEQjRwIBw&url=http://www.roysfarm.com/boer-goat/&bvm=bv.112064104,d.eWE&psig=AFQjCNH5a6henavZL6CPeApvpAInm_3seA&ust=1453384303809954
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In onderstaande figuur is te zien dat een Boergoat sneller groeit dan een krioyo geit, 
uitgaande van goed management. 
 

 
Figuur 1: groei Boergoat en lokale geit. 
 
Anglo-Nubian 

De Anglo-Nubian is een dubbeldoel ras, ze 
leveren zowel melk als vlees. Het ras is 
ontstaan door het kruisen van langoor 
Nubische en lokale rassen in Engeland. De 
dieren passen zich zeer goed aan in de 
tropen.  
 
De beharing is kort, fijn en glanzend. Alle 
kleurschakeringen zijn mogelijk: wit, zwart 
en bruin. De oren zijn lang. Ze hebben 
lange benen en vrouwtjes zijn tot 76 cm. 
hoog met een gewicht tot 70 kg.  De bokken 
kunnen 88 cm. hoog worden, met een 
gewicht van 90 kg. De uier is goed 
ontwikkeld, ruim, soepel, halfbolvormig en 

goed aangesloten met een correcte speenplaatsing.  
 
Anglo-Nubian geiten vallen niet alleen op door hun markante uiterlijk en statige 
houding, maar ook door hun zachte en aanhankelijke karakter.  
 
De melkproductie ligt lager dan bij echte melkrassen, maar de melk heeft gemiddeld 
wel een hoger vet- en eiwitgehalte. Hierdoor is de melk goed geschikt om verwerkt te 
worden tot kaas en yoghurt. 
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3.2 Schapen 
 
De schapenrassen die op de drie eilanden voorkomen, zijn het krioyo schaap, de 
Barbados Blackbelly, de Dorper, de White dorper en de Kahtadin. 
 
Krioyo schaap 

De lokale Krioyo schapen hebben 
genetische invloed gehad van 
Barbados Black Belly, Black Head. 
En op sommige eilanden Suffolk, 
Dorper, White Dorper etc. 
Het is vaak een wat kleiner dier, 
aangepast aan het klimaat en het 
beschikbare voer in de mondi.  Over 
het algemeen hadden haarschapen 
met weinig of geen wol  meer kans op 
overleven.  
De Krioyo schapen hebben een 
matige groei, en hebben goede 
moedereigenschappen. 
 
 
 
 
 
 

 
Barbados Blackbelly 
Een schapenras afkomstig van Barbados, een kruising tussen haarschapenrassen uit 
Afrika en Engelse schapenrassen. De Blackbelly is een ras dat voor vleesproductie 
wordt gehouden, en die prima presteert in een warm klimaat. 
 
Dit ras kan het hele jaar door gedekt worden. 
Drielingworpen komen vaak voor. De schapen 
hebben goede moedereigenschappen en 
voldoende melkgift. Een behoorlijke groei is 
haalbaar met verbeterd voedermanagement. 
Drie worpen per twee jaar is haalbaar gebleken 
waardoor dit ras zeer productief kan zijn. 
De dieren van dit ras kunnen met de juiste 
fokkerijselectie en management slachtlammeren 
produceren met een gemiddeld levend gewicht 
van 20-25 kg op een leeftijd van 3 maanden. De 
vetaanleg is gematigd en meestal buiten de 
spieren en niet in de spieren, het vlees lijkt 
daardoor meer op geitenvlees. Doordat het vlees minder vetdooraderd is, wordt het op 
de ABC-eilanden vaak geprefereerd, maar bijvoorbeeld minder in de VS. 
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Volwassen ooien wegen 45-60 kg, rammen kunnen 70-85 kg halen. Dit schaap eet 
naast gras ook kruidachtigen en bladeren van struiken en bomen. Het is vrij resistent 
tegen interne parasieten en ziektes in het algemeen. 
Het schaap vertoont enige schuwheid en kan soms over lage hekken springen. 
 
Dorper 
De Dorper is een ras gefokt in Zuid-
Afrika door het kruisen van Dorset Horn 
rammen met Blackhead Persian ooien. 
Dit rustige vleesras is prima geschikt 
voor ons aride klimaat en kan prima 
produceren onder minder ideale 
omstandigheden. Hoornloos met een 
vacht van haar en korte wol. Het dier 
hoeft niet geschoren te worden.  
Het dier heeft goede moeder-
eigenschappen, gemiddeld wordt 1,5 
lam per worp geboren. Dit ras heeft een 
seizoensloze vruchtbaarheid, dus drie 
worpen per twee jaar is haalbaar onder 
goed management. 
Lammeren vertonen een excellente groei en zijn flink bespierd. Gewichten van 30 kg 
zijn haalbaar op een leeftijd van 4 maanden. Het karkas is wat vetter dan de Blackbelly 
maar minder vet dan van andere vleesrassen.  
Het dier is zowel grazer als browser en reageert prima op verbeterd 
voedermanagement. Volwassen ooien wegen 65-90 kg en rammen 100-125 kg. 
 
White Dorper 

Behalve dat dit vleesras  geheel wit is, 
onderscheidt dit Zuid-Afrikaanse ras zich niet 
van de Dorper met de zwarte kop. In de White 
Dorper lijnen zit Van Rooy White Persian bloed, 
ook het resultaat van een aantal kruisingen. 
In de praktijk presteren de Dorper en de White 
Dorper gelijk. 
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Katahdin 
Het Katahdin schapenras is het 
resultaat van kruisingen met Wilshire 
Horn, Suffolk en St.Croix 
schapenrassen.  
 
Dit rustige vleesras werd gefokt in 
Maine, USA en produceert veel vlees 
bij relatief eenvoudig management. 
Het is een haarschaap met vaak enige 
wol maar het hoeft niet geschoren te 
worden.  Vele kleuren van de vacht en 
variërende lichaamsbouw zijn 
mogelijk.  
 
Het schaap heeft een goede vruchtbaarheid, is warmte tolerant en resistent tegen 
interne parasieten. Meerlingen zijn de norm, ze hebben goede moedereigenschappen 
en voldoende melkproductie voor snelle ontwikkeling van de lammeren. Ooien kunnen 
een gewicht bereiken van 55-70 kg, rammen 80-110 kg. 
 
 

3.3 Verschillen tussen geiten en schapen 
 
Geiten en schapen lijken uiterlijk veel op elkaar. De makkelijkste manier om ze uit 
elkaar te houden, is kijken naar de staart. De geit heeft een kortere, omhoog staande 
staart en het schaap heeft een langere staart die naar beneden hangt. 
 
Andere verschillen: 

• Het schaap vertoont een sterk kuddegedrag, de geit veel minder.  

• Geiten zijn meer ondernemend, individualistisch en opportunistisch dan een 
schaap. 

• Schapen eten vooral grassen en geiten eten naast grassen ook bladeren van 
bomen en struiken. 

• Schapen zijn over het algemeen makkelijker wat voeder-keuze betreft dan 
geiten. 

• Schapen zijn gevoelig voor koper in hun voeding. Zij moeten daarom speciale 
likstenen krijgen. 

• Het vlees van een schaap is over het algemeen meer vetdooraderd dan 
geitenvlees. 

• Zowel geiten als schapen hebben een rangorde in de kudde. De sterkste is 
de baas. 

• Geiten vertonen vaker agressief en dominant gedrag naar soortgenoten, 
maar ook naar schapen als ze in dezelfde koraal zijn. Met name bij de 
voerbak.  

Tip: Houd hier rekening mee bij het voederen, zorg dat er voldoende voer en plaats 
is zodat alle dieren voldoende kunnen eten. Anders vreten de sterksten hun buik 
rond en de jongere dieren met een lagere rangorde krijgen alleen de restjes. Dit 
gaat ten koste van de productie van de gehele kudde. 
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• De cyclus is bij het schaap gemiddeld 2,5 week en bij de geit 3 weken. 
Tip: Houd hier rekening mee met het dekseizoen. Zorg dat de dekbok of dekram 
minimaal 3 weken bij de kudde is.  

• Schapen zijn 1 tot 1,5 dag bronstig, geiten 1 tot 3 dagen.  

• De gemiddelde dracht is vergelijkbaar, ongeveer 145-155 dagen, gemiddeld 
150 dagen. Bij het schaap gemiddeld iets korter dan bij de geit. 

• Het schaap heeft over het algemeen een duidelijke groef in de bovenlip, de 
geit heeft dat niet.  

• Veel geitenrassen hebben een geitensik, schapen hebben dat niet. 

• Geitenbokken ontwikkelen een sterke bokkengeur zodra ze geslachtsrijp zijn. 
Schapenrammen hebben nauwelijks een voor ons waarneembare geur. 
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4. Achtergrond van rasverbetering 
 
In dit hoofdstuk worden de kruisingen tussen verschillende geiten- en schapenrassen 
besproken.  
 
De voer-efficiëntie van de huidige geiten en schapen op de ABC-eilanden is laag. De 
dieren zijn genetisch aangepast aan de droge en hete natuur, groeien langzaam en 
blijven klein. Geiten- en schapenrassen die sneller groeien en meer vlees produceren, 
kunnen met goed management in een kortere tijd lammeren produceren die meer geld 
opbrengen. Met rasverbetering zal de vleeskwaliteit verbeteren, bovendien groeien de 
lammeren sneller en kunnen ze na vier tot zes maanden al rijp zijn voor de slacht.  
 
Door de sterke lokale geiten en schapen te kruisen met vleesbokken en -rammen van 
kwaliteit, krijgen de lammeren de goede eigenschappen van beide rassen. Dit wordt 
het heterosis effect genoemd. 
 
Bij rasverbetering is het van belang om regelmatig nieuwe rasbokken en rasrammen 
te importeren. Hiermee wordt inteelt voorkomen. De overheidsdiensten voor landbouw 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Kunukero’s kunnen natuurlijk ook zelf 
rammen en bokken importeren. Voor de import van geiten van Nederland naar de BES-
eilanden is een NVWA export protocol opgesteld.  
 
Bijlage 3: Export van geiten naar Bonaire 
 

4.1 Selectie 
 
Een kudde kan bestaan uit geiten en schapen van verschillende rassen. Een 
professionele kudde bestaat uit alleen geiten of schapen.  
Tip: Voor de rasverbetering is het aan te raden te kiezen voor het inkruisen met één 
nieuw ras. 
 
Selectie moederdieren 
Kies de beste 10 krioyo moedergeiten of -schapen uit voor de fokkerij: 

• Jonge, goed gebouwde, gezonde, sterke dieren. 

• Niet drachtig. 

• 1 tot 3 jaar oud (tot 5 jaar oud mits het goede, gezonde moeders zijn). 

• Gewicht minimaal 30 kg. 

• Van een tweeling en een gemakkelijke geboorte. 

• Van moeder met goede moedereigenschappen. 

• Huidkleur donker, liever niet roze/wit, check tussen de haren. Geen roze neus, 
roze oogranden, roze tepels en uiers.  

• Zelf lammeren gekregen via probleemloze geboorte. 

• Voldoende melkgift, goed groeiende lammeren. 
 
Het is van belang om streng te selecteren en de beste moederdieren aan te houden. 
Zo houdt men een kleine kudde van gezonde dieren over, die men goed kan voeden. 
Dit is de basis van de rasverbetering. 
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De bok of ram bepaalt de helft van de kudde  
Goede bokken en rammen zijn van cruciaal belang voor de rasverbetering. Zij hebben 
50% genetische invloed op al hun nakomelingen. Er zullen bokken en rammen met 
goede vleeseigenschappen geïmporteerd moeten worden. 
 
Eigenschappen van bok of ram:  

• Dieren met veel vleeseigenschappen.  

• Goede achterhand en voorhand. 

• Goede stamboom.  

• Van een meerlingworp. 

• Gemiddeld geboortegewicht en snelle groei.  

• Makkelijke geboorte.  

• Huidkleur mag niet wit zijn, kijk tussen de haren. Geen roze neus, roze 
oogranden, roze tepels en uiers.  

• Slijmvliezen moeten donker tot zwart zijn. Anders bestaat de kans op 
verbranden door de zon. 

• In 3 maanden gegroeid tot 22-25 kg. 

• Bloedlijn met lage vetaanzet. 

• Uitstekende gezondheid en seksueel viriel. 

• Geen onderbeet of overbeet. 

• Een sterke, rechte, gladde rug. 

• Sterke, stevige benen. 

• Een peervormig scrotum met 2 gelijke testikels. 
 
Tip: Houd de bokken of rammen in een apart hok, zodat zij de moederdieren niet 
kunnen bevruchten op een moment dat dit niet gepland is.  
 

4.2 Rasverbetering met geiten  
 
Bij geiten worden op de eilanden kruisingen uitgevoerd met Boergoats, Anglo-Nubians 
en krioyo geiten. 
 

Kruising Krioyo geit met Boergoat bok 
 

Op Bonaire is gekozen voor het verbeteren van de krioyo geiten met het vleesras 
Boergoat. In de jaren ’80 en '90 had LVV Bonaire een actief fokprogramma voor geiten. 
Er zijn goede ervaringen met de kruising van de krioyo geiten met de Boergoat, een 
geit met goede vleeseigenschappen. In de tweede kruising naar 75% Boergoat, 
worden prachtige lammeren geproduceerd. Deze lammeren kunnen met 6 maanden 
een gewicht van 25-30 kg bereiken en geslacht worden. 
 

Zie de voorlichtingsfilm op YouTube, zoek op “Mehorashon di rasa”.   

https://youtu.be/1B10KJLw-mg
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Het fokkerij doel is een verbeterd geitenras met 75% Boergoat genen en 25% krioyo 
genen. Deze vleesgeiten combineren de goede eigenschappen van beide rassen: 

• Snelle groei en vleeseigenschappen van de Boergoat. 

• Sterke raseigenschappen, weerstand tegen ziekten en goede vruchtbaarheid 
en moedereigenschappen van krioyo geit.  

 
Voordelen lamsvlees  

• Zeer mals vlees   

• Hogere prijs/kg (tot dubbel t.o.v. 
volwassen slachtdieren) 

• Korte intensieve productietijd, lage 
voerkosten. 
o Bokjes 3 maanden (Capretto) 
o Geitjes 6 maanden (Chevon) 

 
 
Het kost tijd om een kudde met het nieuwe ras op te bouwen. Het is van belang hierbij 
verschillende bloedlijnen in te brengen.  
 
Fokken naar een gestabiliseerde F2 kruising in 3 stappen. 
 

Stap 1 
Krioyo Geit   X  100% zuivere Boergoatbok >> F1 lam 
        50% Boer/50% krioyo 
Stap 2 
F1 geit    X  100% zuivere Boergoatbok >> F2 lam  
             75% Boer/25% krioyo 
 
Stap 3 
F2 geit   X    F2 Bok  >>  F2 lam 
     75% Boer/25% krioyo 
 

Dit is het verbeterde nieuwe ras. Om dit ras te continueren blijven we doorfokken met 
bokken die qua genetische samenstelling 75% Boergoat zijn en 25% krioyo. Hiermee 
behoudt men de goede eigenschappen van de krioyo geiten.  
 
Veel krioyo geiten zijn niet zwaarder dan 25 kg. Als zij gedekt worden door een 100% 
Boergoat bok, kunnen hun ongeboren lammeren te groot worden en dit kan bij de 
geboorte problemen geven. Het zou goed zijn dan een tussenstap te maken. Deze 
moedergeiten kunnen wel gedekt worden door een 50% Boergoatbok. Hun grotere 
nakomelingen kunnen vervolgens door een 100% zuivere Boergoatbok gedekt 
worden.  
 

Bepaling van het percentage Boergoat 
 
Er zijn allerlei kruisingen met Boergoat te vinden op de eilanden. Hoe kan men bij 
dieren waarvan de ouders onbekend zijn, beoordelen hoe groot het percentage 
Boergoat is? Dit is niet gemakkelijk. Toch kan men aan de hand van de uiterlijke 
kenmerken wel een indicatie krijgen van de hoeveelheid Boergoat bloed. 
 

50% Boergoat lam 
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Kleur 
In de praktijk blijkt dat de kleur van de Boergoat goed wordt doorgegeven aan de 
lammeren. De Boergoat heeft een wit lichaam met bruine kop en hals. Als een geit 
deze kleuren heeft, dan zit er Boergoat bloed in. Als een geit andere kleuren heeft, is 
er waarschijnlijk geen of weinig Boergoat bloed.  
 
Nakomelingen met 50% Boergoat bloed hebben vrijwel allemaal de typische 
Boergoatkleuren. Vanaf 75% Boergoat bloed is het bijna zeker dat ze allemaal duidelijk 
de Boergoatkleur vertonen. 
 
Lichaamsbouw 
Hoe hoger het Boergoatbloed gehalte, hoe steviger het dier en hoe meer het op een 
echte Boergoat gaat lijken. 
Hoe meer Boergoat genen een geit heeft, hoe zwaarder, gespierder en vooral breder 
deze wordt. De borst is dieper en breder, en de rug en achterhand worden ook breder. 
De benen worden sterker en grover, maar ze zijn kort en staan breed uit elkaar.  
 
Oren 
De oren van de Boergoat zijn vrij lang, maar iets korter en steviger dan die van de 
Anglo-Nubian.  
Als de oren van een geit er anders uit zien, geeft dit aan dat er geen of weinig Boergoat 
bloed aanwezig is. 
 
Horens 
De horens van een Boergoat buigen naar achteren. Als de horens er anders uit zien, 
is het geen Boergoat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% zuivere Boergoatbok. 
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Kruising Anglo-Nubian geit met Boergoat bok 
 
Kruisingen tussen Anglo-Nubian en Boergoat 
leveren grote en goed bevleesde 
nakomelingen op. 
 
Door de Anglo-Nubian geit te kruisen met 
een Boergoat bok krijgen de lammeren de 
goede eigenschappen van beide rassen: 

• Snellere groei en vleeseigenschappen 
van de Boergoat. 

• Sterkere melkeigenschappen van de 
Anglo-Nubian. 

• Hogere kans op tweelingen. 

• Duidelijk waarneembaar heterosis-
effect. 

De Anglo-Nubians zijn groter en zwaarder dan de krioyo geiten. Daarom kunnen ze 
goed door een 100% Boergoat gedekt worden. Er zullen bij de geboorte van de grotere 
lammeren geen problemen zijn. 
 

Bepaling van het percentage Anglo-Nubian 
 
Het percentage Anglo-Nubian en Boergoat is moeilijk te beoordelen. Daarom blijft een 
goede identificatie en registratie belangrijk. 
 
Lichaamsbouw 
De lammeren zien er uit als een dikkere Anglo-Nubian en een Boergoat met langere 
poten. Bij een 50% kruising is te zien dat de lammeren iets minder bevleesd zijn dan 
bij Boergoats, minder breed in de borst, en met poten die dichter bij elkaar staan. De 
geiten hebben vaak meer uier en meer melkproductie dan 100% Boergoats. 
 
Een kruising van 75% Boergoat en 25% Anglo-Nubian lijkt op een Boergoat die wat 
hoger op de poten staat en iets slanker is. 
 
Kleur 
De lammeren uit deze kruising hebben meestal het witte lichaam en het bruine hoofd 
van de Boergoats. Vaak hebben ze wel andere kleurvlekken. 
 
Oren 
Geiten met Anglo-Nubian bloed hebben langere oren. 
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Voorbeeld zuivere Boergoatbok X Anglo-Nubian en nakomelingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze krioyo moedergeit heeft veel Anglo-Nubian bloed. Haar lam (rechts) is ontstaan 
uit een kruising met een 100% Boergoatbok. Het lam heeft al de Boergoat kleuren. 
Echter de donkere plekken elders op het lichaam en de lichaamsbouw  zijn niet 
typisch voor een Boergoat. Dit zijn een aanwijzing dat het lam niet 100% Boergoat is. 
 

Kruising Krioyo geit met Anglo-Nubian bok  
 
De eilanden hebben jarenlange ervaring met kruisingen van krioyo geiten met Anglo-
Nubian bokken (zie de foto van de moeder hier boven). De praktijk heeft geleerd dat 
de dieren die het beste gedijen in ons klimaat bij een semi-extensief management 
maximaal 75% Anglo-Nubian bloed hebben. Hoe hoger het percentage Anglo-Nubian 
bloed, hoe hoger de eisen aan het management. Een lam uit een Krioyo - Anglo-
Nubian kruising kan worden gedekt door een 100% Boergoat.  
 

4.3 Rasverbetering met schapen  
 
Bij schapen worden op de eilanden kruisingen uitgevoerd met Blackbelly’s, Katahdin, 
Dorpers en krioyo schapen. 
 

Kruising Blackbelly ooi met Dorper ram 
 
De Blackbelly moeder kan gekruist worden met de Dorper ram. Lammeren uit deze 
kruising geboren, groeien sneller en behalen hogere eindgewichten. De hoge 
vruchtbaarheid van de Blackbelly en de goede vleeseigenschappen van de Dorper 
worden hier gecombineerd. Er worden meer lammeren geboren, bovendien hebben 
de lammeren betere vlees-bot-verhoudingen (meer vlees) dan bij een zuivere 
Blackbelly. Wel is de verzorging intensiever, dus er is meer aandacht nodig. 

 
Blackbelly-ooi  X  Dorper Ram >> F1 lam 
       50% BB / 50% Dorper 

 
Er kan worden gekozen om: 

1. Alle F1 lammeren slachten voor de verkoop. 
2. De beste F1-ooien te laten dekken door een 2de Dorper ram. Deze F2 

lammeren zijn 25% BB en 75% D.  
De worpgrootte zal iets afnemen, maar het geeft beter bevleesd lamsvlees. 
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3. Er kan ook voor gekozen worden om hetzelfde fokprogramma te hanteren 
zoals voor het verbeterde geitenras (zie pagina 17) en een kudde F2 dieren 
aan te houden en op 75% Dorper te stabiliseren.  

 
Blackbelly ooien zijn heel vruchtbaar, daarom heeft de kunuku altijd volbloed ooien 
nodig voor de fokkerij.  
 
Voorbeeld:  
Op een kunuku met 20 Blackbelly ooien, leen, huur of koop je 1 Dorper ram. 
Daarmee worden 15 BB ooien gedekt. Hieruit komen 30-37 F1-lammeren voor de 
slacht.  
De allerbeste 5 BB-ooien moeten door een goede BB-ram (huren/lenen) worden 
gedekt voor de noodzakelijke vervanging binnen de kudde (zie paragraaf 4.4).  
 

Kruising Krioyo ooi met Blackbelly ram en Dorper ram 
 
Krioyo ooien kunnen alleen worden gedekt door een Blackbelly ram. Krioyo ooien 
kruisen met een Dorper ram geeft te zware lammeren, wat problemen oplevert bij de 
geboorte.  
 
De F1-lammeren die geboren worden uit de Krioyo en Blackbelly kruising, zijn van 
groter formaat dan de Krioyo lammeren. F1-ooien zullen gemiddeld meer lammeren 
per worp produceren zonder geboorteproblemen. F1-rammen kunnen na 4 maanden 
naar de slacht. 
 
De F1-ooien kunnen wel gedekt worden door een Dorper ram. De F2 lammeren die 
hier uit voortkomen, hebben een snellere groei, zijn vroeger slachtrijp en hebben meer 
vlees. 
 
Noot: in plaats van een Dorper ram kan ook een Katahdin ram worden gebruikt om F1 
of F2 slachtlammeren te produceren. Op dit moment zijn goede Dorper rammen 
makkelijker te vinden op de eilanden dan Katahdin rammen. 
 

4.4 Opbouw van de kudde 
 
Bij rasverbetering is het van belang om aan de toekomst van de kudde te denken.  
 
Vervanging en uitval 
Oudere moeders moeten vervangen worden. Uitgaande van een gemiddelde 
productieleeftijd van 5 jaar is het vervangingspercentage 20 %.  
 
Naast de oude en niet-presterende moeders die vervangen moeten worden, zijn er 
ook geiten en schapen die voortijdig sterven. Dit is het uitvalpercentage. Onder 
normale omstandigheden is er een uitval van 10%. 
 
Door goed management kan het uitvalpercentage zo laag mogelijk blijven. 
 
Dus in totaal zijn jaarlijks voor vervanging en uitval 30% nieuwe moeders nodig. 

Uitgaande van een kudde van 20 moeders, zijn dat 6 nieuwe moeders per jaar. 
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Opbouwen van de kudde 
Als men een grotere kudde wil opbouwen zal men meer jonge dieren moeten 
aanhouden.  
 
Stem de kudde af op de grootte van de kunuku en de veevoedersituatie. Teveel dieren 
per hectare gaat problemen geven, m.n. in droge periodes zal de productie sterk 
achteruit gaan. In droge tijden met weinig veevoeder,  nog strenger selecteren, alleen 
de allerbeste aanhouden. 
 
Rekenvoorbeeld: Kudde 100 moedergeiten 
 
Gemiddeld aantal lammeren per geit:  
1st worp: 1.2-1.5 Lammeren per worp 
2de, 3de en 4de worp:  1.8 - 2 lammeren per worp. 
Gemiddeld 45% geitjes en 55% bokjes. 
 
75 oudere moedergeiten: 1.8 lammeren/worp = 135 lammeren; 60 geitjes, 75 bokjes; 
10% uitval binnen 3 maanden. Blijft over:  54  geitjes voor selectie. 
 
25 jonge moedergeiten: 1.2 lammeren/worp = 30 lammeren; 14 geitjes, 16  bokjes;  
Na 10% uitval blijft over 12 geitjes voor selectie. 
 
Totaal 54 + 12 geitjes = 66 geitjes van 3 maanden.  
 
Vervangingspercentage 30% = 30 geitjes.  
 
Groei van de kudde 20% = 20 geitjes.  
 
Totaal 50 geitjes voor vervanging en groei.  
De overgebleven 16 geitjes kunnen worden verkocht of geslacht, net als de 76 bokjes. 
 
  



  23 

5. Uitvoeren van rasverbetering 
 
Een kunukero zou kunnen bedenken welk productiedoel het beste bij zijn kunuku en 
zijn productiesysteem past. Er zijn twee mogelijkheden voor een kunukero die wil 
professionaliseren: 

1. Productie van fokdieren 
2. Lamsvleesproductie  

 
Productie van fokdieren 
In de fokkerij worden verschillende systemen gehanteerd. Fokkerij expert Jan ten 
Napel van de Wageningen University and Research adviseerde voor Bonaire een 
fokprogramma waarbij het krioyo geitenras vervangen wordt door een vleesras. Om 
dit te realiseren is er een topfok bedrijf nodig en vleesfokbedrijven.  
 
Dit topfokbedrijf zorgt in de komende jaren voor 15 nieuwe bloedlijnen om het nieuwe 
geitenras te creëren. Als deze bloedlijnen goed over het eiland verdeeld zijn, zal het 
nieuwe vleesras zichzelf in stand kunnen houden zonder gevaar van inteelt. 
 
Het topfok bedrijf moet zorgen dat er altijd 100% en 75% volbloed vleesbokken of 
- rammen beschikbaar zijn. 
 

Men kan beter niet doorfokken naar meer dan 75% van een ander ras, want dan 
verliest men de goede eigenschappen van de krioyo geiten en schapen. Dit maakt ze 
te zwak voor de lokale omstandigheden en kan ook ten koste gaan van de 
vruchtbaarheid. 
 
Op Bonaire heeft Dienst LVV ervoor gekozen de topfok uit te voeren met geiten en 
schapenrassen. 
 
Lamsvleesproductie 
De vleesfok wordt uitgevoerd door de kunukero’s. Vleesfok is gericht op het 
produceren van lammeren voor de slacht. Allereerst moet een kudde opgebouwd 
worden met het verbeterde vleesras. 
 

5.1 Fokken met rasdieren  
 
De kunukero’s kunnen de geselecteerde moederdieren naar de lokale 
landbouwoverheidsdienst of topfokbedrijf brengen om te laten dekken door rasdieren.  
Hiervoor zijn op de kunuku de volgende voorbereidingen nodig: 
 
1. Selectie 10 moederdieren. 

o Zie paragraaf 4.1. 
2. Quarantaine hok met koraal. 

o De moederdieren moeten 1 maand in quarantaine. 
o De dieren moeten in de quarantaine periode geen contact kunnen hebben 

met andere dieren op de kunuku. 
3. Oormerken zetten. 
4. Dierenarts.  

o Gezondheid dieren controleren aan het begin van de quarantaine. 
o Ontwormen. 
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5. Handtam maken. 
o Elke dag de beesten een beetje aandacht geven. 

6. Flushing.  
o Om de vruchtbaarheid te verhogen, wordt extra krachtvoer gegeven. 
o Ze kunnen dan direct wennen aan het krachtvoer van de landbouwdienst.  
o Geef de eerste 2 weken 50/50, vervolgens 100% krachtvoer van de 

landbouwdienst (naast voldoende ruwvoer). 
7. Dekformulier bespreken. Bijlage 4: Dekformulier van Bonaire. 
8. Eindcontrole dierenarts vlak voor vertrek naar het topfokbedrijf. 
9. Transport  naar de landbouwdienst. 

o De dieren moeten niet vast worden gebonden tijdens het transport. Dit levert 

stress op en komt de bevruchtingsresultaten niet ten goede.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekking  
De moederdieren blijven 3 weken bij de bok of de ram. 
 
De bok of ram krijgt een dektuig om, zodat te zien is of een moederdier door hem 
gedekt is. Dit geeft geen 100% garantie dat de bevruchting echt heeft plaatsgevonden. 
Meerdere keren per dag controleren op dekkingen en datum, tijd en ID noteren.  
 
Eventuele terugkomers, geiten en schapen die niet drachtig zijn geworden, kunnen 
later terug gebracht worden voor een volgende dekking met een andere bok of ram.  
 

Voorbeelden vervoer geiten. 
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5.2 Vleesfok op de kunuku 
 
Om op een professionele manier lammeren te fokken en lamsvlees te produceren, zal 
de kunukero de volgende stappen moeten nemen:  

1. Bedrijfsplan opstellen 
a. Investeringen. 
b. Eigen bijdrage en subsidie. 
c. Advies van voorlichter landbouw. 

2. Aanleg benodigde infrastructuur  
a. Stallen en koraal. 
b. Omheining.  
c. Voeding, weilanden. 

3. Management  
a. Selectie moederdieren. 
b. Plan voor rasverbetering. 
c. I&R toepassen. 

 
Rasverbetering kost tijd 
Voorbeeld van Bonaire: kruising Krioyo geiten met Boergoat bokken. Het kost 
ongeveer 2,5 jaar om een begin te maken met het opbouwen van de nieuwe kudde. 
Dit nieuwe geitenras levert kwalitatief lamsvlees dat voor een goede prijs verkocht kan 
worden. 
 

Start Krioyo moeder x Boergoat #1  

+ 5 maanden Geboorte lammetjes F1 (50% Boergoat) 

+ 1 jaar Dochter F1 x Boergoat #2  

+ 5 maanden Geboorte lammetjes F2 (75% Boergoat) 

+ 6 maanden Lammetjes F2 zijn klaar om te worden 
verkocht als superieur lamsvlees 

 

 
Opmerking: 
F1 en F2 bokken die niet worden geselecteerd om door te fokken, zijn wel geschikt als 
lamsvlees. Ze kunnen binnen 3-4 maanden verkocht worden als Capretto. 
 
Na drie jaar zullen er kunukero’s zijn met nieuwe ras geiten. Om dit 75% Boergoat ras 
in stand te houden, zijn bokken nodig met 75% Boergoat genen.  
 
Dus:  

• Kudde van nieuw ras opbouwen met 100% vleesbokken of -rammen. 

• Eventueel tussenstap: kleine krioyo moeders met 50% vleesbokken of 

- rammen. 

• Kudde van nieuw ras F2 in stand houden met 75% vleesbokken of -rammen. 

Administratie 
Een goede administratie is van belang bij het opbouwen van de nieuwe kudde en het 
voorkomen van inteelt.  
Oormerken zijn nodig omdat dan vast staat over welk dier het gaat. Op Bonaire kunnen 
alle gegevens over het dier in een I&R website worden bijgehouden. 
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Noteer in elk geval van elke moeder door wie ze gedekt is, en of het drachtig worden, 
de dracht en de geboorte probleemloos verliepen. Ook noteren of er eenlingen of 
tweelingen geboren werden. En de kwaliteit van de lammetjes. Deze kennis helpt bij 
de selectie voor de rasverbetering.  
Wegen is weten. Noteer gewicht bij geboorte, 3 maanden en bij dekken, slacht of 
verkoop.  
 
De I&R website zal de kunukero helpen om alle gegevens van de dieren gemakkelijk 
bij te houden en weer te geven. De website kan op de smartphone gebruikt worden. 
 

Vleesfok stap voor stap  
 

Datum Stap Actie 
Start Stap 1 Selectie van krioyo moederdieren. Start met flushen: 

extra voer geven. 

+ 1 maand  Stap 2 Geselecteerde moeders naar topfok bedrijf om te laten 
dekken door een rasbok of -ram. 

+ 6 maanden  Stap 3 Lammeren worden geboren. Houd bij hoe de krioyo 
moedergeiten en hun lammeren hebben gepresteerd.  

+ 9 maanden Stap 4 Na 3 maanden spenen lammeren.  

+ 9 maanden Stap 5 - Bokjes/rammen naar de slacht. 
- Selectie goede F1 geitjes/ooien om mee door te 

fokken. 
- Minder goede geitjes/ooien worden met 6-7 maanden 

geslacht. 

+ 11 maanden Stap 6 Nieuwe selectie krioyo moederdieren om te laten dekken 
door een rasbok of -ram. 

+ 18 maanden Stap 7 De F1 geitjes/ooien worden gedekt door een andere 
rasbok of -ram. 

+ 23 maanden Stap 8  Geboorte F2-lammeren.  

+ 26 maanden Stap 9 Selectie lammetjes:  
- Minder goede bokjes/rammen naar de slacht. 
- Mooie F2 bokjes/rammen en geitjes/ooien selecteren 

om mee verder te fokken.  

 
Wat te doen met F1-lammeren? 
Bokjes/rammen: met 3 maanden naar de slacht. 
Geitjes/ooien: mooiste lammetjes houden voor de fokkerij, minder goede geitjes/ooien 
met 6 maanden naar de slacht.  
 
Selectiecriteria lammetjes voor fokkerij: 

- Probleemloze geboorte. 
- Liefst uit een tweeling. 
- Mooie stevige bouw. 
- Donkere huid bij tepels, vagina en anus. 

 
Als de geitjes/ooien een jaar oud zijn, kunnen ze door een andere volbloed bok/ram 
gedekt worden. De lammetjes die hieruit geboren zijn, zijn F2-lammeren. Deze F2 
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dieren hebben 75% vleesbok/ram genen en 25% krioyo genen. Dit is het einddoel van 
de rasverbetering. 
 
Wat te doen met F2-lammeren? 
Bokjes/rammen 
Selecteer eerst de beste bokjes/rammen voor de fokkerij. 
Als de rest van de bokjes/rammen drie maanden oud zijn, worden ze geslacht.  
 
Geitjes/ooien 
Selecteer eerst de beste geitjes/ooien voor de fokkerij. 
De overige geitjes/ooien kunnen verkocht worden als Chevon lamsvlees. Als ze 6 
maanden oud zijn, moeten ze geslacht worden, want dan hebben ze de beste prijs. 
 
Doorfokken  
Het is niet aan te raden door te fokken naar meer dan 75% vleesras, want dan verliest 
men de goede eigenschappen van de krioyo geiten en schapen. Dit maakt ze te zwak 
voor de lokale omstandigheden. 
Vervolg daarom met het dekken van F2 moederdieren met niet verwante F2 bokken 
en rammen. 
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6. Reproductie 
 

Normaal krijgen geiten en schapen 
op de ABC-eilanden 1 maal per jaar 
lammeren. De zwangerschap duurt 
gemiddeld 5 maanden. De meeste 
krioyo geiten en schapen krijgen hun 
lammeren na het regenseizoen, 
omdat ze gedekt worden aan het 
begin van het regenseizoen, wanneer 
er meer voedsel beschikbaar is. 
Als iedereen dat schema aanhoudt 
dan is er een groot aanbod van jong 
lamsvlees in decembermaand met de 
feestdagen. Maar men krijgt mogelijk 

niet de beste prijs.  
Wanneer wordt overgegaan op 3 zwangerschappen per 2 jaar, komt er meer spreiding 
van het aanbod van lamsvlees. 
 

6.1 Voortplanting  
 
Tochtige geiten en schapen 
Tekenen dat een geit of schaap tochtig is: 

• Het dier wordt onrustig, gaat blaten en probeert de aandacht te trekken van 
andere dieren, speciaal de bok of de ram. 

• Ze probeert andere dieren te beklimmen, of andere dieren beklimmen haar. 

• Ze kwispelt met haar staart. 

• Sta-reflex. Ze staat de bok of ram toe haar te beklimmen en blijft staan. Als ze 
niet tochtig is, zou ze gewoon weglopen.  

• Ze gaat provocerend urineren in de aanwezigheid van een bok of een ram. 

• De haren op haar rug, bekkengebied en staartkop kunnen omhoog gaan staan. 

• De lippen van de vulva zijn gekleurd (meer roodachtig) en enigszins 
gezwollen. 

• Er kan helder dun slijm uit de vulva komen. 

• Met de bok of de ram langs de hokken lopen en tochtige geiten of schapen 
zullen naar het mannetje toe willen gaan. 

 
Verschillen tussen schapen en geiten met betrekking tot de voortplanting: 
 

 Schapen Geiten 

Cyclus 15 tot 17 dagen 19 tot 21 dagen 

Tochtig 1 tot 1½ dag 1 tot 3 dagen 

Dracht 5 maanden min 5 dagen 5 maanden 

 
Bokken en rammen 
Goed gefokte bokken en rammen kunnen bij een leeftijd van 10 maanden voor het 
eerst worden ingezet in de fokkerij. Jonge mannetjes kunnen maximaal 10 vrouwtjes 
dekken per periode. Volwassen bokken en rammen vanaf 2 jaar oud kunnen tot 20 
vrouwtjes tegelijk dekken. Ze kunnen drie weken bij de groep gelaten worden. 
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Een goed ontwikkeld volwassen mannetje kan meerdere keren per dag dekken. Geef 
de bok of ram na de fokperiode drie weken rust voor hij weer bij nieuwe vrouwtjes 
wordt gebracht. 
 
Jonge moeders 
Jonge moeders moeten gezond zijn en minimaal drie kwart van het volwassen 
lichaamsgewicht bereikt hebben als ze voor het eerst gedekt worden. Dit kan vanaf 10 
tot 12 maanden. Het lichaamsgewicht is de bepalende factor.  
 
Wanneer de jonge geiten of schapen voor het eerst lammeren hebben gekregen en 
hun productieve leven is begonnen, is de groei nog niet voltooid. Ze zullen blijven 
groeien en zich ontwikkelen. Hiervoor is dagelijks 20% extra voer nodig. 
Geiten en schapen bereiken de volledige volwassenheid na 2 tot 2,5 jaar leeftijd.  
 
Nieuwe drachtigheid 
Normaal krijgen geiten en schapen op Bonaire 1 maal per jaar lammeren. Om een 
snelle rasverbetering te bereiken kan een moederdier binnen twee jaar drie keer 
lammeren. Dus niet een keer per 12 maanden, maar een keer per 8 maanden. 
Hiermee is al ervaring opgedaan op Bonaire. Moederdieren kunnen na het spenen van 
de lammeren direct weer drachtig worden. Het is een intensieve productiemethode. 
Goede voeding en management zijn hierbij onontbeerlijk.  
Spenen van de lammeren en de introductie van de bok of ram in de kudde stimuleert 
het tochtig worden van de moederdieren. 
 
Voorwaarden: 

- Extra krachtvoer aan moederdieren geven:  
a. voor het dekseizoen 1 maand  
b. gedurende het dekseizoen 1 maand 
c. einde van de dracht 1 maand  
d. zoogperiode 3 maanden 

- Bokken en rammen gescheiden houden van de kudde. 
- Spenen van de lammeren met 3 maanden, zodat de moeder weer gedekt kan 

worden.  
 
Voordelen van 3 worpen in 2 jaar (24 maanden): 

- Dit heeft een groot voordeel om een snellere rasverbetering te bereiken en 
grotere aantallen F1 en vervolgens F2 kruisingen in een kortere tijd.  

- Het aantal lammeren per moederdier wordt hierdoor groter. 
Rekenvoorbeeld: bij een gemiddelde van 1,8 lammeren per worp geeft  
‘3 worpen in 2 jaar’ gemiddeld 2,7 lammeren per jaar.  
‘2 worpen in 2 jaar’ geeft gemiddeld 1,8 lammeren per jaar.  
Er wordt dus bijna 1 lam extra geboren per jaar. 

- Het moederdier heeft minder onderhoudsvoer nodig per geproduceerd lam. 
 

Opmerking: 
- Men kan ervoor kiezen de moederdieren een maand rust te geven na het 

spenen. Dan worden er in 26 maanden drie keer lammeren geboren. 
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6.2 Geboorte 
 
Zorg voor de moeder 
Voor het fokken van goede lammeren, wordt gestart met de zorg voor de moeder. Een 
drachtige moeder zal 5 maanden na de bevruchting bevallen van haar lammeren. De 
ongeboren lammeren groeien snel in de laatste 2 maanden van de dracht. Ongeveer 
50% in de laatste maand. Daarom moeten de moeders de laatste maand extra 
krachtvoer krijgen. De moederdieren moeten er goed uit zien, zeker niet te mager, 
maar ook niet te vet. 
 
De geit of het schaap moet een week voor de verwachte geboorte regelmatig worden 
geobserveerd. Zet haar apart in een individueel stalletje. Zorg ervoor dat de stal een 
schone droge vloer heeft, en dat er geen tocht is. Na 3 weken kunnen lammeren en 
de moeders weer bij de grote groep. 
 
Geboorte  
Bij aanvang van de bevalling wordt het dier onrustig, zondert zich af, gaat liggen en 
staat weer op, doet pogingen om te plassen, soms mekkeren ze, de uier en vulva zijn 
opgezwollen. Melkdruppels aan de spenen. Het naar buiten komen van de waterblaas 
is het eerste echte teken.  
 
In de meeste gevallen in het niet nodig om hulp te verlenen bij het lammeren. 
 
Bij een normale bevalling verschijnen de voorpoten van het lam het eerst, vervolgens 
komt het snuitje eruit. Als het hoofd eenmaal geboren is, zal de rest van het lichaam 
volgen; alleen de heupbeenderen kunnen enige vertraging veroorzaken. Trek als het 
te lang duurt aan de voorpoten, maar alleen als de moeder een wee heeft. 
 

 
Normale 
ligging 

Voorbenen 
eerst, hoofd 
teruggeslagen. 

Hoofd en 
een been 
eerst. 

Alleen 
hoofd 
eerst. 

Achterbenen 
eerst. 

Achterpartij 
eerst. 

Een 
achterbeen 
eerst. 

 
 
Als hulp bij de geboorte echt onvermijdelijk is, zorg er dan voor dat de handen 
gewassen zijn en was de vulva van de geit. Bel bij twijfel de dierenarts. 
 
Vlak na de geboorte 
1. Mond en neus schoon maken 
Strijk, zodra het lam geboren is, met de hand vanaf de ogen en het neusje naar 
beneden, het slijm van de snuit en de neusgaten. 
 
2. Moeilijk ademhalen 
Mocht het lam moeilijk ademhalen dan moet er vocht worden verwijderd uit de voorste 
luchtwegen. Pak met een hand de achterpoten, ondersteun de hals en zwaai het lam 
met de kop naar beneden een paar maal heen en weer. 



  31 

3. De moeder gaat het lam schoon likken. 
Het is het beste om de moeder in de gaten te houden, maar laat haar het werk doen. 
In het algemeen zal de moeder de jongen droog likken.  
 
4. Een tweede lam wordt binnen 10 tot 15 minuten geboren. 
In het geval van een tweeling wordt het tweede lam meestal binnen 10 tot 15 minuten 
na het eerste lam geboren.   
 
5. Lammeren moeten de eerste moedermelk drinken 
Het is belangrijk dat het lam binnen een uur bij de moeder drinkt. Ze moeten de moeder 
kunnen vinden. Hoe kleiner het hok hoe gemakkelijker. Help zo min mogelijk!  

Houdt de moeder vast, zodat het lam de uier gemakkelijk kan zoeken. Biestmelk kan 
verzameld worden en ingevroren voor noodgevallen. Ontdooien en handwarm in een 
babyflesje aan het lam voeren. 
 
Let goed op bij meerlingen of ze allemaal voldoende melk drinken. Bij twijfel, licht 
voorzichtig een stukje vel op van het lammetje, dat moet meteen terug schieten, gaat 
het langzaam terug dan is het lam uitgedroogd en heeft extra verzorging en melk nodig. 
 
In noodgevallen kan het lam drinken bij een andere geit of schaap die recent heeft 
gelammerd. 
 
6. De placenta moet binnen 3 tot 4 uur naar buiten komen. 
Het drinken van de lammeren stimuleert ook de uitdrijving van de placenta bij de 
moeder. Als de placenta niet binnen 12 uur is uitgedreven, bel dan de dierenarts. Trek 
niet aan de nageboorte, dit kan de baarmoeder van de geit beschadigen en ernstige 
problemen veroorzaken.  
 
7. Navelstreng desinfecteren. 
Direct na de geboorte moet de navelstreng worden gedesinfecteerd met een 2% 
jodium oplossing. Een pasgeboren lam heeft geen enkele weerstand tegen ziekten of 
parasieten, dus het heeft goede zorg, een goede huisvesting en voldoende voeding 
nodig om te voorkomen dat het ziek wordt.  
 
 
 
 
 
 
 

De melk van de eerste 2 dagen (biestmelk) is het 
allerbelangrijkste, daar die rijk is aan eiwitten, vitaminen en 
mineralen. Het bevat antistoffen en het geeft het lam de 
ziekteweerstand van de moeder, die specifiek is voor de 
boerderij. De immuniteit van de moeder duurt ongeveer 2 tot 3 
maanden en binnen deze periode moet het lam zijn eigen 
immuniteit opbouwen. 
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6.3 Opfok van lammeren 
 
Melk is een volledig en natuurlijk voer voor het jonge lam. Tijdens de eerste 3 maanden 
van zijn leven heeft het lam ongeveer 20% van zijn lichaamsgewicht aan melk per dag 
nodig. 
 
Na twee weken ziet men dat de lammeren beginnen te ‘proeven’ van gras, hooi en 
krachtvoer. Dit helpt om een goede darmflora te ontwikkelen en een goede vertering 
van het ruwvoer te verkrijgen. 
 
Ruwvoer, bij voorkeur hooi van goede kwaliteit, stimuleert de pensontwikkeling. Het 
kan met een stuk touw aan de zijkant van het hok worden vastgemaakt, zodat het lam 
kan beginnen het te leren eten. Zodra het lam het ruwvoer echt begint te eten, kan het 
worden gegeven in een voerbak. Ruwvoer moet altijd beschikbaar zijn. 

Creep feeding 
Dit betekent: het aanbieden van hooi en 
krachtvoer op een plek waar alleen 
lammeren bij kunnen. 
 
Zodra het lam gemakkelijk begint te 
eten, na 3 tot 4 weken, moet krachtvoer 
en hooi worden gegeven in speciale 
voerbakken, zodat de moeder er niet 
van kan eten. Zet het voer achter een 
hek waar alleen lammeren doorheen 
kunnen.  
Begin met een klein beetje krachtvoer 
en verhoog het langzaam tot 100-150 gram per lam per dag, verdeeld over 2 
voederbeurten.  
 
Tip: het krachtvoer moet in 15 tot 20 minuten op zijn. 
 
Zorg ervoor dat de lammeren altijd schoon water tot hun beschikking hebben en een 
liksteen voor de mineralen.  
 
Spenen 
Voor de lamsvleesproductie kunnen de lammeren na 3 maanden gespeend worden. 
Dit betekent dat ze bij de moeder weggehaald worden, zodat ze geen melk meer 
kunnen drinken. Dit is nodig om het moederdier weer voldoende in conditie te laten 
komen voor de volgende zwangerschap.  
De lammeren eten dan geheel zelfstandig. 
 

Bij het pasgeboren lam is alleen de echte maag, de lebmaag, 

ontwikkeld. De andere drie magen ontwikkelen zich wanneer het 
jonge dier ruwvoer van goede kwaliteit gaat eten. Dit proces duurt 
ongeveer 8 tot 10 maanden. 
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Het is belangrijk dat de gespeende lammeren voldoende hooi en krachtvoer kunnen 
eten, van een goede kwaliteit.  
 
Bij goed management en snelle groei zouden de lammeren gespeend kunnen worden 
rond de 3 maanden, dan zijn de bokjes 22-25 kg. en de geitjes 20-22 kg.  
Zorg dat de geitjes die je wil aanhouden voor de fokkerij, gemerkt zijn en niet per 
ongeluk geslacht worden.  
 
Jonge bokjes en rammetjes 
Alle bokjes en rammetjes moeten geslacht worden als ze maximaal 4 maanden oud 
zijn, tenzij ze worden geselecteerd om mee door te fokken.  
Bokken en rammen voor de fokkerij vanaf 4 maanden oud apart houden, zodat ze niet 
ongecontroleerd geiten en schapen gaan bevruchten. 
 
De bokken en rammen die niet voor de fokkerij geselecteerd worden, kunnen het beste 
na 3 of 4 maanden geslacht worden. Hun vlees is dan heel zacht, dit wordt Capretto 
genoemd en kan een goede prijs opbrengen. Als ze ouder worden, krijgen de bokken 
een sterke bokkengeur in het vlees, dit vlees heeft minder waarde. Dit geldt niet voor 
rammen. 
 
Jonge bokjes en rammen kunnen in 3 maanden tussen de 22 en 25 kg gaan wegen.  
Rekenvoorbeeld: 
F1 mannetjes kunnen 200-250 gram per dag groeien. Ze komen dan uit op een gewicht 
van 20 tot 25 kg. na 3 maanden. 
Bij F2 mannetjes is een groei van 250 tot 300 gram per dag haalbaar. De mannetjes 
kunnen na 3 maanden zeker 25 kg. zijn. 
 
Deze groei is afhankelijk van geboortegewicht, melkgift van de moeder en voldoende 
creepfeeding. 
 
Bokkengeur  
Als men slachtbokken ouder wil laten worden dan 4 maanden, dan moeten ze 
gecastreerd worden als ze 3 maanden zijn. Bokkengeur kan al vanaf een maand of 4-
5 beginnen. Krioyo bokjes kunnen er vroeg bij zijn, dus is het goed om met 3 maanden 
te castreren. 
 
Moederloze opfok 
Moederloze opfok zal moeten plaatsvinden als het moederdier direct na de geboorte 
sterft, of helemaal geen melk geeft. Men kan proberen om de lammeren te laten 
drinken bij oudere, rustige pleegmoederdieren. Ook kan men een ander moederdier 
melken, en deze melk met een zuigfles aan de pleeglammeren verstrekken. Dit moet 
in de eerste week wel 6 maal per dag gebeuren, per drinkbeurt geeft men dan 15-20 
ml per lam. In de tweede week gaat men terug naar 2 drinkbeurten per dag, maar de 
hoeveelheid per beurt loopt op tot 100 ml per lam. Na 5 tot 6 weken kan men stoppen 
met melk, maar geef dan al vroeg jong gras en wat krachtvoer. 
 
Tip: Een moederdier die geen melk geeft moet worden afgevoerd. Ook de 
nakomelingen niet aanhouden voor de fok. 
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7. Voeding  
 
Het schaap heeft de kop meer naar beneden bij het eten en eet waar hij op 4 poten bij 
kan, dus vooral gras. De geit eet ook grassen maar heeft de kop vaker omhoog en eet 
alles waar ze bij kan, door ook op de achterpoten te gaan staan en van hogere bomen 
en struiken te eten.  
Maar er zijn uitzonderingen: zo vertonen de Blackbelly en Dorper schapen vrijwel 
hetzelfde eetgedrag als de geit en gaan ze ook op de achterpoten staan om bij bomen 
en struiken te kunnen.  
 
Geiten zijn over het algemeen kieskeuriger en houden van een gevarieerder 
voederaanbod dan schapen. De geit kan bitterder gewassen eten dan het schaap, dit 
geeft ze meer keuze uit het aanbod in de mondi. 
 
Dieren die op stal en in een koraal worden gehouden, zijn afhankelijk van het voer dat 
door de kunukero gegeven wordt. Geiten en schapen die in de stal gehouden worden, 
kunnen hetzelfde voer krijgen, zoals hooi en krachtvoer. 
Geiten en schapen hebben ongeveer 3% van hun lichaamsgewicht per dag nodig aan 
voedsel. Bijvoorbeeld een moederdier van 35 kg. heeft dagelijks 1 kg. droge stof (DS) 
aan voer nodig, bestaande uit 750 gram hooi en 250 gram krachtvoer. 
 

Hooi en krachtvoer voor geiten en schapen 

3% lichaamsgewicht, hiervan 75% hooi en 25% krachtvoer  

 
 

• Hooi moet altijd beschikbaar zijn.  

• Krachtvoer moet twee keer per dag gegeven worden.  
 
Tip: Alle voer-veranderingen moeten altijd geleidelijk gaan en verdeeld worden 
over een week zodat de dieren er aan kunnen wennen. 
 
Bijlage 5: Voederschema’s. 
  

Gewicht in kg. Benodigd in gram Hooi in gram Krachtvoer in gram

10 300 225 75

15 440 330 110

20 600 450 150

25 760 570 190

30 900 675 225

35 1040 780 260

40 1200 900 300

45 1360 1020 340

50 1500 1125 375

60 1800 1350 450

70 2100 1575 525

80 2400 1800 600

90 2700 2025 675

100 3000 2250 750
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7.1 Ruwvoer 
 
Ruwvoer zoals hooi en stengels van de maishi zijn vezelrijk en zorgen voor een goede 
pensvulling en vertering.  

De voeding van geiten en schapen moet voor een groot deel uit ruwvoer bestaan. 
Gebrek aan vezelrijk voedsel kan ernstige gevolgen hebben: 

• Slechte vertering (zichtbaar aan de mest). 

• Verminderde groei. 

• Gezondheidsstoornissen zoals diarree, kreupelheid en vruchtbaarheidsstoring. 

• Pensverzuring, soms met de dood als gevolg. 
 
Altijd geleidelijk overschakelen naar ander ruwvoer, geef de dieren minimaal een week 
om te wennen aan het nieuwe voer. 
 

7.2 Krachtvoer  
 
Krachtvoer is speciaal samengesteld voor geiten en schapen. Het bevat granen, 
eiwitten en mineralen. Maximaal 25% van de standaard voeding mag bestaan uit 
krachtvoer. Als de dieren teveel krachtvoer eten, kunnen ze buikpijn en diarree krijgen 
en zelfs overlijden.  
 
Tip: krachtvoer moet binnen 15 minuten opgegeten zijn, anders krijgen ze teveel. 
 

 
Voedingswaarden krachtvoer. 
 
 

Herkauwers als geiten en schapen eten alleen plantaardig 

voedsel.  
De micro-organismen in hun vier magen zorgen voor de vertering. 
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Wanneer flushen 
Er zijn periodes dat een dier extra voer nodig heeft. Dit wordt flushen genoemd. 
Men kan flushen tijdens de volgende periodes: 

• Een maand voor de dekperiode begint. 

• Tijdens de dekperiode. 

• Laatste maand van de dracht, voor een goede conditie van de moedergeit en 
grotere en sterke gezonde lammeren. 

• Gedurende de tijd dat de moedergeit melk geeft aan haar lammeren. 
 
Bij flushen kan maximaal 30% van het totale rantsoen uit krachtvoer bestaan. 
 

7.3 Vers groenvoer 
 
Algemeen  

• Geiten en schapen eten groenvoer in de natuur. 

• Als dieren op stal worden gehouden, zijn ze volledig afhankelijk van het voer dat 
door de mens gegeven wordt.  

• De dieren vinden vers groenvoer lekker.  

• Men kan groenvoer geven als een dagelijks snoepje naast hooi en krachtvoer. 

• Men kan er ook voor kiezen om groenvoer onderdeel te laten zijn van de dagelijkse 
voeding. 

• Wees voorzichtig: van teveel groenvoer in een keer kunnen dieren ziek worden.  

• Het is aan te bevelen groenvoer elke dag vers te oogsten en het zo schoon mogelijk 
te verwerken. 

 
Bijlage 5: Voederschema’s. 
 
Soorten groenvoer 
1. Grassen: Brachiaria Mulato II en buffelgras (Cenchrus ciliaris). 
2. Granen: maishi. 
3. Olifantsgras (Pennisetum purpureum): het is aan te bevelen het gras te hakselen, 

zodat de dieren het gemakkelijker kunnen eten. 
4. Vlinderbloemigen: leucaena, watapana, sesbania en moringa. 
 
 
 
 
 
 
 

Voederen met verse vlinderbloemigen. 

• Vlinderbloemigen hebben een hoog eiwitpercentage, vergelijkbaar met 
krachtvoer. Ook bevat het voldoende structuur voor de benodigde penswerking. 

• Leucaena langzaam introduceren, begin met een paar blaadjes per dag en geef 
iedere dag wat meer tot maximaal 10%. Zo wennen de pensorganismen eraan, 
zodat de magen het kunnen verwerken. 

• Alle dieren van de groep moeten wat krijgen, niet alleen de sterksten. 

• Men kan er ook voor kiezen elke dag een beetje leguminosen te geven als een 
eiwitrijk snoepje. 

Vlinderbloemigen zijn bijzondere planten die stikstof 
uit de lucht halen en het terug stoppen in de bodem. 
Onder deze familie vallen veel bomen, maar ook 
bonen, zoals bonchi di kunuku en kousenband. De 
dieren eten de bladeren graag. 
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Gouden regels 
Bij het voeren van groenvoer moet men voorzichtig te werk gaan. Houdt de volgende 
gouden regels aan: 
1. Alle groenvoer veranderingen moeten altijd in kleine stapjes verdeeld worden over 

drie weken zodat de pensflora van de dieren er aan kan wennen. 

• Begin met een klein beetje om te wennen. 

• Voer dit daarna langzaam in drie weken op naar bijvoorbeeld 10% van het 
rantsoen.  

2. Geef twee keer per dag groenvoer.  

• Geef het groenvoer ’s morgens en ‘s middags. 
3. Geef elke dag vers groenvoer.  

• Snijd elke dag vers groenvoer. 

• Vers groenvoer ook op zaterdag, zondag en op feestdagen, anders raken 
de magen van slag.  

• Groenvoer dat niet is opgegeten, moet elke ochtend verwijderd worden. 
4. Zorg ervoor dat moeders tijdens de hele zwangerschap hetzelfde voer krijgen. 

• Geen veranderingen in het voer tijdens de dracht. 

• Alleen in de laatste maand van de zwangerschap wel extra krachtvoer geven 
vanwege de groei van de lammetjes in de buik. 

5. Zorg dat moeders waarbij de lammeren nog melk drinken hetzelfde voer krijgen.  

• Geen veranderingen in het voer tijdens het zogen. 

• Zogende moeders wel extra krachtvoer geven, zodat ze genoeg melk 
hebben voor de lammeren. 

6. Het groenvoermengsel mag maximaal 10% Leucaena bevatten. 
 
Gevaren  
Leucaena bevat mimosine, een giftige stof. De in de pens aanwezige bacteriën kunnen 
dat afbreken, maar deze bacteriën moeten wel de tijd krijgen om zich te vermeerderen. 
Advies: Begin met wat verse takken en geef iedere dag wat meer, zodat de dieren er 
aan kunnen wennen. Herhaal dat ook als er een tijd geen leucaena is bijgevoerd. 
Het groenvoer rantsoen kan voor maximaal 10% uit Leucaena bestaan. 
 
Maishi chikí: de jonge en snel groeiende delen van maishi chikí (sorghum) kunnen 
blauwzuur bevatten, deze giftige stof is gevaarlijk voor de dieren. In droge maishi chikí 
komt geen blauwzuur meer voor. 
Advies: Om vergiftiging te voorkomen, moet de maishi na het oogsten een dag in de 
zon drogen.  
 
Neem tree: Bladeren van deze boom worden soms ook aan geiten gevoerd. De 
bladeren bevatten gifstoffen, die vermagering van de geiten tot gevolg kan hebben. 
Advies: Geen neem tree voeren aan geiten en schapen. 
 
Irrigatie 
Jaarrond zelf groenvoer verbouwen is mogelijk, mits de kunukero in de droge tijd de 
beschikking heeft over goedkoop irrigatie water. 
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7.4 Regelmaat  
• Hooi en vers water moeten de hele dag beschikbaar zijn.  

• Krachtvoer moet ‘s morgens en ’s middags gegeven worden. 

• De voerbakken en drinkbakken moeten dagelijks schoongemaakt worden. 

• Zorg dat er altijd een liksteen in de stal is. 
Likstenen zijn een gezonde aanvulling op de voeding, ze bevatten zouten die de 
eetlust en een goede spijsvertering stimuleren en helpen 
gewichtsverlies te voorkomen. Deze stenen bevatten 
tevens essentiële sporenelementen zoals magnesium, 
selenium, jodium, zink en koper. 
Hang de liksteen op, zodat hij niet vies wordt, en de 
geiten en schapen er goed bij kunnen. 

 
Schapen hebben speciale likstenen zonder koper nodig, 
want daar zijn zij gevoelig voor. 
 
https://www.agriwebshop.com/knzr-traditionstandard-
liksteen 
 

7.5 Zelf ruwvoer verbouwen 
 
Het probleem is dat het ruwvoer op dit moment veel duurder is dan het krachtvoer per 
kg droge stof. In de meeste landen is het omgekeerd, en is krachtvoer veel duurder. 
 
Om rendabele geiten- en schapenhouderij mogelijk te maken zal gezocht moeten naar 
betaalbaar ruwvoer. Men kan dit zelf verbouwen en/of importeren.  
 
 
Rotatie weides 
Het grasland verdelen in stukken van een halve hectare. De dieren roteren, zodat het 
grasland rust kan krijgen om te hergroeien.  
 
De bodems zijn arm. Om meer productie te krijgen, zou men vlak voor de regentijd het 
grasland kunnen bemesten met kippenmest en geitenmest. Men zou ook kunnen 
bemesten met 100 kg. kunstmest NPK 15-15-15 per ha. Eventueel kan men beginnen 
met een bemesting van stikstof (N) of een kunstmest met een hoger stikstofgehalte 
gebruiken. 
 
Buffelgras zaaien 
Men zou de weides kunnen inzaaien met 
buffelgras. Dit is een gras dat snel groeit bij 
regen. Het is een sterk gras met een goede 
voederwaarde dat een lange droge tijd kan 
overleven. 
 
Maishi verbouwen 
Traditioneel zijn de stengels van de maishi een 
belangrijk ruwvoer voor de geiten in de droge tijd. De opbrengsten zijn laag wanneer 
de gronden niet bemest worden. Het is aan te raden geiten- en kippenmest aan te 

https://www.agriwebshop.com/knzr-traditionstandard-liksteen
https://www.agriwebshop.com/knzr-traditionstandard-liksteen
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brengen, zodat ook het organische stofgehalte verhoogd wordt, waardoor de grond 
beter water kan vasthouden. Ook kan worden overwogen om kunstmest te gebruiken. 
Met 100 kg. NPK 15-15-15 per ha verbetert de groei van de maishi. 
 
Het beste zou zijn om diep te rippen en te ploegen op de contouren. Dit helpt om 
regenwater dieper de grond in te laten dringen, verbetert de productie en voorkomt 
erosie.  
Tussen de maishi kan wat leguminosen bij zoals lokale Stylosanthes, Desmanthus, of 
Bonchi di kunuku worden gezaaid. Deze groeien snel en leveren extra eiwitrijk veevoer 
en verbeteren de bodemvruchtbaarheid. 
 
Let op, jonge maishi is giftig en de jonge spruiten na het kappen ook. Laat het een dag 
in de zon drogen, daarna is het niet meer giftig. 
 
Ruwvoer van snoeiafval voor geiten 
Men kan met tuinmannen afspreken dat zij elke werkdag hun snoeiafval naar de 
kunuku brengen. Op Bonaire heeft men hier goede ervaringen mee. De bladeren van 
de afgesnoeide takken worden prima gegeten door de geiten. Alleen de bladeren van 
de Franse bloem (Nerium oleander) zijn giftig, deze kunnen niet gegeten wordt door 
de geiten. Op de kunuku op Bonaire zijn in het begin een aantal geiten overleden door 
het eten van deze bladeren. De geiten hebben echter als “browser” de capaciteit om 
te leren, en de plant voortaan te negeren. Ook jonge geiten laten deze plant nu links 
liggen. De ondernemer houdt de geiten binnen de kunuku en hoeft al meer dan 2 jaar 
geen duur hooi meer te kopen.  
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Voederbos voor veevoer 
Geiten zijn browsers, ze eten graag links en rechts van de bladeren van bomen. Men 
zou op een deel van de kunuku een bos kunnen aanleggen met lokale bomen die de 
geiten graag eten, zoals watapana (Caesalpinia coriaria) en boonchi kabai (Erythrina 
velutina).  
Leguminosen zoals watapana hebben de voorkeur, die produceren blad met een hoog 
eiwitgehalte en zijn tevens bodemverbeteraar door vastleggen van stikstof, hetgeen 
de bodemvruchtbaarheid ten goede komt. 
 
De bomen hebben twee tot drie jaar nodig om te groeien voor de geiten erbij kunnen. 
Daarna kunnen de geiten bijvoorbeeld twee keer per week een half uurtje in het bos 
worden gelaten om te ‘snacken’. Of snoei iedere dag wat vers blad en stengels om 
naar de dieren te brengen. 
 
Als er restwater beschikbaar is, 
kan men de jonge bomen 
helpen met groeien door ze wat 
water te geven. Snoei de 
boompjes vaak en laat ze 
zijtakken vormen. 
 
Plant bomen als de Palu de sia 
als natuurlijke hekpalen. Tijdens 
de groei is bescherming tegen 
geiten noodzakelijk. Palu de sia 
en Bonchi kabai kunnen 
vermeerderd worden door het 
planten van takken. 
 
 

7.6 Gezuiverd afvalwater voor veevoerproductie 
 
Op Bonaire produceert Water- en energiebedrijf Bonaire (WEB) sinds 2015 dagelijks 
honderden kuubs gezuiverd afvalwater. Dit water wordt door WEB aan hotels en dienst 
LVV aangeboden voor $1,50 per kuub. De hotels maken gebruik van een deel van dit 
water, de rest wordt door het bedrijf in de mondi gedumpt.   
 
Dit water kan echter een nuttige bestemming krijgen, zonder dat dit extra kosten 
oplevert voor WEB. Op het nabijgelegen terrein verbouwt Dienst LVV veevoer voor de 
geiten- en schapenhouders. Door de prijs van water van $1,50/kuub wordt het ruwvoer 
zo duur, dat een rendabele geitenhouderij niet mogelijk is. Een ha gras heeft dagelijks 
40 kuub water nodig. 
 
Als dit gezuiverde afvalwater gratis beschikbaar zou worden gesteld aan Dienst LVV, 
kan men hooi produceren, dat tegen een redelijke prijs aan de kunukero’s verkocht 
kan worden. Dan kunnen de kunukero’s hun dieren binnen hun eigen terrein houden. 
Door deze duurzame veehouderij kan de natuur buiten de kunuku’s zich herstellen. De 
erosie naar het koraal zal verminderen. 
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8. Stallen 
 
De huisvesting van geiten en schapen is erg belangrijk. Als men de geiten- en 
schapenhouderij wil professionaliseren, moeten ze binnen de kunuku worden 
gehouden. Een groot voordeel van het binnen houden van de dieren is dat men betere 
controle heeft over het gedrag en de gezondheid.  
 

• Men kan goed waarnemen wanneer de dieren tochtig worden, de dracht 
observeren en eventueel helpen bij de geboorte. 

• Ziektesymptomen zoals diarree en hoesten kunnen eerder worden opgemerkt en 
behandeld. 

• Men kan elk dier individuele aandacht geven en beter voer. Zo kan men 
bijvoorbeeld de zwangere of zogende moederdieren extra voer geven.  

• Zieke dieren kan men in een aparte stal afzonderen, zodat ze andere dieren niet 
kunnen besmetten. 

• Een ander voordeel is dat dezelfde dieren uit een groep bij elkaar blijven, waardoor 
de rangorde niet wordt verstoord, wat de rust sterk bevordert. 

 

8.1 Benodigde stallen 
 
Geiten en schapen groeien minder goed onder ongunstige weersomstandigheden, 
zoals felle zonneschijn, regen en wind. Extreme hitte is niet goed voor de dieren, dus 
zorg dat ze altijd een plekje in de schaduw kunnen vinden. Zorg ook voor goede 
ventilatie. 
 
Geiten en schapen kunnen ook niet tegen vochtige omstandigheden en tocht. Met een 
waterdicht dak en bescherming tegen de wind voorkomt men dat geiten ziek worden. 
 
Bij professionele geiten- en schapenhouderij zijn meerdere stallen nodig naast de 
grote stal. Een goede stal gaat lang mee en verlaagt de kosten voor voer, arbeid, 
overlijden of gestolen dieren en maakt de zorg voor zieke dieren mogelijk. 
 

Een grote stal voor de hele groep 
Per volwassen geit of schaap is een vloeroppervlak van minimaal 2 vierkante 
meter nodig.  

 
Aparte kleine hokken voor bevallingen 
Voor de rust bij bevallingen wordt geadviseerd enkele losse hokken te maken 
van ongeveer 2x2 meter. 
 
Een aparte stal voor de bok/ram 
Op enige afstand van de dieren moeten aparte stallen zijn voor de dekbokken 
en -rammen. Elke bok of ram moet een eigen stal krijgen. Ze moeten extra hoge 
afscheidingswanden hebben, zodat ze niet uit kunnen breken. Twee meter 
betongaas  is ook goed. Bokken hebben de neiging om zich uit te leven op het 
hekwerk, of er op te gaan staan. Zorg voor afleiding, bijvoorbeeld door een 
autoband aan een paal hangen. 
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Een stal voor slachtlammeren 
Na het spenen van de lammeren worden ze in een aparte stal gehouden, weg 
van hun moeders. Ze kunnen dan goed gevoerd worden tot de slacht. 
 
Een stal voor zieke geiten en schapen 
Om verspreiding van bacteriële ziekten of virale infecties te voorkomen, kan een 
aparte stal worden gebouwd buiten de grote stal en benedenwinds. Hierin 
kunnen de zieke geiten en schapen in quarantaine worden gehouden. 
 
Opslagruimte voor voedsel 
Droge plek voor hooi en krachtvoer. 
 

8.2 Bouw van de stallen 
 
De huisvesting zal zo moeten zijn dat dieren zich op hun gemak voelen, zodat ze 
optimaal groeien en produceren. Daarom wordt er gekozen voor de loopstal. Dit is een 
staltype waarin de dieren vrij kunnen lopen. Rekening houdend met het feit dat de 
rangorde bij geiten een grote rol speelt, is het belangrijk de koppels niet te groot te 
maken, anders neemt de onrust toe. Advies is maximaal 15 dieren per stal.  
 
Plaatsing van de stal 
Door de stal in de lengte oost - west te plaatsen, voorkomt u dat de zon de stal te veel 
opwarmt. Als u daarentegen de zon wilt schijnen op de vloer zodat de vloer opdroogt 
en parasieten afsterven, het is beter om bouw de stal langs een noord - zuidas.  
Het dak is ook erg belangrijk voor een goede temperatuurregeling. Een brede dakrand 
voorkomt dat er te veel zon op de vloer schijnt. 
 
Voorbeelden ontwerp stal 
 
Zij aanzicht  
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Boven aanzicht 

 
Ventilatie 
De stal warmt op door zonneschijn. Ook geiten en schapen stoten warmte uit. Als de 
dieren die warmte niet kwijt kunnen omdat de omgevingstemperatuur te hoog is, eten 
ze minder en zullen dus minder produceren. Ventilatie is ook essentieel om 
aandoeningen van de luchtwegen te voorkomen, waar de dieren vatbaar voor zijn. 
Maak de stal voldoende hoog en zorg ervoor dat er ruim voldoende 
ventilatieopeningen in het dak of de muren zijn.  
  
Een lage muur van ongeveer 1.20 meter aan de zijkant waar de wind vandaan komt is 
voldoende. Voor bokken moet een muur minimaal 1.50 meter hoog zijn, ander kan hij 
uitbreken. 
 
Zorg voor voldoende overhang aan de oostkant en westkant om te voorkomen dat er 
regen naar binnen komt.  
 
De vloer 
De vloer van de stal moet gemakkelijk schoon te houden zijn en moet droog blijven. 
Een vochtige en vuile vloer stimuleert de ontwikkeling van allerlei ziektekiemen en 
wormen. De geiten en schapen worden ook nat en vuil, koelen te veel af, zijn vatbaar 
voor ziekten en groeien slecht. 

• Een harde betonnen vloer heeft als voordeel dat deze gemakkelijk te reinigen is. 

• Een naar de zijkanten aflopende vloer zorgt ervoor dat regenwater en urine naar 
buiten kunnen stromen.   

 
Op een stevige vloer kunt u strooisel leggen om de dieren schoon te houden. Elk type 
droog organisch materiaal kan als bodembedekking worden gebruikt: stro, onkruid, 
droog gras of bladeren, zaagsel, enz. Strooisel neemt urine en uitwerpselen op, 
daarom is het raadzaam om regelmatig voldoende nieuw strooisel toe te voegen. De 
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mix van strooisel, urine en uitwerpselen stapelt zich op en moet na verloop van tijd 
worden verwijderd, bijvoorbeeld als het 20 cm hoog is. Dit mengsel is een zeer goede 
compost die kan worden gebruikt in de tuin of op het veld. Op het strooisel kunnen de 
hoeven van de dieren erg snel groeien. Deze moeten daarom regelmatig worden 
ingekort. Hoe dit moet, kunt u lezen in paragraaf 11.1. Ook staat er een 
voorlichtingsfilm op YouTube, zoek op Kòrtamentu di uña.  
 
Voer- en drinkgelegenheden 
Een verhoogde voerbak voor krachtvoer en hooi is aan te bevelen, zodat het eten niet 
op de grond komt en vies wordt. Waterbakken moeten in de schaduw worden geplaatst 
en worden verhoogd om te voorkomen dat ze worden besmet met uitwerpselen en 
urine.  
 
Bij het geven van krachtvoer kunnen sommige dieren te weinig krijgen, omdat sterkere 
dieren alles opeten. U kunt dit vermijden met een voerhek waarmee de dieren kunnen 
worden vastgezet. Hierdoor heeft elk dier zijn eigen voerplek.  

 
  

Voerhek 

Hooi voerbak 

https://youtu.be/qpgs7rVzBhk
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9. Gezondheid  
 
Voorkomen is beter dan genezen, dus zorg ervoor dat de dieren goed gevoed zijn, 
geen stress hebben en in een hygiënische omgeving leven. 
 
Tip: Dieren die niet eten, zich afzonderen of blijven liggen zijn meestal ziek. Roep de 
dierenarts er zo snel mogelijk bij. 
 
Gezonde geit 

 
 
Zieke geit 

 
 

9.1 Hygiëne in de stal 
 

Dit zijn maatregelen die de gezondheidstoestand van de dieren kunnen waarborgen.  
De doelen zijn:  

• Het buiten houden van besmettelijke ziekten. 

• Mochten er toch ziektes komen, dan zorgen dat ze niet worden verspreid over 
de kudde.  

 
De belangrijkste elementen van hygiëne zijn:  

• Algemene hygiëne.  

• Scheidingsgebieden.  

• Quarantaine.  

• Ziekte preventie.  
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Algemene hygiëne  
Deze kan worden verdeeld in de persoonlijke hygiëne en de bedrijfshygiëne. 
Persoonlijke hygiëne betreft de hygiëne van uzelf en het personeel op uw bedrijf. 
Regelmatig handenwassen en kleding gebruiken die alleen op het bedrijf wordt 
gedragen. Ook deze moet regelmatig gewassen worden.  
Bedrijfshygiëne betreft het regelmatig reinigen van stallen en materiaal dat op het 
bedrijf wordt gebruikt. Denkt u hierbij vooral ook aan de voeder- en waterbakken.  
 
Scheidingsgebieden  
In principe moeten de verschillende diersoorten op een bedrijf volledig van elkaar 
worden gescheiden. Dit om overdracht van ziekten van de ene naar de andere 
diersoort te vermijden.  
 
Quarantaine  
Quarantaine wordt toegepast wanneer er nieuwe dieren van buiten het bedrijf worden 
aangevoerd. Deze moeten voor enkele weken apart van de al aanwezige dieren 
worden gehouden, in een aparte stal, tot men er zeker van kan zijn dat geen nieuwe 
ziekten mee zijn binnengebracht. Men moet erop letten dat eerst de al aanwezige 
dieren worden verzorgd, en daarna pas de nieuwe dieren. Dit om het binnenhalen van 
ziekten te beperken.  
 
Ziektepreventie  
Het gaat erom de weerstand van de dieren optimaal te laten zijn door ze goed te 
verzorgen, zodat ziektes buiten de deur worden gehouden. 
 

9.2 Veel voorkomende ziekten 
 
Er zijn enkele ziekten bij schapen en geiten die soms worden geconstateerd op 
kunuku’s. Hieronder volgt een korte omschrijving van deze ziekten, zodat deze in een 
vroeg stadium herkend en behandeld kunnen worden. 
 
Wormen 
 
Symptomen 
De meest voorkomende ziekten zijn de maagdarmwormen. Deze wormen veroorzaken 
een verminderde voedselopname, minder productie en een verminderde groei. De 
dieren krijgen een ruwe vacht en worden mager. Het duidelijkste symptoom is dat de 
dieren diarree krijgen.  
 
Preventie 
Als de geiten op stal gehouden worden, is het belangrijk de voerbakken goed schoon 
te houden en de stal maandelijks te ontsmetten.  
Om infectie met wormen tegen te gaan, is het aan te raden de weides regelmatig twee 
maanden niet te gebruiken. De wormen overleven 6 weken in het gras, dus na twee 
maanden is de weide zeker weer schoon.  
 
Medicatie 
In de eerste 6 maanden van hun leven zijn de lammeren zeer gevoelig voor 
maagdarmwormen, hierna wordt er weerstand opgebouwd. Tijdens het einde van de 
dracht en gedurende de zoogperiode van de lammeren is de moeder gevoelig voor 
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worminfecties. Het is daarom aan te raden vooral deze moederdieren regelmatig te 
ontwormen. De lammeren kunnen het beste bij het spenen ontwormd worden.  
 
Tip: vraag de dierenarts om via mestonderzoek het soort en het aantal wormeieren te 
bepalen. Dan kan hij een specifiek ontwormingsmiddel aanbevelen. 
 

Resistentie 
In verband met de steeds meer voorkomende resistentie (verminderde werkzaamheid 
van het wormmiddel) bij schapen en geiten tegen verschillende ontwormingsmiddelen 
zijn een aantal maatregelen aan te bevelen: 

• de correcte dosis gebruiken, vaak wordt het gewicht van het dier onderschat. 

• jaarlijks van type ontwormingsmiddel wisselen, eventueel zelfs twee 
ontwormingsmiddelen om en om gebruiken. 

• nieuw aangekochte dieren moeten direct worden ontwormd en minimaal 48 uur 
in quarantaine gehouden worden. Hun mest mag niet op uw wei terecht komen, 
dit voorkomt het binnenbrengen van wormeieren.  

 
Schurft 
 
Symptomen 
Schurft is een heel besmettelijke ziekte. De oorzaak is een hele kleine mijt, die zich 
voedt met de oppervlaktelagen van de huid van dieren. De besmetting gaat meestal 
over van dier naar dier via direct contact. De mijten beginnen zich al enkele uren na 
het eerste contact te voeden; ze veroorzaken kleine wondjes in de huid. Aan het begin 
van de infectie zijn er maar heel weinig mijten in de huid te vinden en is de schade 
beperkt. Daarom is deze fase moeilijk te diagnosticeren. Het duurt 20 tot 25 dagen. 
Meestal merkt de geitenhouder niets. 
 
Vaak worden de schapen en geiten rusteloos, ze schuren veel en beschadigen hun 
huid. In een latere fase van de ziekte nemen het aantal mijten en de omvang van de 
letsels toe. 
 
De wondjes kunnen, afhankelijk van de soort mijt, voorkomen aan de kop, oren, poten, 
nek, rug etc. Deze aandoening zorgt voor veel stress en schade aan de huid.  
 
Preventie  
Zodra een dier besmet is, moet het zo snel mogelijk geïsoleerd worden van de rest 
van de dieren. Het is aan te bevelen de overige dieren preventief te behandelen. 
 
Medicatie 
Een juiste diagnose is belangrijk, neem hiervoor contact op met de dierenarts. Alle 
dieren in de kudde kunnen behandeld worden met een injectie van macrocyclische 
lactones (ivermectine, doramectine of moxidectine). Hierbij moet voldoende aandacht 
uitgaan naar de juiste dosering. In principe kunnen twee behandelingen (met interval 
van 7-10 dagen) voldoende zijn, maar een derde is aan te raden. 
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Caseuze lymfadenitis  
 
Symptomen 
Caseuze lymphadenitis (CL) is een chronische 
ziekte bij schapen en geiten, die veroorzaakt wordt 
door een bacterie. Op de ABC-eilanden zijn Black 
Belly schapen het meest vatbaar voor deze ziekte. 
De CL-bacterie komt via beschadigingen van de 
huid of de slijmvliezen het dier binnen en nestelt 
zich in de lymfeklieren. Daar ontstaan abcessen 
die spontaan kunnen openbreken. Meestal zijn het 
de lymfeklieren van de keel en schouder.  
 
De abcessen kunnen een doorsnee hebben van 0.5 cm tot 10 cm. Opengebroken 
abcessen bevatten veel besmettelijk materiaal en zijn gevaarlijk voor verspreiding van 
de bacterie. 
De tijd tussen infectie en ziekteverschijnselen bedraagt twee tot zes maanden.  
Het kan heel goed mogelijk zijn dat dieren besmet zijn zonder dat het duidelijk 
zichtbaar is. 
 
Medicatie 
Behandeling van zieke dieren is niet aan te raden, omdat het risico van de verspreiding 
erdoor kan worden verhoogd. Wie de abcessen laat openbarsten en het pus eruit laat 
lopen, creëert voor zichzelf en de dieren een groot probleem. Besmette dieren kunnen 
het beste zo snel mogelijk worden afgemaakt. 
 
Clostridium 

Symptomen 
Clostridium-infecties zijn de belangrijkste oorzaak van plotselinge sterfte van schapen 

en geiten. Clostridium bacteriën komen wijdverspreid in de omgeving voor, maar met 

name in grond. Vaak kan een infectie met clostridium bacteriën pas aanslaan wanneer 

er sprake is van gunstige omstandigheden, hierbij moet onder andere worden gedacht 

aan voerveranderingen, verwondingen of parasitaire infecties. Deze factoren kunnen 

snelle groei van de giftige bacterie veroorzaken.  

Preventie 
Een belangrijke oorzaak kan zijn dat de dieren zijn gevoerd met een teveel krachtvoer 
en te weinig ruwvoer. Zorg voor voldoende ruwvoer. Ook plotselinge 
voerveranderingen kan een oorzaak zijn. Vooral een bok of ram die regelmatig wisselt 
van eigenaar en daardoor wisselend gevoerd wordt in combinatie met stress is extra 
gevoelig. 
Door het snelle verloop van de aandoening zal een behandeling in veel gevallen te 
laat worden ingezet. De nadruk zal door het snelle verloop meer liggen op preventie 
van ziekte door clostridium bacteriën. Hierbij speelt vaccinatie met vecoxan een 
belangrijke rol.  
 
Medicatie 
Wanneer dieren met een clostridium infectie levend worden aangetroffen haalt een 

behandeling in veel gevallen niet veel uit.  
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10. Keurmerk en lamsvlees 
 
Om een beeld te krijgen van wat er mogelijk is op gebied van geiten- en 
schapenhouderij en lamsvleesproductie, is op initiatief van POP Bonaire in 2015 een 
inspiratiereis gemaakt naar het Nederlandse eiland Texel met drie Bonaireaanse 
geitenhouders, de voorzitter van landbouwcoöperatie Kriabon, een slager en een kok.  
 
Texelse boeren hebben met succes een programma opgezet voor streekproducten 
zoals Texels lamsvlees met het keurmerk Waddengoud. Dit heeft een impuls gegeven 
aan het imago en de economie van het eiland. In Nederland worden lammeren vaak 
in een stal vetgemest. Bij het keurmerk is de verplichting dat de lammeren minimaal 
100 dagen per jaar in de wei lopen. Voor toeristen is Texel nu het schapen en 
lammereneiland. Met het keurmerk heeft men ook een goede prijs voor het lamsvlees 
kunnen bedingen, die beduidend hoger is dan de prijs van importlamsvlees uit Nieuw 
Zeeland. Dertig restaurants op het eiland serveren uitsluitend Texels lamsvlees. 
 
Markt  
POP Bonaire heeft in 2015 een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van 
lamsvleesproductie en afzet van lamsvlees op Bonaire. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat er markt is voor de lamsproducten. Supermarkten, slagers, restaurants en geiten- 
en schapenhouders zijn geïnterviewd. Conclusies: Er is een markt voor lokaal 
lamsvlees, maar dit lamsvlees moet wel een betere kwaliteit hebben. Potentiële 
afnemers van het lamsvlees geven aan dat de lokale geiten veel bot hebben, en weinig 
vlees. 
 
De kwaliteit van het vlees zal verhoogd moeten worden door rasverbetering. 
Lamsvleesproductie heeft als voordeel dat men in een korte tijd vlees van een goede 
kwaliteit kan produceren, waar men een betere prijs voor kan krijgen.  
Continuïteit van levering van lokale producten is van belang voor de afnemers. Door 
introductie van een keurmerk zal, naast kwaliteit, ook de nodige continuïteit 
gegarandeerd kunnen worden.  
 
Keurmerk 
Op Bonaire is een groep kunukero’s gestart met het oprichten van een coöperatie, die 
een keurmerk zal opstellen. Zodra de organisatie opgericht is zullen de leden, aan de 
hand van aangenomen regels, beginnen met het houden van dieren volgens dit 
Bonaireaanse keurmerk. 
 
Belangrijke onderdelen van het keurmerk zullen zijn: 

1. Management van de dieren  

a. Selectie 

b. Registratie en oormerken 

c. Ziektepreventie 

2. Rasverbetering 

3. Natuurbescherming 

a. Houden van geiten en schapen binnen de hekken van de kunuku, 

zodat de natuur op het eiland beschermd wordt. 
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Marketing 
De coöperatie zal centrale verwerking en afzet van de lamsvleesproducten 
organiseren. 

Van lamsvlees kunnen meer dan 20 verschillende producten gemaakt worden, zoals 
lamsrack, ham, hamburgers, worst, saté etc. 
 
Marketing en keurmerk zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Alle actoren in de 
keten van lamsvlees ‘van boer tot bord’ werken samen aan het streek- en 
kwaliteitsproduct Bonairiaans lamsvlees: kunukero, slachthuis, slager,  supermarkt, 
restaurant, consument. 
 
Om goed te kunnen concurreren met lamsvlees uit Nieuw-Zeeland, kan men wijzen op 
de smaak en de kwaliteit van het lokale vlees, maar ook op de ambachtelijkheid, 
versheid en duurzaamheid: Gunstige ‘Carbon footprint’, weinig transportkilometers, 
bescherming van de natuur op het land en het koraalrif. 
 
Streekproducten 
Er is gesproken met René de Bruin en Ellen Geerlings van Stichting Streekeigen 
Producten Nederland. SPN is een onafhankelijke keurmerkorganisatie die zich inzet 
voor ondersteuning van regionale initiatieven op het gebied van streekeigen productie. 
De stichting beheert het landelijk keurmerk voor streekeigen producten. Producenten 
van duurzaam geproduceerde streekproducten kunnen zich door het gebruik van het 
keurmerk ‘erkend streekproduct’ in de markt onderscheiden en hiermee hun 
marktpositie versterken. 
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11. Praktische tips 
 

11.1 Hoeven kappen 
 
Geiten en schapen hebben snel groeiende 
hoeven van alle hoefdieren. De hoorn groeit 
als een soort teennagel en als de hoeven niet 
onderhouden worden, kunnen er been-
problemen ontstaan. 

 
Het is mogelijk de hoefjes alleen te 
bekappen, maar het is makkelijker met twee 
personen. De een houdt het dier vast en de 
ander heeft zo de vrije hand om de hoefjes bij 
te snijden. Alle loszittende en overtollige 

hoorn moet worden verwijderd. Dit voelt het dier niet. Het is te vergelijken met het 
knippen van de nagels bij de mens. 
 
Nodig om hoeven te kappen: 

1. Mesje 
2. Schaar 
3. CTC Spray of Betadine  

 
A. Geit of schaap goed vast zetten of vast laten houden 

door iemand anders. 
 
B. Hoeven kappen 

1. Met de vingers en het mesje het losse vuil weghalen. 
Doordat er vuil onder de nagels komt, kunnen er 

ontstekingen ontstaan. 
2. Met de schaar de 
grote extra stukken hoef wegknippen. 
3. Met het mesje de randen van de nagels 
afsnijden tot de hoeven weer netjes zijn. 
4. Mocht er een klein beetje bloed komen, dan 
kan er CTC spray of betadine op. 
 
Er is een instructiefilm gemaakt over het kappen 
van hoeven, zoek op YouTube naar Kòrtamentu 
di uña. 
 
 
 
  

Milking stand. 
Te gebruiken als verhoging en om het dier vast te zetten. 

https://youtu.be/qpgs7rVzBhk
https://youtu.be/qpgs7rVzBhk
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11.2 Oormerken zetten  
 
Elke kunukero kan 
oormerken plaatsen.  
 
Volg de instructies goed 
op, dan lukt het zeker. 
 
U kunt ook de film op 
YouTube bekijken, zoek 
op Marka di orea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benodigde materialen 

• Oormerken 

• Oormerktang 

• Jodium om het oormerk te ontsmetten 

• Alcohol om het oor te ontsmetten + sponsje 

• Een borstel om de oren schoon te maken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is belangrijk dat u het dier apart houdt van de andere dieren. Vraag iemand het 
dier vast te houden.   
 
 
 

https://youtu.be/HuDYlVE7GIE
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Het plaatsen van de oormerken 
 
1. Maak de oren van het dier schoon met de borstel. 
2. Ontsmet beide kanten van de oren met een sponsje met alcohol. 
3. Ontsmet het mannelijke deel van het oormerk met jodium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Plaats het oormerk in de 

tang. 
5. Het mannelijke deel van het 

oormerk prikt van buiten het 
oor naar binnen toe 
ongeveer op 1/3 vanaf de 
kop.  
Prik tussen twee 
bloedvaten in, niet in het 
kraakbeen. 

6. Draai na het aanbrengen het 
oormerk rond om 
weefselrafels en haren los te 
maken.  

7. Houdt gedurende een week 
de oren in de gaten voor 
eventuele infecties. 

 
 

  

Mannelijk deel + vrouwelijk deel. 
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11.3 Leeftijdsbepaling 
De leeftijd van schapen en geiten kan worden geschat door de melktanden en de 
permanente voortanden te bekijken in de onderkaak. 
 
Zie ook het filmpje op YouTube: Determiná edat di kabritu pa medio di su djentenan. 

 
Na 4-5 jaar zullen de voortanden langzaam slijten en vaak gaan ze schever staan en 
bij oudere dieren ontbreken er tanden.  
 
  

https://youtu.be/mhyX2aIQoGw
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Bijlage 1 - Literatuur 
 

• Overzicht duurzame geitenhouderij Bonaire, Wayaká Advies, april 2019. 
In dit overzicht vindt u hyperlinks naar ruim 30 rapporten over geitenhouderij. 
 

• Adviesrapport lamsvlees op Bonaire, POP Bonaire, 2015. 

• Beleidsvisie Landbouw, Veeteelt, Visserij 2014-2029, OLB Bonaire. 

• Cursus Geiten- en schapenhouderij, Fundashon Jahdisi, 2017. 

• Een brochure met richtlijnen voor het telen van schapen en geiten in Suriname, 
Ministerie van LVV Suriname, 2014. 

• Fokprogramma voor geiten op Bonaire, Naar een verbeterd lokaal geitenras, Jan 
ten Napel WUR, oktober 2017. 

• Fokprogramma’s voor geiten op Bonaire, Jan ten Napel WUR, juli 2017. 

• Goat keeping, useful management practices for smallholders, Agrodok, 2015. 

• Goat science and production, Sandra G. Solaiman, 2010. 

• Plan van aanpak geprofessionaliseerde geiten- en schapenhouderij, WUR 
Livestock, december 2018. 

• Workshop Rasverbetering en beheer melkgeiten- en schapenhouderij, Edward 
Berben, november 2015. 

• Workshop Rasverbetering en management kleinveehouderij voor 
lamsvleesproductie, Edward Berben, januari 2016. 

 
  

https://www.dcbd.nl/document/overview-reports-sustainable-bonaire-goat-farming
https://www.dcbd.nl/document/adviesrapport-lamsvlees-op-bonaire
https://www.dcbd.nl/document/beleidsvisie-landbouw-veeteelt-en-visserij-bonaire-2014-2029
http://lvv.gov.sr/media/1083/het-telen-van-schapen-en-geiten.pdf
https://www.dcbd.nl/document/fokprogramma-voor-geiten-op-bonaire
https://www.dcbd.nl/document/fokprogramma%E2%80%99s-voor-geiten-op-bonaire
https://www.dcbd.nl/document/goat-keeping-useful-management-practices-smallholders
https://www.dcbd.nl/document/plan-van-aanpak-geprofessionaliseerde-geitenhouderij
https://www.dcbd.nl/document/workshop-rasverbetering-en-beheer-melkveehouderij
https://www.dcbd.nl/document/workshop-rasverbetering-en-management-geiten-en-schapenhouderij-voor-lamsvleesproduktie
https://www.dcbd.nl/document/workshop-rasverbetering-en-management-geiten-en-schapenhouderij-voor-lamsvleesproduktie
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Bijlage 2 - Handleiding I&R website en oormerken  
 
 
  

De hele handleiding is te vinden op: www.DCBD.nl. 

https://www.dcbd.nl/document/manual-identifikashon-i-registrashon
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Bijlage 3 - Export van geiten naar Bonaire 
 
Deze instructie geldt voor het exporteren van geiten naar Bonaire en beschrijft de 
voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Bonaire, de controles die de NVWA 
hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan 
de NVWA. 
 
https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/export/veterinair/ks-
documenten/landeneisen/sguv-12-bonaire-geiten/SGUV-
12+1.0.0+Bonaire+geiten.pdf 
 
  

about:blank
about:blank
about:blank
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Bijlage 4 - Dekformulier  
 

Dienst L.V.V. Bonaire 

Dèkformulario 

Tel: 717 8836 

Drenta  Sali  
Fecha 
 

 Fecha  

Nomber i fam 
 

   

Adres 
 

   

Tel 
 

   

Kabritu / Karné 
 

   

Number  
 

   

Chubatu  
 

   

 
Firma kunukero 
 

  
Firma kunukero 

 

 
Firma LVV 
 

  
Firma LVV 

 

 
Reglanan                  
 
1. Kabritu/karné mester ta bon di salú, sin parásito òf malesa kontagioso. 

2. Kabritu/karné mester ta marká ku identifikashon na orea (I&R) y ta paresé den 

registro di bestia. 

3. Kabritu mester keda 22 dia i karné 20 dia serka e chubatu. Doño mester buska su 

bestia riba e fecha menshoná i akòrdá. 

4. E kostonan ta lo siguiente: 

a. $1,00 pa dia pa bestia ku ta kubri kuminda, awa i estadia 

b. $3,00 pa bestia na final pa servisio di e chubato  

c. Ora entregá e kabritu/karné tin ku paga na komienso un depósito di 50% di e 

montante. Na final ta deskontá e depósito for di e montante total i ta paga e 

sobra prome ku bai ku e bestia(nan). 

5. Ta kuminsa kobra $2,00 pa dia pa bestia si buska e bestia despues di e fecha 

akordá, kiermen despues di 22 dia pa kabritu i 20 dia pa karné. 

6. LVV ta kuida e bestianan bon i ta duna nan hoi, kuminda konsentrá i awa limpi. Lo 

tuma kontakto mesora ku e veterinario i e doño na momentu ku e bestia ta malu. 

7. Tur bestia ku keda na LVV ta keda bou di rísiko di su doño. 
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Bijlage 5 - Voederschema’s  
 

Schema’s met hooi, krachtvoer en groenvoer 
 
Geiten hebben ongeveer 3% van hun lichaamsgewicht per dag nodig aan voedsel. 
Bijvoorbeeld een moedergeit van 35 kg. heeft dagelijks 1 kg. droge stof (DS) aan voer 
nodig, bestaande uit 700 gram ruwvoer en 300 gram krachtvoer. 
 
Hooi en krachtvoer bevatten bijna geen water. Ze bestaan volledig uit voedzame 
stoffen. 
Groenvoer bevat 80% water en 20% voedzame stoffen (DS). Dus 1 kg vers veevoer 
bevat 200 gram DS. In de schema’s is het groenvoer weergegeven in hoeveelheid 
droge stof en de benodigde hoeveelheid vers groenvoer. 

 
 
Hooi en krachtvoer  

voor geiten en schapen 

3% lichaamsgewicht, hiervan 75% hooi en 25% krachtvoer  

 

 
  

Gewicht in kg. Benodigd in gram Hooi in gram Krachtvoer in gram

10 300 225 75

15 440 330 110

20 600 450 150

25 760 570 190

30 900 675 225

35 1040 780 260

40 1200 900 300

45 1360 1020 340

50 1500 1125 375

60 1800 1350 450

70 2100 1575 525

80 2400 1800 600

90 2700 2025 675

100 3000 2250 750
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Hooi, krachtvoer en groenvoer 

voor geiten en schapen 

3% lichaamsgewicht, hiervan 70% hooi, 20% krachtvoer en 10% groenvoer  

 

 
 
Tip: zorg dat er altijd hooi beschikbaar is. Dus alleen krachtvoer en groenvoer moeten 
afgewogen worden. 
 
Hooi en krachtvoer bevatten bijna geen water. Ze bestaan bijna volledig uit voedzame 
stoffen. 
Groenvoer bevat veel water. Ze bestaan voor 20% uit voedzame stoffen. 
Geef daarom meer groenvoer dan krachtvoer en hooi. 
 
 
  

Gewicht in kg. Benodigd gram Hooi gram Krachtvoer in gr. Groenvoer in gr. DS Vers groenvoer in gr.

10 300 210 60 30 150

15 450 315 90 45 225

20 600 420 120 60 300

25 750 525 150 75 375

30 900 630 180 90 450

35 1050 735 210 105 525

40 1200 840 240 120 600

45 1350 945 270 135 675

50 1500 1050 300 150 750

60 1800 1260 360 180 900

70 2100 1470 420 210 1050

80 2400 1680 480 240 1200

90 2700 1890 540 270 1350

100 3000 2100 600 300 1500
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