
Overzicht duurzame geitenhouderij Bonaire 
 
De Nederlandse landbouw is groot geworden door kennis beschikbaar te maken, 
kennis uit te wisselen en onderzoek. POP Bonaire heeft een start gemaakt met het 
Kennis centrum landbouw. Doel van dit Kennis centrum is relevante informatie over 
landbouw op Bonaire voor iedereen beschikbaar te stellen. Vaak is belangrijke 
informatie niet meer te vinden, of kennis wordt niet vastgelegd. De verzameling die 
voor u ligt, bevat concrete en praktische informatie over duurzame geitenhouderij op 
Bonaire.  
 
Dit overzicht bestaat uit rapporten die door (of in opdracht van) POP Bonaire zijn 
opgesteld. Ook zijn er rapporten te vinden waarbij POP Bonaire betrokken is geweest. 
Relevante achtergrondliteratuur met betrekking tot geitenhouderij op Bonaire is ook 
opgenomen. 
 
Wanneer u klikt op een titel, wordt u doorverwezen naar het volledige document in de 
Dutch Caribbean Biodiversity Database. 
 
Geiten algemeen 

 Geiten op Bonaire Tussenrapportage fase 1, WUR Livestock Research en Imares 
2015 (geschiedenis van de geitenhouderij) 

 Populatieschatting geiten op Bonaire, Imares 2015 

 Plan van aanpak geprofessionaliseerde geitenhouderij, WUR Livestock Research 
2018 

 Merken en registreren van schapen en geiten, Nieuwe regels vanaf 1 januari 
2010, Ministerie van LNV, 2009 

 Protocol NVWA export geiten naar Bonaire, 2018 
 

Geiten en de natuur 

 Goat problems in the national parks of the Netherlands Antilles, B.E. Coblenz, 
1980 

 The impact of feral goat herbivory on the vegetation of Bonaire, Q.T. Coolen, 
2015 

 Impact of Terrestrial Invasive Grazing on Bonaire: case study, M. Roberts, 2016 

 Vegetashón original di Bonairu, A.O. Debrot, IMARES 2017 
 

Veevoer 

 Onderzoek naar stikstofuitspoeling en verzouting, ten behoeve van duurzame 
geïrrigeerde landbouw op terrein dienst LVV Bonaire, WUR, 2012 

 Selectie van bomen en struiken, aan te planten voor de voedervoorziening van 
geiten op kleine landbouwbedrijven in Bonaire, H.W. Köster voor POP Bonaire, 
2015 

 Doornloze cactus, H.W. Köster voor POP Bonaire, 2015 

 Versterken van de ruwvoerproductie voor vlees-geiten op Bonaire, H.W. Köster 
voor POP Bonaire, 2017 

 Business Case Veevoerproductie op Bonaire, Wayaká Advies en BAAB BV, 2018 

 Evaluatie pilot project cactussen als geitenvoer, POP Bonaire, 2018 

 Veevoerproductie op Bonaire 2015-2018, POP Bonaire, 2019  
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Fokkerij 

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

Boergoats 

 FAQs about boer goats, Boer Goat breeder’s association of Australia, 2010 

 De rasstandaard van de Nederlandse Boergeit, De Krupers boergeiten, 2017 
 
Lamsvlees en de markt 

 Introductie van de Chevon, een zoektocht naar de afzet van geitenvlees, Ina 
Eleveld, 2008 

 Geitenvlees, handleiding voor verwerking en bereiding in de horeca, 
Geitenvlees.com, 2011 

 Vooruit met de geit! Marktkansen voor geitenvlees, WUR Livestock Research, 
2012 

 Adviesrapport lamsvlees op Bonaire, Rosemarijn de Jong Advies voor POP 
Bonaire, 2015 
 

Geitenhouderij 

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

 Workshop Rasverbetering en beheer melkveehouderij, E. Berben voor POP 
Bonaire, 2015 

 Workshop Rasverbetering en management geiten- en schapenhouderij voor 
lamsvleesproduktie, E. Berben voor POP Bonaire, 2016 

 Workshop krio profeshonal di Kabritu, POP Bonaire 2016 

 Un kriadó profeshonal ta produsí karni de kalidat, Fundashon Jahdisi, 2017(niet 
openbaar, ter inzage op te vragen via almenkerk@gmail.com) 

 
Veiligheid platteland 

 Beveiliging platteland Bonaire, plan van aanpak, OLB, 2016 

 Communicatieplan integrale bevordering veiligheid platteland, Openbaar 
Ministerie, 2016 

 
Persberichten 

 Persbericht “De bok bepaalt de halve kudde” - workshop geitenhouderij, POP 
Bonaire, 2016 

 Persbericht “Kriabon en toekomst geitenhouderij”, Bonaire Nu, 2017 

 Persbericht “Kriabon ta pone kondishon na plan di kabritu”, Extra, 2017 

 Persbericht “Cursus geiten- en schapenhouderij”, POP Bonaire, 2017 
 
Ezels 

 Ezels op Bonaire, Sierk F. Spoelstra voor POP Bonaire, 2019 
 
Wayaká Advies voor POP Bonaire, april 2019 
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