
Geregistreerde Nederlandse Toggenburger geiten/bokken sinds de invoering van het stamboek. 
Door de jaren heen zijn er heel wat Toggenburgerdieren geregistreerd. 
Zo zijn er anno 2010 in het totaal 39.453 dieren te vinden in de Nederlandse Toggenburger 
administratie. Er zijn echter maar 13.978 van deze dieren daadwerkelijk dmv. een exterieur 
beoordeling opgenomen in het Nederlandse Toggenburger Stamboek. Onder deze dieren bevinden 
zich 11.695 geiten en 2283 bokken. De overige 25.475 dieren zijn wel volbloed dieren maar staan 
geregistreerd in het jongveeregister van het Nederlandse Toggenburgerras. Onder deze dieren zijn 
24.849 geiten en 626 bokken te vinden 
 
Aantal Toggenburgers 
 
Het aantal levende Toggenburgers in Nederland. 
In het voorjaar van 2003 stonden er binnen de NOG 4175 nog in leven zijnde Toggenburgers 
geregistreerd. 240 bokken en 3935 geiten. 
2009 
In de maand juli van 2009 was dit aantal echter gehalveerd tot 1987 levende Toggenburgers. 
Hiervan waren 156 dieren bokken en 1831 geiten. 
2010 
Op 1 januari 2010 is echter weer een daling waar de nemen in het aantal dieren. 
Zo zijn er op 01-01-2010 nog 1356 dieren in leven, 1259 hiervan zijn geiten en 97 dieren zijn bokken. 
Onder deze 1356 dieren vinden we: 234 Stamboek geiten waarvan er 18 geiten het predicaat 
Keurstamboek, 48 geiten met het predicaat Bokmoeder en 4 Register geiten. 
Daarnaast vinden we 68 bokken die Definitief in het stamboek zijn opgenomen en 27 bokken die 
Voorlopig zijn opgenomen in het stamboek. Van alle levende dieren werden 306 dieren in 2009 
geboren (nog te jong voor stamboekopname) en 649 dieren zijn nog nooit voor stamboekopname 
aangeboden. 
2011 
Op 1 januari 2011 is weer een peiling gedaan hoe het er voor staat met het aantal Nederlandse 
Toggenburgers binnen het stamboek. We kunnen stellen dat er ook dit jaar weer een daling te 
betreuren valt. Er zijn in totaal 1049 dieren binnen het stamboek in leven. Hiervan zijn 960 dieren 
van het vrouwelijke geslacht en 89 dieren zijn bokken. Onder deze 1049 dieren vinden we: 203 
Stamboek geiten waarvan er 14 geiten het predicaat Keurstamboek, 44 geiten met het predicaat 
Bokmoeder en 4 Register geiten. Daarnaast vinden we 60 bokken die Definitief in het stamboek zijn 
opgenomen en 29 bokken die Voorlopig zijn opgenomen in het stamboek. Van alle levende dieren 
werden 205 dieren in 2010 geboren (nog te jong voor stamboekopname) en 490 dieren zijn nog nooit 
voor stamboekopname aangeboden. 
2012 
Op 1 januari 2012 is weer een peiling gedaan wat betreft het aantal Nederlandse Toggenburgers in 
het stamboek. We kunnen stellen dat er ook dit jaar weer een daling is waar te nemen. 
Er zijn in totaal 990 dieren binnen het stamboek in leven. Hiervan zijn 911 dieren van het vrouwelijke 
geslacht en 79 dieren zijn bokken. Onder deze 990 dieren vinden we: 255 Stamboek geiten waarvan 
er 11 geiten het predicaat Keurstamboek, 49 geiten met het predicaat Bokmoeder en 4 Register 
geiten. Daarnaast vinden we 57 bokken die Definitief in het stamboek zijn opgenomen en 22 bokken 
die Voorlopig zijn opgenomen in het stamboek. 
Van alle levende dieren werden 192 dieren in 2010 geboren (nog te jong voor stamboekopname) en 
464 dieren zijn nog nooit voor stamboekopname aangeboden. 
Let wel! Het aantal levende dieren is periodiek sterk variabel doordat er bijvoorbeeld dieren worden 
geboren, sterven of verkocht worden buiten het stamboek.(buiten het stamboek betekend: dat de 
nieuwe eigenaar niet, via een plaatselijke geitenvereniging, is aangesloten bij het NOG. Het dier is 
dan niet meer beschikbaar voor de stamboekfokkerij) 
 

https://fokgroeptoggenburgergeiten.files.wordpress.com/2017/03/aantal-toggenburgers.xlsx

