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Europese herderstocht heeft veel bekijks
Vorige dinsdag arriveerde de Helchterense schaapherder

Foto: Hans Haegemans

Johan Schouteden met zijn bijna zeshonderd schapen in
het Brusselse Ter Kamerenbos. Dat was de afronding van
het Vlaamse stuk van de Europese herderstocht, waarmee
de herders de biodiversiteit in de verf willen zetten. Ze
vragen aan de Europese ministers van Landbouw en Milieu
aandacht voor het belang van hun beroep voor de natuur.

N atu ur
r Jan Van Bavel
De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot
het Internationale Jaar van de Biodiversiteit (zie artikel op pagina 3). Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat rondtrekkende schapen via zaden, sporenelementen, insecten en kleine diersoorten in hun
vacht, poten en uitwerpselen biodiversiteit verspreiden. Daardoor leggen ze (letterlijk) natuurverbindingen. Om dit te benadrukken, organiseren enkele
Europese schaapherders een Europese herderstocht
van in totaal 1200 km (zie ook Boer&Tuinder van
27 augustus).
Die tocht vertrok op 5 juni in Berlijn en hij zal op
17 oktober arriveren in het Duitse Trier. Op 1 september nam Johan Schouteden in Maaseik de herdersstaf over van zijn Nederlandse collega Erich Rhöse, in
de estafettetraditie van het Olympische vuur. Schouteden trok daarna met zijn kudde van zeshonderd
Lovenaars naar Brussel.

Tussenstop
Op woensdagmiddag 8 september arriveerde hij in
de Diestse deelgemeente Webbekom, op de grens
met Vlaams-Brabant. Hij werd er ontvangen door de
Limburgse gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur
Frank Smeets, zijn Vlaams-Brabantse collega’s JeanPol Olbrechts (Leefmilieu) en Monique Swinnen (Landen tuinbouw), en de burgemeesters van Kortenaken
en Bekkevoort. “Johan heeft ondervonden dat het
heel moeilijk is om je met een schapenkudde in ons

Herder Johan Schouteden trok met zijn kudde van zeshonderd schapen van Maaseik naar Brussel.

dichtbebouwde Vlaanderen een weg te banen over
veldpaden, weiden en holle wegen”, zei Smeets. “Natuur die opgesloten blijft in reservaten, gaat uiteindelijk dood omdat er geen uitwisseling is van genetisch
materiaal. Er moeten natuurverbindingen komen.”
Ook volgens Jean-Pol Olbrechts verdienen de herders alle steun: “Het biodiversiteitsproject loopt al
tot 2020 en het is ontzettend belangrijk om daarvoor een goed draagvlak te creëren. Daarom hebben
we in de provincie het project ‘Koesterburen’ opgezet, waarvoor 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten zich al hebben ingeschreven.”
Johan Schouteden blikte terug op heel wat positieve ervaringen tijdens zijn tocht. “Alles is vrijwel
perfect verlopen, dankzij de hulp van onze begeleiders. Per dag leggen we 10 à 15 km af en we overnachten in woonwagens. Voor mij is dit echt vakantie. Mijn schapen zijn harde en droge heide gewoon

en kunnen zich in het Hageland te goed doen aan
heerlijk gras dat langs de weg groeit. Ze zullen dan
ook in superconditie aankomen in Brussel. We proberen zo veel mogelijk onverharde wegen te volgen
(in totaal 85% van het hele traject), zodat de poten
van de schapen niet te fel afslijten.”
Studente Leonie Schäfer van de universiteit van Regensburg (Beieren) volgde heel de tocht op de voet.
Zij nam elke avond stalen uit de vacht van een
schaap dat met blauwe verf in vakjes was beschilderd. Zo ontdekte ze diverse zaadjes, insecten enzovoort. Daarnaast nam ze ook meststalen en stalen
van de vegetatie langs de weg. Daarbij ontdekte ze in
Vlaanderen planten die je in Duitsland en Nederland
nergens vindt.
Afgelopen dinsdag vond in Jezus-Eik ook nog een
symposium plaats rond het nut van schapen en de
startvergadering van de Europese herdersvereniging. n

