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[13-09-2010] 
2010 is uitgeroepen tot het 
internationale jaar van de 
Biodiversiteit. In Duitsland 
ontstond het idee om een 
schapentocht door Europa 
te organiseren en zo de in 
2001 afgesproken 
Europese doelstellingen 
nog eens te benadrukken. 
Op 5 juni ving de kudde 
Lovenaars - een 
schapenras dat aan de 
K.U.Leuven ontwikkeld 
werd - haar reis aan in 
Berlijn om via Duitsland en 
de Benelux haar 
graasroute op 17 oktober 
in Trier te besluiten. Dit 
weekend trok de bonte 
stoet onder Leuven door. 

In Bierbeek 
onderscheppen we de 
kudde en hebben we een 
praatje met haar hoeder, 
schaapherder Johan 
Schouteden. “Ik heb in 
Maaseik de staf 
overgenomen van mijn 
Nederlandse collega-
herder en trek nu richting 
Ter Kamerenbos. Het is 
een prachtige belevenis, 
vooral wegens de enorme 
belangstelling die we 
krijgen, niet alleen van de 
pers maar ook van de vele 
mensen die ons in de 
dorpen en zelfs langs de 
wegen komen begroeten." 

"De doelstelling van de 
tocht is om de overheid en 
‘gewone’ mensen te 
sensibiliseren rond 
biodiversiteit. De 
natuurgebieden in België 
raken namelijk steeds 
meer versnipperd. Als er 
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geen uitwisseling is met de 
omgeving bestaat het 
risico dat er zeer 
eenzijdige culturen 
ontstaan. Één manier om 
dat te voorkomen is met 
een kudde schapen van 
streek tot streek te 
trekken. Zo worden - via 
vacht, poten en mest - 
zaden en insecten 
meegedragen en verspreid 
over de verschillende 
natuurgebieden. Wat dus 
de biodiversiteit zeer ten 
goede komt." 

"Via deze tocht willen we 
de overheid er ook toe 
aanzetten het 
herdersberoep een 
helpende hand te bieden. 
In België, waar er nog 
maar een twintigtal 
herders zijn, is het beroep 
niet meer rendabel. Een 
steuntje in de rug zou dus 
welkom en nuttig zijn. Er is 
wel een voorbehoud: het 
heeft weinig zin dat er 
plots her en der herders 
opduiken zonder goede 
begeleiding. Uit ervaring 
weten we dat dat meer 
kwaad dan goed doet. 
Maar we hebben in België 
alle expertise in huis, dus 
mits een goede 
regelgeving zou die steun 
een zeer goede zaak zijn 
voor de biodiversiteit.” 

Johan runt een 
melkveebedrijf en begon - 
omdat schapen, materiaal 
én ruimte voor handen 
waren - ook met het 
hoeden van schapen. 
Deze tocht is toch wel wat 
anders: “Het vergde een 
behoorlijke organisatie en 
de hulp van honderden 
vrijwilligers. Op de tocht 
zelf zijn we met een 
gezellige bende van een 
vijfentwintigtal man, om de 
kudde te begeleiden, de 
woonwagens te besturen 
enzovoort. Het enige wat 
ik fout heb ingeschat: we 
hebben niemand voor de 
administratie 
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meegenomen. Ik dacht dat 
op dat vlak alles wel 
geregeld zou zijn eens we 
op tocht waren, maar dat 
valt toch tegen. Er komen 
nog steeds 101 
telefoontjes per dag 
binnen. Maar dat mag de 
pret niet drukken.” 
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De ploeg aan de eettafel 
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Veel mensen komen even een  
kijkje nemen 
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De schapen die deze Tour 
d’Europe aan het lopen 
zijn behoren tot het ras der 
K.U.Lovenaars, dat twintig 
jaar geleden aan de 
K.U.Leuven ontwikkeld 
werd. Professor Rony 
Geers van het Labo 
Kwaliteitszorg in de 
Dierproductie: “In de jaren 
tachtig zijn we begonnen 
met de kruising tussen het 
Belgisch Melkschaap en 
de Suffolk. Zo kreeg de 
Lovenaar het beste van de 
twee: een stevig lijf met 
lange poten om moeilijk 
terrein aan te kunnen, 
maar ook een hoge 
vruchtbaarheid en forse 
melkproductie."  

"Oorspronkelijk was ons 
schaap bedoeld als deel 
van een mogelijk antwoord 
op de boterberg en 
melkplas van die jaren: de 
runderstapel moest 
afnemen, en de Lovenaar 
zou - dankzij de 
combinatie van de hoge 
vruchtbaarheid en zijn 
groei- en karkaskwaliteiten 
- het vleestekort kunnen 
compenseren. Toen dat 
probleem opgelost raakte 
door het landbouwbeleid 
en een veranderende 
markt, werd het project 
overbodig. Herder Johan 
heeft toen het 
kweekprogramma 
overgenomen, daar de 
Lovenaar een ideaal schaap was voor zijn doeleinden." 

"Het laatste wapenfeit van ons schaap betreft een project voor de Vlaamse overheid 
waarin we, wetenschappelijk zowel als socio-economisch, onderzochten wat de 
vereisten en mogelijke problemen waren voor het herdersberoep in België. We 
bestudeerden zaken als voedingsproblemen, mest, dierenwelzijn en ook de 
vergoeding van de herder. Op de symposia die bij deze tocht horen geeft Bert 
Driessen, bedrijfsdierenarts van het Zoötechnisch Centrum en KHKempen-docent, 
lezingen over de uitkomst van dat onderzoek onder de titel: ‘Optimalisatie van 
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landschapsbeheer met 
schapen: schapen en de 
herder.’" 

http://www.movingsheep.be/ 
http://www.herderstocht.be/ 

 
 

Herder Johan Schouteden 
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