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HALEN - Na een tocht dwars door de provincie Limburg trok herder Johan Schouteden gisteren met zijn zeshonderd 
schapen naar Vlaams-Brabant. 

De kudde kwam via Maaseik, Dilsen-Stokkem, Gruitrode, Helchteren, Zonhoven en Lummen naar Halen. Daar in de 
Rozendelstraat, op de grens van Limburg met Vlaams-Brabant, kwam de Limburgse gedeputeerde van Leefmilieu Frank 
Smeets (CD&V), de schapen en hun gevolg uitzwaaien. Zijn Vlaams-Brabant collega Jean-Pol Olbrechts (CD&V), heette 
samen met de burgemeesters van Kortenaken en Bekkevoort, de schaapskudde welkom in hun provincie.  
 
Vervolgens trok de kudde door een van de mooiste holle wegen van Halen met herder Johan Schouteden en burgemeester 
Stefaan Devos (CD&V/N-VA) van Kortenaken op kop via Assent-Bekkevoort naar Kortenaken, de eerste Vlaams-
Brabantse etappe.  
 
Johan Schouteden heeft tijdens de tocht tot nu toe alleen positieve ervaringen opgedaan. 'Heel veel mensen betuigden al 
hun sympathie en als ik hoor dat kinderen erover spreken en de scholen daarom de lessen aanpassen, is dat toch een 
bewijs van interesse voor de natuur. Het is de laatste dagen niet altijd simpel geweest om de juiste wegen te vinden voor 
onze schapen. Dat is dan weer het bewijs dat de natuur het ook moeilijk heeft om zijn weg te vinden. Natuur die 
opgesloten wordt in een reservaat, gaat dood', haalt Schouteden aan. 
 
De herders die aan deze Europese herderstocht deelnemen, willen met de tocht de biodiversiteit extra in de verf zetten en 
aandacht vragen bij de Europese ministers van Landbouw en Milieu voor het belang van hun beroep en de natuur.  
 
'Dat zal alleen kunnen als mensen in groten getale beginnen mee te doen aan soortgelijke acties', benadrukte gedeputeerde 
Jean-Pol Olbrechts die meteen een oproep deed voor de provinciale actie 'Koester je buren', die in Vlaams Brabant loopt. 
De zeshonderd schapen en hun begeleiders brachten de voorbije nacht door aan het Molenbos in Kortenaken. De nacht 
van donderdag op vrijdag zullen ze ergens in de buurt van Tienen doorbrengen. Op 14september moeten ze in Jesus-Eik 
aankomen om via het Terkamerbos naar Brussel te trekken. 'We halen twaalf tot vijftien kilometer per dag. Tot nu toe 
hebben we vier schapen met verwondingen aan hun poten uit de groep moeten halen, maar we geraken zeker op tijd in 
Brussel', zegt herder Schouteden.  
 
Eenmaal aangekomen in Brussel, worden de schapen met aangepast vervoer terug naar hun begrazingsterrein in 
Houthalen-Helchteren gebracht.  
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