Symbolische tocht voor herders
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Johan Schouteden vertrok aan de Maasdijk in Maaseik richting Brussel. ppn © Phillip Pergens

Twee weken lang trekken zeshonderd schapen richting Brussel. '1.600 kilometer om ons beroep te redden.'
Herders uit Duitsland, Nederland, België en Luxemburg organiseren een estafettetocht van 1.600 kilometer met hun
kuddes. 'Dat is een hele prestatie, waarmee we het uitstervende ras van herders willen redden. Het beroep van herder is
een van de oudste ter wereld, maar in ons land heb je nog maar achttien professionele herders', vertelt herder Johan
Schouteden (50) uit Helchteren.
Schouteden nam gisteren in Maaseik de herdersstaf over van een Nederlandse collega. De man, die al dertig jaar herder is,
begon begin deze week met zijn bijdrage aan de internationale schapentrektocht. In Maaseik vertrok hij om 9.30.uur en
zijn tocht gaat langs onder meer Dilsen-Stokkem, Hasselt, Lummen, Kortenaken, Oud-Heverlee en Tervuren naar
Brussel. Zeshonderd schapen en een hond zullen Schouteden vergezellen op die trektocht van 160 kilometer.
'Het is de bedoeling dat we elke dag 15kilometer afleggen. Op die manier komen we op 14september aan in Brussel', zegt
Johan Schouteden. Zijn aandeel vormt slechts een klein gedeelte van de totale estafettetocht.
'We hebben ons optimaal voorbereid om deze opdracht tot een goed einde te brengen', aldus de herder. 'De route die we
uitstippelden, bestaat voor meer dan 85procent uit onverharde wegen. Aan drukke kruispunten staat de politie ons bij. De
andere overwegen nemen we zelf voor onze rekening. De overnachtingen regelden we samen met de betrokken
gemeenten die hun gastvrijheid toonden.'
Biodiversiteit
Voor de trektocht gebruikt elke herder overigens zijn eigen schapen. 'Een vermenging van kuddes kan problemen
veroorzaken en dat is dus geen optie. Elke herder die deelneemt, haspelt zijn tocht daarom af met zijn eigen schapen.'
Herderen is zeer belangrijk voor het natuurlijke evenwicht. 'De biodiversiteit kan mede door de schapen in stand worden
gehouden. Insecten reizen mee met de dieren. Ook sporen en zaadjes van planten worden op die manier elders afgezet. De
trekkende schapen helpen zo mee aan de instandhouding van onze prachtige natuur. We willen dat graag in de verf zetten
en duidelijk maken aan de ministers', besluit de herder.
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