Herder Johan trekt met 600 schapen van Maaseik naar
hartje Brussel
MAASEIK/BRUSSEL - Van 1 tot 14 september moet u niet gek opkijken
wanneer u, zo ergens tussen Maaseik en Brussel, plots op een gigantische
schapenkudde stuit. De Limburgse herder Johan Schouteden is dan namelijk
volop bezig met het volbrengen van een huzarenstukje. Hij stapt met zijn kudde
van meer dan 600 schapen van de Maasbrug in Maaseik (op de grens met
Nederland) tot in de achtertuin van de Europese Commissie in de hoofdstad.

De tocht van herder Johan maakt deel uit van een grote Europese herderstocht die
op 5 juni van start is gegaan in Berlijn en die begin oktober in Trier moet eindigen.
Voorlopig toch, want het is de bedoeling om de expeditie volgend jaar in Zuid-Europa
voort te zetten. Het definitieve einde is in 2012 voorzien in Marokko.
Herdersstaf
Op 1 september neemt Johan Schouteden in Maaseik de fakkel – of in dit geval: de
herdersstaf – over van een Duitse collega-herder. Hij krijgt daar trouwens de hulp bij
van een enthousiaste Limburgse gouverneur (én herder-voor-één-dag) Herman
Reynders. Voor het vertrek van de kudde vindt in Maaseik nog een symposium plaats
over natuurbegrazing met schapen.
Biodiversiteit
Deze Europese herderstocht vindt plaats naar aanleiding van het Internationale Jaar
van de Biodiversiteit. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt overigens dat
rondtrekkende schapen via vacht, poten en uitwerpselen in staat zijn biodiversiteit te
verspreiden.
Drukke straten
De kudde, de herder en hun begeleiders hebben een tocht van ongeveer 160 km –
dagelijks +/- 15 km - voor de boeg. De tocht trekt zo veel mogelijk over onverharde
wegen, maar af en toe moeten ook water- en spoorwegen, autosnelwegen en andere
drukke verkeersaders overwonnen worden.
In Limburg trekt de stoet onder meer over het militaire schietveld van Helchteren (de
thuisbasis van de 600 schapen van Sonnishoeve) en door het Vijvergebied MiddenLimburg (De Wijers). Vervolgens gaat het dwars door Vlaams-Brabant naar
eindbestemming Brussel. Het valt te verwachten dat daar grote ogen getrokken zullen
worden wanneer de grote kudde door de drukke straten van de hoofdstad trippelt. In
de achtertuin van de Europese Commissie vindt op de laatste dag (14 september) een
happening plaats waarbij het nut van rondtrekkende schapen nogmaals in de kijker
gezet wordt.
Wie de kudde op de voet wil volgen, kan een kijkje nemen op www.herderstocht.be.
Meer info bij Johan Schouteden op +32 (0)495 92 11 40

