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Europese herderstocht voor biodiversiteit

2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. Het is een sym-
booljaar voor planten en dieren op onze aarde. Schapenherders uit verschillende Europese landen organiseren deze 
zomer een Europese herderstocht om aandacht te vragen voor deze biodiversiteit en hun beroep. In België wordt 
de tocht gelopen door Johan Schouteden, een lid van onze Limburgse Kring voor Schapenhouders.

In 2001 kwamen de staatshoofden en rege-
ringsleiders van Europa overeen om tegen 
2010 het verlies aan biodiversiteit te doen 
stoppen. Dit jaar zullen de ogen gericht 
zijn op de resultaten die de inspannin-
gen van de voorbije jaren hebben opge-
leverd. Nu al is duidelijk dat de doelstel-
ling - om de negatieve trend om te buigen 
- niet gehaald wordt. In oktober 2010 is er 
een beslissende conferentie over de opvol-
ging van het Biodiversiteitsverdrag in het 
Japanse Nagoya. Vooral van de Europese 

Unie wordt veel verwacht, ook op finan-
cieel vlak. De enige conclusie is dat de 
inspanningen collectief opgedreven moe-
ten worden. Precies daarom hebben een 
aantal Europese schaapsherders – onder 
impuls van Duitsland - de handen in elkaar 
geslagen. Samen met het Europese project 
TRUNPA (Transhumant Rangeland Use 
and Networking of Protected Areas) wordt 
er een Europese herderstocht georganiseerd. 
Het idee komt van Hubertus Beckmann 
(hubert.beckmann@googlemail.com).

Europese herderstocht

Over heel de wereld tref je herders aan. 
Herderen is daardoor één van de oudste 
beroepen die er bestaan. Het is ook een cul-
tuurhistorische gebeurtenis. Sommige land-
schappen zijn ontstaan door het eeuwenlang 
gebruik ervan door herders en schapen. 

Het is wetenschappelijk aangetoond dat 
rondtrekkende schapen biodiversiteit ver-
spreiden. In hun vacht, met hun poten 
en door de uitwerpselen kunnen schapen 
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zaden, sporenelementen, insecten en kleine 
diersoorten meedragen. Een herder met 
zijn kudde kan dus als het ware het ver-
snipperde landschap met elkaar verbinden. 
Goed om weten is ook dat er enkele vogel-
soorten alleen in de buurt van een kudde 
schapen kunnen overleven. Om dit onder 
de aandacht te brengen, en bij te dragen 
aan de biodiversiteit over de grenzen heen, 
gaan herders uit verschillende landen een 
Europese herderstocht maken.

De herderstocht vertrok op 5 juni in 
Berlijn en eindigt op 17 oktober op de 
Grünlandtages in het Duitse Trier. Het is 
de bedoeling om de tocht in 2011 voort te 
zetten richting Zuid-Europa om in 2012 
te eindigen in Marokko. Marokko is de 
bakermat van het Merinosschaap, een ras 
dat door toedoen van Spanje over de hele 
wereld verspreid is en daardoor het basisras 
is van bijna al onze huidige schapenras-
sen. De tocht verloopt als een estafettetocht 
waarbij elke herder de herdersstaf, die bij 
het begin door herder Knut werd meege-
nomen, overneemt van zijn voorganger en 
doorgeeft aan zijn opvolger. In deze herders-
staf wordt de naam van elke herder gegrift. 
Iedere stad, gemeente of provincie waar de 
tocht passeert, kan er zijn lintje of wimpel 
aan vastmaken.

Knut Kucznik begon de tocht op 5 juni in 
Berlijn (www.hirtenzug.eu). Hij trekt tot 
Perleberg. Klaus Seebürger en Wendelin 
Schmücker gaan van Perleberg over Winsen 
naar Winden. In het midden neemt Anton 
Hense over. Hij gaat over Paderborn 

naar Dortmund. Stefanie Trockel brengt 
haar kudde door het Rurhgebied over 
Duisburg naar Krefeld. Voor de aanslui-
ting met Nederland zorgt Franz Eikermann. 
Aan de Duits-Nederlandse grens neemt 
Erich Rhöse over en hij trekt naar Maaseik.

Dwars door Vlaanderen

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 gou-
verneur (én herder-voor-één-dag) Herman 
Reynders. Voor het vertrek van de kudde 
vindt in Maaseik nog een symposium plaats 
over natuurbegrazing met schapen. Bij aan-
komst in Brussel op 15 september wordt de 
Europese Commissie bezocht. 

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 
Midden-Limburg (De Wijers). Vervolgens 
gaat het dwars door Vlaams-Brabant naar 
eindbestemming Brussel. Wie de kudde op 
de voet wil volgen, kan een kijkje nemen op 
www.herderstocht.be. Meer info bij Johan 
Schouteden op 0495 92 11 40.

Route Tieske van de Goris 

In september 2005 heeft de kudde van 
Sonnisheide al een historische tocht gemaakt 
van Helchteren naar Vechmaal, geïnspireerd 
door Tieske van de Goris, grootvader van 
Carla (vrouw van Johan), die begin 1900 
met zijn schapen van Peer naar Luik trok. 
Hij verkocht zijn lammeren in Luik aan de 
betere burgerij en keerde daarna telkens met 
de ooien terug naar Peer. 

De tocht van 2005, georganiseerd door de 
Limburgse werkgroep Schapenhouders van 
Boerenbond en Landelijke Gilden, werd 
ondernomen naar aanleiding van de Week 
van de Landbouw. De tocht duurde een 
ganse week en een verslag over deze tocht 
kan je vinden op www.sonnisheide.be.
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Ontvang  

de nieuwsbrief 

per mail

Wist je dat deze nieuwsbrief elektronisch 
wordt verzonden aan meer dan 1000 
schapenliefhebbers waarvan we het mail-
adres kennen. Interesse om hem vanaf 
de volgende editie ook op deze manier 
te ontvangen? Stuur dan een mailtje met 
titel ‘elektronische nieuwsbrief schapen’ 
naar Christine.Cahy@boerenbond.be 
met ver melding van je lidnummer. 

Deze elektronische nieuwsbrief is een 
kleurenversie van de nieuwsbrief die je 
anders per post in zwart-wit ontvangt. 
Je kan hem dus afprinten en lezen en/of 
hem bewaren op je computer voor con-
sultatie achteraf.


