
Stoere schapen houden gras kort op Haspengouwse heuvels.

Misschien ben je op je wandeling of fietstocht al wel eens een kudde schapen 
tegengekomen die op de steile hellingen in Haspengouw staan te grazen. Ze zijn niet 
alleen leuk om naar te kijken, ze dragen ook een belangrijk steentje bij aan het beheer 
van die graskanten. Natuur-en Landschapszorg heeft in totaal ongeveer 1.000 
schapen die helpen met het beheer en daarvan zijn er ruim 300 actief in Haspengouw. 
De plaatselijke afdelingen van Natuurpunt zoals Natuurpunt Heers ,Natuurpunt 
Borgloon,...zijn geen eigenaars en ook geen verzorgers van deze schapen.

De schapen zijn als levende grasmachines die op een heel natuurlijke manier het gras kort 
houden. Ze kunnen op plekjes komen waar het voor een machine moeilijk is om te maaien. 
De graskanten zijn vaak te steil, niet alleen om te maaien maar ook om het maaisel af te 
voeren. Bij begrazing met schapen blijft er geen maaisel achter. Wel moet er af en toe 
handmatig nog bijgemaaid worden.

Met een machine maaien, gaat misschien wat sneller, maar de traagheid van de schapen 
komt de natuur wel ten goede. Kleine zoogdieren,ongewervelden en amfibieën die zich 
schuilhouden in de vegetatie, hebben voldoende tijd om te ontsnappen. De schapen grazen 
onregelmatig en brengen op die manier ook meer structuur in de vegetatie. Bovendien 
blijven in de wol plantenzaden hangen die zo verspreid worden over de verschillende 
terreinen. En dit komt de plantenrijkdom ten goede. 

In Haspengouw gebeurt de begrazing met mergellandschapen. Ze zijn het gewend om op 
steile hellingen te grazen en ze doen het goed op kalkgraslanden. Aan het begin van het 
seizoen, in maart, grazen verschillende kleinere kuddes schapen (20-tal) op kleinere 
percelen. Die worden,indien nodig, afgebakend met een tijdelijk raster. Vanaf juni zie je 
grotere kuddes rondtrekken met zo’n 150 dieren om grotere terreinen te begrazen. Ze 
worden overdag geleid door de herder en zijn hond en ‘s avonds naar een slaapweide 
gebracht. Tijdens het lammerseizoen werken de herders in shiften om te zorgen dat alle 
drachtige schapen veilig kunnen lammeren. En in juni, als de schapen geschoren worden,  
dan is het een hele klus om alle dieren hun zomervacht te geven. Er zijn ook een klein 
aantal weiden waar zieke schapen kunnen tot rust komen en herstellen.

Hoe kan een dag van een herder eruit zien?
8u: De herder komt op de overnachtingsplaats toe en controleert alle dieren. Loopt er een 
schaap mank? Zijn er sporen van de vliegenlarveziekte in hun pels? Hebben ze geen 
wonden? Dit moet eerst allemaal in orde gebracht worden. 
10u: De herder brengt de dieren naar het perceel dat vandaag begraasd wordt. De 
omheining wordt gecontroleerd en de drinkbakken van water voorzien. Als alles in orde is, 
kan de herder naar het volgende perceel gaan. 
12u: De herder krijgt telefoon: er is een schaap gebeten door een loslopende hond. De 
herder gaat ter plaatse en verzorgt het dier. Als het te erg is, komt de veearts ter plaatse 
voor verdere zorgen.
14u: In het vroege voorjaar grazen kleinere kuddes op verschillende percelen en rijdt de 
herder op en af tussen alle percelen. Elke keer controleert de herder de omheining, of er 
voldoende drinkwater is en of alle dieren gezond zijn. 
20u: De schapen worden weer naar hun slaapweide geleid. 



21u: Soms gebeurt het wel eens dat een poortje niet goed gesloten is door een wandelaar 
en dat de schapen ontsnappen. Dan is het een hele klus om alle dieren weer bij elkaar te 
krijgen in de slaapweide. 


