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Schaapskuddes
van de site van Grebbeveld Schapen &zo

Waarom schapenbegrazing?
Vroeger waren er kuddes vanwege de mest. De schapen liepen overdag op de hei, en mestten ’s
nachts op de heideplaggen in de potstal. Die werden weer op de akkers gebracht. Ook werd de wol
en het vlees wel gebruikt, maar mest was de hoofdreden voor rondtrekkende kuddes. Met de komst
van kunstmest verdwenen de meeste kuddes. Door de opkomst van katoen en later kunstvezels, was
wol ook niet meer nodig.
Natuurbeheer
Tegenwoordig zijn er kuddes om die heide te onderhouden. Als je niet zou grazen, groeit die heide
binnen de kortste keer vol met bos. Ook voor schraalgraslanden en veel andere natuursoorten is
grazen beter dan maaien of plaggen. Een gescheperde schaapskudde (met een herder) kan
bovendien precies daar grazen waar de herder het wil. Daarin verschilt een kudde van loslopende
runderen, paarden of herten. Daarom huren natuurorganisaties en landgoedeigenaren ons in om hun
natuurgebieden te onderhouden. Schapen grazen veel selectiever dan een maaimachine, wat veel
beter is voor de biodiversiteit. Ook brengen ze in hun vacht beestjes, sporen en zaden van het ene
gebied naar het andere.
Wageningen
Grebbeveld Schapen &zo
Het schapenras dat we houden, is het Veluwe Heideschaap. We vinden het leuk dat het een
streekras is: van oorsprong op de Veluwse hei, en lammeren afgemest in de vette uiterwaarden. Je
herkent ze aan hun kromme neus, smalle bouw, hoge poten en lange staart. Ze werden
oorspronkelijk gehouden voor hun mest, maar leveren gelukkig ook heerlijk vlees. En prima viltbare
vachten!
Den Treek
Treeker Wissel
Een kudde van 340 schapen graast onder de hoede van de herder met een border collie, of graast in
flexinetten, waar meer druk gewenst is.
Driebergen
Schaapskooi Heidestein
Op het open veld rond de schaapskooi lopen Drentse heideschapen.
Eemland
Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe heeft twee schaapskuddes met herder ingeschakeld om de dijken langs
de Eem en de randmeren te begrazen tussen april en november. Dat is niet alleen een fraai gezicht
maar draagt ook bij aan de stevigheid van de dijken en bovendien neemt de natuurwaarde toe.
Blaricum
Goois Natuurreservaat
De kudde, 50 schapen, vertrekt om ca. 08.00 uur uit de schaapskooi en is in het natuurgebied te
bezichtigen.
Soesterberg
Floor Landschapsbeheer
Vanaf januari 2016 zijn wij van start gegaan met onze eigen gescheperde schaapskudde. Vanuit onze
uitvalsbasis op Park Vliegbasis Soesterberg, waar onze schaapskooi gevestigd is in een originele F15
Shelter verzorgen wij onze Veluwse en Kempische Heideschapen. Tijdens de wintermaanden worden
hier de lammetjes geboren. Vanaf het vroege voorjaar zijn we met onze kudde van circa 250 schapen
weer op pad en begrazen we natuurgebieden van Utrechts Landschap, landgoederen, golfterreinen
en andere (particuliere) terreinen op de Utrechtse Heuvelrug. Ons begrazingsgebied loopt van
Driebergen tot de grens met Hilversum, waarbij we plaatsen als Soesterberg, Bosch en Duin en Lage
Vuursche aandoen.

Maarsbergen
C & K Landschapsbeheer
C & K Landschapsbeheer is in 2009 opgericht door Jan Crets en Ellen Kooiman. Wij beheren met
onze schaapskudde natuurterreinen, en stedelijk groen zoals bermen, groenstroken, en parken.
Verder worden onze schapen s’winters ingezet voor nabegrazing van weilanden.
Onze opdrachtgevers voor begrazing zijn tot nu toe zeer divers: Gemeente Utrechtse Heuvelrug,
Gemeente Woudenberg, Gemeente Wijk bij Duurstede, Staatsbosbeheer, landgoed De Boom en
diverse particuliere grondbezitters.Bijv. Leersumse Veld.

Dierentuinen
Amersfoort:
Rhenen
Soest:
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