
SCHAAPSKUDDE IN EERDE door Suzanne van Zutven 
met herder Jan en herderin Erica 

Sinds enkele jaren is Eerde een heuse schaapskudde rijker. Misschien is bij 
sommige IVN'ers het bestaan van de kudde al bekend. Tijdens het 
evenement D'eerd Presenteert afgelopen jaar was de schaapskudde 
namelijk present. Wellicht dat enkele aanwezige IVN'ers op de braderie de 
kudde hebben aanschouwd en misschien zelfs van de lams-worstebroodjes 
hebben geproefd of de demonstraties schapendrijven hebben gezien. Dit 
zijn namelijk enkele activiteiten rondom de schaapskudde waarmee het 
Eerdse stel Jan van Lieshout en Erica van de Stadt zich bezig houdt. 
Misschien dat sommigen Jan van Lieshout zelf ook kennen. Vorig jaar 
volgde hij namelijk de vogelcursus bij het IVN. Zijn tante is overigens ook 
geen onbekende. Zij is namelijk voorzitster van het IVN geweest. 

Oude rassen 
De kudde bestaat uit twee oude rassen die van nature thuishoren op de 
Drentse heidevelden namelijk het Drentse Heideschaap en de 
Schoonebeeker. De beide rassen zijn zeldzaam geworden. Door gericht te 
fokken proberen de Eerdenaren bij te dragen aan het in stand houden van 
deze bijzondere schapenrassen. 
Het Drentse Heideschaap is een klein en sober dier. Het dier heeft aan de 
kop en de poten een voskleurige, bonte of zwarte vacht. Karakteristiek is 
bovendien de lange, wollige staart. Zowel de rammen als de ooien hebben 
horens. Bij de rammen zijn ze spiraalvormig en bij de ooien zijn ze minder 
opvallend en naar achteren gebogen. 
De Schoonebeeker dankt zijn naam aan de plaats Schoonebeek in het 
zuidoosten van Drente. De Schoonebeeker is het grootste Nederlandse 
heideschaap. De kop is lang, smal en duidelijk gebogen (ramsneus). De 
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Schoonebeeker valt op door zijn hoge benen en lange hals zodat de kop 
fier hoog wordt gedragen. Het schaap heeft een lange, dikbewolde staart. 
Beide geslachten hebben geen horens. 

LAMMETJESDAG 
In 2002 begon de hobby van het stel met een zestal Schoonebeekers. 
Inmiddels hebben ze zo'n dertig ooien en enkele rammen. De hobby heeft 
dus grote vormen aangenomen en ambitieuze plannen hiermee zijn er ook 
genoeg. Zo zouden ze graag met de schaapskudde een rol willen vervullen 
bij het begrazen van de natuur bij de Eerdse Bergen. Door een verhuizing 
naar de geboortegrond van Jan zijn de schapen twee jaar geleden vanuit 
Delft in Eerde terechtgekomen. In de lammertijd is de schaapskudde te 
zien achter het huis 
van de 
schapenliefhebbers 
aan de Haakakker. 
Daar wordt ieder 
jaar ook de 
lammetjesdag 
gehouden. Op deze 
dag wordt iedereen 
verwelkomd met 
beschuit met 
muisjes om de 
komst van de 
lammetjes te vieren. 
Alle kinderen 
krijgen dan de kans 
om de lammetjes 
uitgebreid te aaien. Een bijzonder initiatief is de mogelijkheid om een 
lammetje voor één jaar financieel te adopteren. Ieder krijgt na betaling 
hiervoor een 'adoptiecertificaat' dat bestaat uit een placemat met foto van 
het gekozen lam. Tijdens deze dag zijn er ook demonstraties schapen 
drijven. Drie Border Collies, speciale schepershonden, worden door Erica 
getraind om haar te helpen bij het schapendrijven. Voor de verkoop van 
schapen, lamsvlees en wol kun je in Eerde terecht. Zo zie je maar weer 
waar een klein dorp groot in kan zijn! 
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