
 Schaapskudde 
Eerde

Activiteiten en Producten

Het hele jaar door verzorgen we met onze 
kudde diverse activiteiten, bijvoorbeeld:

• Natuurbegrazing

• Demonstraties en Educatie
–  Lammetjesdagen
– Schapendrijven 
– Schapen scheren

Voor aankondigingen zie website of twitter.

Periodiek hebben we vanuit de kudde ook 
producten te koop:

• Fok-ooien/rammen en lammeren

• Natuurlijk Lamsvlees
- heel lam (vers, op afspraak in voorjaar)
- lamspakket (ingevroren, zolang de 

         voorraad strekt)

• Wol die zeer geschikt is om mee te vilten

Neem voor informatie over deze activiteiten 
en producten gerust en vrijblijvend contact 
met ons op.

Contact 
Onze website geeft u informatie over 
de kudde en haar activiteiten. U vind 
er bijvoorbeeld (foto)reportages van 
evenementen met de kudde en alles 
over ons (lam)adoptieprogramma.

www.schaapskudde-eerde.nl

De herder twittert nieuwtjes en 
aankondigingen via: #SchapenInEerde

Voor alle vragen kunt u ons bereiken 
via email:

info@schaapskudde-eerde.nl

Of via telefoon:   06-53459068
(Erica van de Stadt, Jan van Lieshout)

Ons bezoekadres is: 

Haakakker 70
5466 NA Eerde
(Gemeente Veghel N.Br.)

Schaapskudde Eerde



Schaapskudde Eerde

Schaapskudde Eerde is een 
kleinschalige kudde van heide 
schapen die worden ingezet voor 
natuurbegrazing. 
De kudde is te vinden in het dorp 
Eerde –vandaar ook de naam- in 
Noord-Brabant. 

De Kudde
De kudde bestaat uit Drentse 
heideschapen en Schoonebeeker 
heideschapen.  Beide oude inheemse 
rassen, die zeer zeldzaam zijn.
Als actieve stamboekfokker draagt de 
kudde bij aan het behoud van deze 
zeldzame rassen. 

De grootte van de kudde schommelt 
momenteel rond 80 fokooien. 
In de tijd dat er lammeren zijn is het 
totaal aantal dieren veelal  ruim twee 
maal zo veel. 

.

De Rassen

Schoonebeeker
De Schoonebeeker is het grootste 
Nederlandse heideschaap.  

Drents heideschaap
Het Drentse Heideschaap, een klein 
en sober dier, is het oudste 
schapenras van het vaste land van 
West-Europa.

Model 201101

en in de Eerdse Bergen 
op het “Heideveldje”.

Natuurbegrazing

Zoals langs de 
A50 in de  “Schil 
en Punt ecozone”  

De kudde is te zien op verschillende 
lokale natuur-begrazings percelen.


