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Een zeldzaam ras
Op onze kinderboerder�  lopen schapen 
van het zeldzame ras de ‘Schoonebeeker’. 
De Schoonebeeker is een oud Nederlands ras 
wat vroeger voornamel� k werd gehouden in 
Drenthe, in de omgeving van Schoonebeek.
 Dit schaap werd en wordt gehouden om de 
heide op een natuurl� ke manier te onder-
houden. Vroeger werd de mest, het vlees 
en de wol gebruikt door de Drentse boeren.

Tegenwoordig worden de schapen in kuddes 
ingezet voor onderhoud van de heidevelden; 
een schaapherder houdt de schaapjes b�  elkaar. 

Het is een mooi groot schaap met een trotse 
houding. Het dier hee�  een typisch gebogen neus, 
geen hoorns en vaak bonte vlekken op de kop en 
de poten. Een groot deel van het jaar loopt dit 
ras op onze kinderboerder�  en soms ook in park 
Schothorst b�  de middeleeuwse boerder� . 

Lammetjes in april
Er z� n nu zo’n 8 schapen die drachtig z� n. 
Een maand voor de ‘a� ammert� d’ worden 
deze schapen naar de Brinkhorst gehaald 
worden om daar ‘af te lammeren’. Zo heet 
het bevallen van een schaap. De draagt� d
is ongeveer 5 maanden en w�  verwachten 
de  lammetjes van half maart tot half april. 

De t� d rondom de geboorte is alt� d spannend 
en de verzorgers z� n dan vaak ook ‘s avonds en 
‘s nachts aanwezig. Je kunt pas kort van tevoren 
zien wanneer het een schaap gaat lammeren. 
De verzorger is aanwezig voor begeleiding en 
kan indien nodig ook ingr� pen. Zoals b�  een 
stuitligging kan hulp van de dierverzorger nodig 
z� n. Omdat dit ras over het algemeen makkel� k 
lammert is zelden hulp van een dierenarts nodig. 

Voor de rust van het moederschaap z� n er geen 
bezoekers b�  de geboorte en sluiten w�  de stal 
(t� del� k). De lammeren kunnen al snel na de 
geboorte staan en lopen. B�  goed weer mogen 
ze na twee dagen al de wei in.

Aaien mag!
Vanaf dan z� n ze dus ook te aaien voor de 
bezoekers. Heel jong al gewend raken aan 
de mensen en geaaid worden is belangr� k
daarmee leren ze dat de mensen ongevaarl� k 
z� n en zullen ze contact toestaan. Het voorjaar is 
een mooie t� d op onze kinderboerder� , er worden 
dieren geboren, het land wordt groen, er komen 
blaadjes aan de bomene n van alles komt tot 
leven!

Even voorstellen:   

HET SCHOONEBEEKER SCHAAP

Kijk! 
 De lammetjes z� n geboren. 

Moeder en ‘kindertjes’ 
maken het goed!

Er is niets wat je kunt noemen.
En er over kunt roemen.

Het kan heerl� k geuren.
En hee�  prachtige kleuren.

Ra ra, wat zal dat z� n?
Nu, het is teer en f� n.

En je bl� �  er naar k� ken.
Het is voor armen en r� ken.

Dus, wat kun je zo noemen.
Nou doodgewoon bloemen.

Peter de Ruiter
Vr� williger in ons winkeltje ‘Het Brinkeltje’

Gedicht

Wist je dat...
... Er op de boerder�  nu 

8 schapen die drachtig z� n.

Tussen half maart en april zullen 
de lammetjes geboren worden.

Tot de volgende keer!


