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Als je regelmatig langs de Brinkhorst loopt, zie 
je de laatste tijd dat de knuffelweide zich steeds 
meer vult met moederschapen- en geiten én hun 
baby’s. 

Maar hoe zit het eigenlijk met de duur van een 
zwangerschap van een schaap en geit en hoe weet 
je wanneer er een lammetje wordt geboren?  

Groen, blauw of rood waskrijt
In de herfst (oktober tot december) zijn schapen 
en geiten het meest vruchtbaar, ze kunnen en 
willen dus gedekt worden. Omdat wij graag willen 
uitrekenen wanneer het schaap is uitgerekend, 
krijgt de ram (vaderdier) een ‘dekblok’ tussen zijn 
voorpoten, bevestigd met een tuig. Op dat dekblok 
zit een hele grote waskrijt van een duidelijk zicht-
bare kleur: groen, blauw of rood. Wanneer de ram 
dan op het schaap springt om haar te dekken, laat 
hij een kleur achter op het achterste gedeelte van 
haar rug. Als je dan elke dag even langs de schapen 
loopt, kun je zien welk schaap een nieuw kleurtje 
heeft gekregen. 

Schapen en geiten hebben een cyclus van 3 weken. 
Een schaap of geit laat zich maar 1 keer dekken 
en om te zien of het de eerste keer goed is gegaan 
krijgt de ram na 3 weken een ander kleurtje dek-
blok om. Wanneer een schaap dan weer gedekt 
wordt, was het de vorige keer (nog) niet gelukt en 
houd je bij het uitrekenen van de dracht de laatste 
dekdatum aan. 

Hoelang zijn ze drachtig?
De schapen en geiten zijn ongeveer even lang 
drachtig (zwanger), dat is ongeveer 150 dagen (5 
maanden min 5 dagen). Als je dus weet wanneer 
een schaap een kleurtje heeft gekregen van de 
ram, kun je uitrekenen wanneer ze haar lammetjes 
kan verwachten. Dat is meestal in maart of april. 
Als het schaap of de geit bijna moet bevallen zie 
je dat haar uiers groter worden, ze wordt onrus-
tig: gaat vaak even liggen en weer staan en wil 
meestal niet eten. Dan gaat ze naar binnen, want 
de lammeren mogen niet buiten worden geboren 
vanwege hygiënemaatregelen. Dit is voor kin-
derboerderijen een beetje strenger dan voor een 
‘hobbyboer’ . 

Lammetjes op komst
Vervolgens komt er eerst een waterblaas, dan de 
pootjes en het neusje en vervolgens de rest van 
het lammetje. Meestal kan het schaap of de geit 
bij de Brinkhorst dit helemaal zelf, maar af en toe 
ligt een lammetje verkeerd of er is een pootje naar 
achteren geslagen of er is een ander probleem. 
Dan moeten we helpen. Dit kan vaak zonder hulp 
van de dierenarts, want de medewerkers van de 
Brinkhorst hebben allemaal ervaring en/of een 
opleiding gehad waar ze dat hebben geleerd. 

Op eigen pootjes staan
Nadat de lammetjes geboren zijn komt er een na-
geboorte, dat is de placenta. De lammetjes staan 
meestal binnen een half uur en gaan dan ook al 
drinken. Dit is heel belangrijk, want de eerste melk 
van de moeder heet biest en daar zitten allemaal 
antistoffen in die een pasgeboren lam nodig heeft 
voor zijn of haar weerstand. 

Als een lammetje wat moeilijker ter wereld komt, 
kunnen we eventueel met een flesje, biest van de 
moeder geven of als dat er niet is, kuntsbiest uit 
een zakje. Als de lammetjes een paar dagen oud 
zijn mogen ze naar buiten om lekker te spelen met 
de anderen. 

Heb jij al veel 
lammetjes gespot op 
de natuurboerderij?

Lammetjes in 
het voorjaar 

een geit en een schaap 
5 maanden min 5 dagen zwanger zijn? 

De jongen staan binnen een half uur
bij moeder te drinken.

Wist je
 dat ...

Tot de volgende keer !


