Bijzondere schapen op de kinderboerderij
Op zo’n 90% van de kinderboerderijen en dierenweides zijn schapen te vinden. Met bijna 1000 schapenrassen
wereldwijd is er veel keuze voor de kinderboerderijen aan rassen. Vanzelfsprekend wordt er vaak gekozen voor
de Oud-Hollandse zeldzame rassen, zoals het zwartblesschaap en de heideschapen. Niet alleen omdat deze
makkelijk te verkrijgen zijn en goed in het Nederlands klimaat passen, maar ook vanwege het behoud van het
Nederlands erfgoed. Toch zijn er ook kinderboerderijen die ervoor kiezen om buitenlandse, bijzondere rassen te
houden. Soms vanwege het opvallende uiterlijk, de karaktereigenschappen of omdat de dieren beter passen bij
het beleid en mogelijkheden van de kinderboerderij.

Herkomst en karakter
Voor welk ras ook gekozen wordt, de eerste stap is altijd om goed te kijken naar de afkomst van het dier. Niet alleen
of de dieren ziektevrij zijn, maar ook hoe de dieren gehouden worden. Als het publiek tussen de schapen kan lopen,
is het fijn als de schapen niet bij elk menselijk contact hard wegrennen. Dat kan voorkomen worden door bij de
herkomst goed te letten op de handelbaarheid en het contact dat de fokker met de dieren heeft. Schapen die van een
collega-kinderboerderij komen, zijn vaak al goed gewend aan mensen en komen graag naar de bezoekers toe. Uit de
praktijk blijkt dat de rassen die omschreven worden als ‘schuw’ ook heel tam kunnen worden, mits er van jongs af aan
voldoende contact is met mensen. Andersom kunnen ook ‘tamme’ rassen erg schuw worden als ze weinig in handen
zijn. Hieronder stellen we enkele potentiele kinderboerderijrassen aan u voor.

Shetlandschaap

Herdwick

Het Britse Shetlandschaap is een klein, sober ras. Ooien
wegen tussen de 35 en 40 kilo en rammen tot 50 kilo. Deze
schapen zijn uitermate geschikt voor fokkers die houden
van veel verschillende kleuren: het ras is te verkrijgen in 11
hoofdkleuren en maar liefst 32 verschillende aftekeningen.
Dat maakt het een leuk, bont gezelschap in het weiland.
En dat niet alleen, de lammeren zijn ook nog eens erg
speels. Dit vrolijke, bonte gezelschap is erg geschikt voor
kinderboerderijen met beperkte ruimte.

Met zijn korte oortjes en witte kop straalt dit Engelse
begrazingsras wijsheid uit. Herdwicks zijn niet alleen leuk
om te zien, maar het zijn ook echte toverballen. Lammetjes
worden zwart geboren en naarmate de dieren ouder
worden, worden ze witter. Eerst de kop, dan het lijf! Het is
een zelfredzaam ras dat niet snel weg rent of zich ergens
druk om maakt. Ooien wegen tussen de 40 en 50 kilo en
rammen zo’n 75 kilo. Er zijn weinig gezondheidsproblemen
en dit ras kan behoorlijk oud worden.

O.a. te zien bij kinderboerderij Engbergen te Gendringen

O.a. te zien bij kinderboerderij de Brink in Zeist
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Moeite met kiezen? Neem dan contact op met de Vereniging voor Speciale Schapenrassen
Kunt u niet kiezen welke ras het beste past bij uw situatie? De VSS kan u
ongetwijfeld op weg helpen. Zij zijn stamboekhouder van vijftig bijzondere
schapenrassen. Ook geven zij voorlichting bij het houden en fokken met schapen,
organiseren bijeenkomsten en bemiddelen tussen houders.
Meer informatie: www.vssschapen.nl

Kerry Hill

Hampshire Down

Het is een stoer ras: de Kerry Hill
schapen uit Wales. Met het zwarte
‘masker’ en opstaande oren is dit
middelgrote schaap een plaatje om
te zien. Maar vergis je niet, Kerry’s kunnen hard rennen
en goed springen. Het zijn ook geen ‘beginnersschapen’,
ook omdat ze van nature behoorlijk intelligent, trots en
argwanend zijn. Je moet dus wel hun vertrouwen winnen.
Maar als dat eenmaal gelukt is, dan zijn het hele leuke
dieren die letterlijk uit je hand eten.

Bij het zien van de Hampshire Down
zullen sommige mensen twee keer
moeten kijken. Met de donkere,
wollen kop valt de stoere Hampshire
natuurlijk direct op. Dit is een Engels vlees-wolras: de
ooien wegen gemiddeld 80-90 kilo en de ram kan 100
tot 120 kilo wegen. Maar het zijn eigenlijk vooral logge
teddyberen. Ze zijn erg vriendelijk en rustig en passen
daardoor ook prima op de kinderboerderij. De lammeren
groeien hard en worden vaak muisgrijs geboren.

O.a. te zien bij kinderboerderij de Koppelsteede, Utrecht

O.a. te zien bij Kinderboerderij Leiderdorp

Kameroenschaap

Wallisser Schwarznase

Het Kameroenschaap komt uit Afrika en heeft dus geen
wollen vacht nodig. Het is een ‘ruischaap’ dat, mogelijk
vanwege zijn vacht, een hekel heeft aan regen. Het zijn
sierlijke schapen die door bezoekers snel aangezien
kunnen worden door geiten. Dat geeft een extra
educatieve waarde. Van nature is dit ras iets schuwer,
maar als ze eenmaal aan mensen gewend zijn, zijn ze erg
aaibaar! Een ooi weegt ongeveer 30 - 40 kilo en de ram is
zo’n 10 kilo zwaarder. Voor de wol en het vlees zal niet snel
voor de kameroen gekozen worden.
Wel vanwege het bijzondere uiterlijk
en intelligente karakter.

Als een ‘Grote Vriendelijke Reus’ kan dit schaap omschreven
worden. Groot zijn ze zeker: ooien wegen gemiddeld 80 kilo
en rammen kunnen 125 kilo halen. Met hun horens (ook
bij de ooien) zal er misschien niet meteen aan dit Zwitserse
bergras gedacht worden voor de kinderboerderij. Toch zijn
het in de praktijk vriendelijke, gemoedelijke dieren die erg
aanhankelijk zijn. Bijkomend voordeel is dat lammeren
het hele jaar geboren kunnen worden. Wallise schapen
hebben een bijzondere vacht, een opvallende, zwarte
ramskop en zwarte oren en knieen.
Leuk weetje: in Zwitserland grazen ze
met een grote schapenbel om.

O.a. te zien bij kinderboerderij de

O.a. te zien bij kinderboerderij De Heeg

Elzenhoek te Oss

in Maastricht
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