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Beste lezers, 

 

Toen de corona crisis net begonnen was, hadden we nog stille hoop dat het van korte duur zou zijn. 

Inmiddels weten we beter. Covid-19 grijpt in op ons aller leven en dus ook op onze activiteiten bij het Gilde 

Stadsgidsen. Aangezien wij wel een leuke, - maar geen strikt noodzakelijke functie in de maatschappij 

vervullen -, was het geen discussie of wij onze activiteiten per half maart moesten stoppen. 

Gelukkig lijken we, qua aantal besmettingen, op de goede weg dat het virus niet verder escaleert, maar… 

het virus is niet weg en een vaccin is er helaas nog niet. Dus: uiterste voorzichtigheid blijft geboden. 

Groepsvorming wordt verboden/afgeraden tot tenminste 1 september, zeker als het niet noodzakelijk of 

bedrijfsmatig is. 

Helaas voelen wij ons daarom genoodzaakt om alle voorbereide tochten tot ten minste 1 september af te 

gelasten. Mochten er andere ontwikkelingen zijn, laten wij u dit via deze of een extra Nieuwsbrief weten. 

Wij wensen u een zeer gezonde zomer. 

Gilde Stadsgidsen, Kees Doodeman voorzitter 
 

Schapen rondom Zoetermeer 
In onze nieuwsbrief van september 2018 (nr. 75), schreef ik een artikeltje over koeienrassen die u kunt 

tegenkomen rondom Zoetermeer. Omdat er niet alleen koeien in onze omgeving zijn, maar ook schapen en 

ander klein vee, schrijf ik nu een vervolgartikeltje over schapenrassen die u kunt tegenkomen. 

Eerst maar even een stukje geschiedenis over het schaap. 

Eeuwenlang was het schaap een belangrijke leverancier van 

wol, vlees, melk, leer en mest, hoewel mest nu nauwelijks 

meer wordt gebruikt door de ontwikkeling van kunstmest. 

Aangenomen wordt, dat zo’n 9.000 v.Chr. de eerste schapen 

werden gehouden in Irak; afkomstig van een wild schapenras, 

zoals de moeflon. Schaap en geit zorgden ervoor dat we van 

jager tot landbouwer en veehouder overgingen. In Afrika was 

dat 5.000 v.Chr. en 4.000 v.Chr. kwamen de eerste schapen in 

Nederland. Wereldwijd zijn er zo’n 900 schapenrassen. De 

Nederlandse schapenrassen zijn onder te verdelen in 

heideschapen, weide- of melkschapen en vleesschapen. Hobbyisten hebben buitenlandse rassen naar 

Nederland gehaald, waaronder bergschapen, vetstaartschapen, haarschapen en wolschapen. 

 

Heideschapen 

Het Drents heideschaap / de Schoonebeeker / het Kempisch heideschaap / het Veluws heideschaap.  

Op de kalkrijke mergellandgronden in Zuid-Limburg en België graast van oudsher het Mergellandschaap. 

 

Melkschapen 

Fries melkschaap / Zeeuws melkschaap / Belgisch melkschaap. 

 

Vleesrassen 

Zwartblesschaap / Texelaar / Swifters / Flevolander / Blauwe Texelaar / Noord-Hollander / Nederlands 

Bonte Schaap en het Charmoise schaap. 

 

Nieuwsbrief Zoetermeer   



Bij de boerderijen rond Zoetermeer lopen vooral Texelaars, 

dat is het beste vleesschaap, of Nederlandse Bonte schapen.   

 

 

 

Ook zie je wel eens een koppel Zwartblesschapen, deze zijn 

zowel geschikt als boerderijschapen als voor begrazings-

gebieden. 

Bij het Noord-AA gebied lopen deze schapen al jaren rond.     

In het Westerpark en Buytenpark lopen Schoonebeekers en/of 

Drentse heideschapen. Deze laatste twee rassen zijn zeer 

geschikt voor begrazingsgebieden. Het houden van schapen 

op dijken heeft een belangrijke functie: de schapen trappen de 

grond vast en voorkomen dat er struiken en bomen op de dijk 

groeien die met hun wortels de dijk beschadigen. 

Schoonebeekers (voor de begrazingsgebieden)           Drents heideschaap (voor de begrazingsgebieden) 

 

Als een schaap op zijn rug ligt en het niet kan opstaan, dan noemt men dat een verwenteld schaap. Directe 

hulp is dan noodzakelijk, maar ondeskundige hulp kan leiden tot maagkanteling (maagtorsie), waardoor 

het dier in coma kan raken en kan sterven, dus draai een schaap nooit op zijn zij terug. Probeer het schaap 

op zijn kont te zetten door hem bij zijn oksels te pakken (let op sommige schapen wegen wel 60 kilo, dat 

moet je dan echt met z'n tweeën doen). Lukt het niet een schaap op zijn poten te krijgen? Bel dan 144 

(alarmnummer voor Red een dier), als dat niet lukt dan 112. Zij schakelen de dichtstbijzijnde 

dierenambulance in. 

Zo staat het op de website van Stichting DierenLot, maar het kan ook anders.  

Onze Stadgids Edward ten Hooven kwam een aantal weken geleden een schaap op haar rug tegen en hij 

heeft het verwentelde schaap gered; ze lag midden in de schaapskudde op haar rug met haar vier pootjes 



omhoog. Na informatie ingewonnen te hebben kreeg hij van de schaapsherder (die niet aanwezig was) 

telefonisch door dat je een schaap overeind kunt helpen door met beide handen haar kop vast te pakken 

en te draaien in de richting waarbij het schaap weer op haar pootjes zou komen. Zo gezegd, zo gedaan en 

warempel, het schaap stond weer en kon zich weer snel bij de kudde aansluiten. Je moet een schaap niet 

bij de buik en rug vastpakken want dan kunnen de magen kantelen en dan gaat het schaap dood, aldus 

Edward. Zo ziet u maar onze gidsen zijn van alle markten thuis! 

 

Bij schapen wordt het mannetje een ram genoemd, het vrouwtje een ooi en het jong een lam. 

Een gecastreerde ram heet een hamel. Een hamel is rustiger dan een niet gecastreerde ram en wordt 

daarom van oudsher vaak als leider van een kudde gebruikt, met een bel om de nek: de belhamel; weet u 

bij deze waar dat woord vandaan komt. 

Aan het eind van de herfst hebben de ooien in Nederland groene, 

blauwe, zwarte of rode vlekken op de vacht. Dit komt doordat in de 

herfst de rammen tussen de ooien worden losgelaten. De rammen 

krijgen een stempelkussen (een dekblok genaamd) op hun buik 

gebonden met rood, groen of blauw kleurkrijt. Als de ram de ooi 

bespringt om haar te dekken, kleurt het dekblok haar rug. Zo kan 

de boer nagaan welke ooien gedekt zijn en door welke ram. Ook kan hij 

zo in de gaten houden wanneer elk schaap moet lammeren, om tijdig 

maatregelen te kunnen nemen, want veel rassen hebben daar hulp bij 

nodig. 

Op zijn boerderij, bij onze collega Stadsgids Jan Groenewegen, werd dit 

jaar een vierling geboren. Tja, dan mag je een gepensioneerde 

hobbyboer zijn, maar je moet dan wel een aantal weken ’s-avonds laat 

de fles geven en ’s-morgens vroeg op om weer de fles te geven, want 

moeder schaap krijgt dat alleen niet voor elkaar. Ook werd er een 

warmte lamp boven de stal gehangen, want de lammetjes moesten wel 

warm gehouden worden. In 2004 werd er zelfs een vijfling geboren. 

                                                                                                         Jan Groenewegen geeft de fles 

2004 – De vijfling geboren.                                         2020 – diverse lammetjes aan een “muurfles”                                                                                                                       
                                                                                          met kunstmelk. 
 
Nog een paar weetjes over schapen: 
Wol werd voor het eerst, ca. 2.000 v.Chr., in Nederland verwerkt, want een schaap hield de mens warm in 
de koude periodes. Wol werd al snel één van onze belangrijkste handelsgoederen. Het werd vooral 
gebruikt als zeildoek. Er kwam in de 14de eeuw een lakennijverheidsindustrie tot stand, vooral in Leiden. 
We haalden die wol wel uit Engeland, omdat deze fijner was dan de inlandse wol. Rond 1750 ging de 
productie van Leiden naar m.n. Tilburg, omdat de lonen in Brabant lager lagen. 



Behalve voor de wol worden schapen ook gehouden voor hun melk en het vlees, waarbij vooral het 
lamsvlees wordt gewaardeerd. Ook de schapenmaag wordt gebruikt, vooral in traditionele gerechten zoals 
pens en haggis (het traditionele gerecht van gekruid gehakt in een schapenmaag in Schotland). Uit de 
darmen van een schaap werden vroeger ook voorbehoedsmiddelen gemaakt, en ze worden soms nog 
gebruikt om te snaren voor violen en andere strijkinstrumenten te maken. 
 
Vroeger was Nederland een schapenland, nu is het Australië: Tegenover ongeveer 24 miljoen mensen  
staan op het zuidelijke continent 150 miljoen schapen. Bijna alle wol wordt uitgevoerd, en Australië is 
wereldwijd dan ook veruit de grootste wolexporteur. In Nederland nam het aantal schapen af van 1,7 
miljoen in 1990, via 1,3 miljoen in 2000, naar 866.000 in 2018. 
                                                                                                                                        Niek Thoen 
                                                                                                  foto’s: Jan Groenewegen en Wikipedia 

 

 

                                                                                                         

 

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, wilt u dit dan doorgeven aan: 

f.n.leeuw@ziggo.nl      
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