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DE SCHAPEN van een boer lopen in een 
weiland met een hek eromheen. Ze eten 
vooral gras en hooi en krijgen schapenbrok. 
Er zijn ook schapen die in een natuurgebied 
lopen. Soms met een herder erbij. Die 
schapen eten van alles en nog wat. Zie je 
zo’n kudde schapen in Zuid-Limburg?  
Grote kans dat het Mergellandschapen zijn.  
Ga maar eens kijken op de Bemelerberg. 
Die schaapskudde daar is van Het Limburgs 
Landschap. Door het grazen van de schapen 
zijn er zeldzame planten gaan groeien.  
Hoe dat zit? Daar gaat dit boekje over.

HOI!
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HET MERGELLANDSCHAAP is een groot 
en sterk schaap. Het kan grazen op steile 
hellingen. Omdat in de grond bij de 
Bemelerberg veel kalksteen zit, groeien daar 
mooie planten die van kalk houden. Zeldzame 
planten ook. Tenminste… als het gebied niet 
dichtgroeit met bomen en struiken. Daar 
zorgen de schapen voor. Zonder die schapen 
zou de Bemelerberg een bos worden. De 
herder weet precies waar de schapen mogen 
grazen. En ook: wanneer wél en wanneer 
niet. Want ze moeten natuurlijk niet al  
die mooie planten opeten!
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Teken hier de kop 
van een Mergel-
landschaap.

OP INTERNET kun je vinden waar in Limburg 
nog meer schaapskuddes zijn. Ga eens 
kijken! Zijn het Mergellandschapen? 
Dit is hun paspoort: 

- lange, smalle kop, bollige neus;
- geen hoorns;
-  lichtgekleurde vacht met bruine of  

zwarte vlekken op de kop en de poten;
- soms helemaal zwarte vacht;
- vacht is lang en een beetje golvend;
- scheiding op de rug;
- zwarte neus, zwarte hoefjes;
-  lange staart met vaak aan het eind  

een krul.
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ZIEN DE SCHAPEN er anders uit? In de 
Limburgse natuur lopen ook Kempische 
heideschapen. Hun vacht is korter dan van 
het Mergellandschaap. Ook hebben ze geen 
scheiding op de rug. 

Soms zie je een paar geiten in de 
schaapskudde. Zo ook op de Bemelerberg. 
De geiten lopen met de kudde mee. Ze 
eten dingen die de schapen laten staan. 
Boomschors, braamstruiken, brandnetels... 
Geiten kunnen goed klimmen en als 
ze iets hoogs willen knabbelen, 
staan ze op hun 
achterpoten. 
Mehhhh!

5



BIJ DE BEMELERBERG zijn veel bijzondere 
planten en dieren. Hier zie je er een paar. 
Geef jij ze een kleurtje?
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We ontvingen veel inzendingen met 
Limburgse namen voor speenkruid.  
De meeste leken op ‘speenkroed’  
of ‘sjpeenkroet’. 

Hier het lijstje:
- speenkroed
- sjpeenkroet
- bótterbleumkes
- haentjes
- eerstelingen
- vrattekroet
- hanekluëtjes 

Bedankt Wim, Lisa, Toon, Sjarel 
en alle anderen!

POST

Ook buiten Limburg 
wordt speenkruid vaak 
hanenklootjes genoemd. 7



Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG  Arcen
T 077 - 473 75 75 

info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst  
Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon 

Extra natuurboekjes zijn  
voor scholen en natuur groepen 
gratis te bestellen bij  
Het Limburgs Landschap.

DOE JE MEE? Heb je een vraag voor onze 
schaapsherder? Stuur je vraag dan voor 
9 augustus 2019 naar Het Limburgs 
Landschap. Dan zetten we het antwoord  
in het volgende natuurboekje of op  
onze website. 

SCHAAPSKUDDE-WEETJE Al die bijzondere 
planten bij de Bemelerberg kunnen 
niet tegen mest (= poep). Daarom gaan 
de schapen vaak ’s nachts naar een 
stal of een speciaal weitje, zodat het 
natuurgebied minder wordt bemest. 8


