
Kempisch heideschaap 

 

 

 
 

 

 
  

Engelse naam: Kempen heath 
sheep 
  
Hoe zeldzaam? 7150 dieren 
Status: Onzeker 
 
Waar vandaan? Kempen 

Het Kempisch heideschaap is een stevig 
schaap met een gekleurde kop (vos of 
griemel).  
Deze schapen zijn belangrijk in het 
natuurbeheer. Wist je dat gemeentes 
steeds vaker een kudde Kempische 
heideschapen inhuren om het graaswerk te 
doen? En natuurlijk komt dan ook een 
herder mee met zijn herdershond. 

 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Schoonebeeker 

 

 

 
 

 

 
  

Engelse naam: Schoonebeek 
sheep  
 
Hoe zeldzaam?  2400 dieren 
Status: Kwetsbaar 
 
Waar vandaan?  Drenthe 

De Schoonebeeker is het grootste 
Nederlandse schaap. Heel opvallend zijn de 
vlekken rondom de ogen. 
Deze schapen zijn vooral geschikt voor de 
natuurgebieden waar niet alleen hei maar 
ook veel gras groeit. Dit ras dankt zijn naam 
aan het Drentse dorp Schoonebeek. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Drents heideschaap 

 

 

 
 

 

 
  

Engelse naam: Drenthe heath 
sheep  
 
Hoe zeldzaam? 3950 dieren 
Status: Onzeker 
 
Waar vandaan? Drenthe 

 

In Drenthe waren vroeger veel heidevelden met 
schapen. Deze schapen zijn onmisbaar voor het in 
stand houden van de heidevelden. Bovendien 
trekken ze veel toeristen die speciaal naar de 
kudde op de heide komen kijken. Dit kleine schaap 
moet veel lopen om haar eten bij elkaar te 
sprokkelen. Het heeft lange dunne poten. Zowel de 
rammen als de ooien hebben horens. De staart is 
lang. De schapen worden bont geboren, later lijkt 
de kleur effen. Dit ras lijkt het meest van alle 
schapenrassen op de voorouders van de schapen 
van nu. 

 Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Veluws heideschaap 

 

 

 
 

 

 
  

Engelse naam: Veluwe 
heath sheep 
 
Hoe zeldzaam? 1330 dieren 
Status: Kwetsbaar 
 
Waar vandaan? Veluwe 

Het Veluws heideschaap is een groot wit schaap 
met een gebogen neusbeen. Dit noemen we een 
ramshoofd of een Romeinse neuslijn. Het schaap 
heeft een roze neus.   De mest van deze schapen 
werd vroeger op de akkers van de Veluwe 
gegooid. Nu moeten de kuddes die heidevelden 
op de Veluwe vrij houden van gras en struiken.  
Veel kuddes zijn eigendom van gemeenten of 
natuurbeheer organisaties. Bij een schaapskooi 
kun je vaak informatie vinden over de kudde en 
over de natuur waarin ze lopen. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Zwartblesschaap 

 

 

 
 

 

 
  

Engelse naam: Zwartbles 

Hoe zeldzaam? 1580 dieren 
Status: Kwetsbaar 
 
Waar vandaan? Friesland 

Het schaap is zwart en heeft een wiite 
streep (bles) over de neus en witte benen.  
Vroeger werd dit schaap gehouden voor de 
melk en het vlees. Nu is het een populair 
hobbydier. Sommige boeren houden ze 
voor het vlees. Dit schaap zie je vaak op 
kinderboerderijen. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Fries- en Zeeuw melkschaap 

 

 

 
 

 

 
  

Engelse naam: Friesian and 
Zeeland milk sheep 

Hoe zeldzaam? 5100 dieren 
Status: Onzeker 
 
Waar vandaan? Friesland, 
Zeeland en langs de kust tot in 
Denemarken 

Het is een groot schaap en geeft veel melk. 
Van schapenmelk kun je harde en zachte 
kaas maken. Voor 1 kilo kaas is 6 liter 
schapenmelk nodig. 
Schapenmelk is vet. Vroeger gaf men de 
melk aan kalveren als ze flink moesten 
groeien. Omdat er geen wol op de staart zit 
blijft de staart schoon.Dat is handig tijdens 
het melken want dan kan er geen mest in 
de melk vallen.  

 Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Blauwe Texelaar 

 

 

 
 

 

 
  

Engelse naam: Blue Texel 
sheep  

Hoe zeldzaam? 5570 dieren 
Status: Onzeker 
 
Waar vandaan? Friesland 

 

Dit schaap heeft om en om zowel zwarte 
als witte wolharen. Hierdoor lijkt de kleur 
van de wol blauw. Dit schaap wordt net als  
de witte Texelaar voor het vlees gehouden. 
Op de kop zit een soort wit masker. Dat 
noemen we het halster of een dassenkop. 
De Blauwe Texelaar is ontstaan uit de 
Texelaar. 

 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Mergellandschaap 

 

 

 
 

 

 
 

Engelse naam: Mergelland 
sheep  

Hoe zeldzaam? 1340 dieren 
Status: Kwetsbaar 
 
Waar vandaan? Limburg, van 
de kalkgronden of mergelland 

Dit is een forsgebouwd schaap. Het heeft 
een lange staart met wol erop. Op de kop 
en poten zitten bruine of zwarte spikkels. 
De wol is roomwit.  
Deze schapen zijn geschikt om te grazen op 
de weilanden op de kalkgronden.  

In het Limburgs noemde men dit schaap 
een kötsjäöp, dat kuddeschaap betekent. 
Vanaf 1971 is het ras teruggefokt op basis 
van verhalen, tekeningen en foto's.  

 Vee van eigen bodem, het behouden waard 


