WAARDS

LAM

Waards Lam - Natuurproduct uit het Groene Hart
Schoonebeeker heideschapen lopen door de polders van de Lopikerwaard, Alblasserwaard en de Noordwaard in de
Biesbosch. Vrij in de natuur gehoed door een herder met zijn honden vreten zij kruiden, grassen en bloemen. De lammeren
lopen van april tot september mee in de kudde.

Schaapskudde in de natuur
In de parken en natuurgebieden van dorpen zoals
Linschoten, Oudewater en Lopik is de kudde een beleving
voor de mensen die er leven. Ouders met kinderen komen
graag kijken hoe de herder met de kudde werkt.
De schaapskudde zorgt voor biodiversiteit in de natuur,
omdat zij de ruige grassen wegvreten en de kans geven aan
kruiden door de open vegetatie die ontstaat. Die kruiden
en hun zaden eten zij op en via de vacht en de mest kiemen
de zaden in nieuwe gebieden. Waar de schaapskudde is
geweest wordt het steeds kruiden- en bloemrijker. Omdat
de schapen veel lopen en buiten zijn, zijn het gezonde
dieren.

Schaapskudde

Bijzondere leefomgeving

Streekherder Huug Hagoort van de Schaapskooi Ottoland
hoedt met zijn honden en collega-herders meerdere
schaapskuddes in de polders en de natuur tussen
Dordrecht en Utrecht.
www.schaapskooiottoland.nl

Het Lopikerwaarden Streekfonds vindt het belangrijk dat
mensen in hun directe omgeving in contact komen met
dieren en de natuur van de polder.
www.lopikerwaarden.nl

Waards Lam
Het lam van de schaapskudde is van een kruising met een Charolais ram. Het Schoonebeeker heideschaap is een oud
zeldzaam ras met een even bijzondere en zeldzame smaak. Door de kruising met Charolais wordt het lam meer gespierd en
net iets vetter. De lammeren worden tussen december en februari geboren en gaan in april met de schaapskudde mee naar
buiten. De poldernatuur in, een heerlijk vrij leven middenin de kudde. Het dier groeit vrij en gezond op. Het vlees is dus een
bijzonder natuurproduct uit de Waarden van het Groene Hart.

Lamsvlees
Kraan Vlees-Service brengt
ambachtelijke vleesproducten met een
bijzondere smaak en structuur op de
markt zoals Waards Rund. Het Waards
Lam is eerlijk en duurzaam vlees.
Het Waards Lam is een bijzonder
natuurproduct van het Schoonebeeker
schaap uit het Groene Hart.

www.kraan-vlees.nl
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