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Stage tussen de
Schoonebekers
REPORTAGE HERDER
Eerstejaarsleerlingen van deEerstejaarsleerlingen van de
mbo-opleiding dierverzorging
aan Agrarisch Onderwijscen-
trum (AOC) Terra in Emmen
mogen zelf hun stageplaats uit-
zoeken. Erik Schlömer wilde
graag bij stadsherder Bouke
Arends in Groningen aan de
slag. Nu heeft Erik een werker-
varingsplek tussen de Schoon-
ebekers en Veluwse heidescha-ebekers
pen. Door

kers en Veluwse heidescha-
Door Sybylle Kroon

D
e laarzen aan, het veiligheidsjack over de

schouders en de stok in de hand. Bouke

Arends (1966), al zes jaar stadsherder

van Groningen, gaat op pad. Hij wordt

door de gemeente ingehuurd om met

’zijn’ kudde schapen de ecologische bermen van de

stad te onderhouden. De driehonderd Schoonebekers

en Veluwse heideschapen van Landschapsbeheer

Kollingsveen vormen tezamen één levende grasmaai-

er. De herder met zijn kudde is inmiddels een ver-

trouwde verschijning onder de Stadjers. Sinds sep-

tember loopt er iemand met hem mee: Erik Schlö-

mer, eerstejaarsleerling dierverzorging aan AOC

Terra in Emmen. Stage bij een herder? Bouke Arends

was er zelf eerst ook verbaasd over, niet eerder kreeg

hij het verzoek om een dag in de week als stageplaats

te fungeren. Ook de school reageerde enthousiast op

het stageverzoek van de leerling en dus kon de 19-

jarige Erik bij de herder aan de slag.

Als je aan de opleiding dierverzorging begint, moet

je vooraf wel aantonen dat je affiniteit met dieren

hebt. Dat was bij Erik geen probleem. Hij woont bij

zijn ouders op een boerderij in Erica, waar van alles

en nog wat rondloopt, waaronder geiten, kippen,

honden en knaagdieren. En zelf houdt hij ook nog

zeven slangen. "Ik ben opgegroeid met dieren om me

heen," vertelt Erik. De liefde voor dieren is verder

opgebloeid tijdens de vele reizen naar Afrika, waar

zijn ouders hem mee naartoe namen. "Het is gewel-

dig om die échte wilde dieren te zien. En ook hoe de

mensen in zo’n wildlifepark werken."

Echt wild gaat het er bij de schaapskudde in Gro-

ningen niet aan toe, maar Erik geniet met volle teu-

gen: "Je bent de hele dag buiten, veel in beweging en

maakt van alles mee." Hij loopt één dag in de week

stage, de andere dagen volgt hij les op school. In het

eerste jaar worden de leerlingen bijgespijkerd op

soortkennis: ze leren alles over honden, katten,

knaagdieren en hoenders. Ook krijgen ze in de lessen

informatie over hygiëne, voeding, huisvesting en

vachtverzorging.

Het onderwerp ’schaap’ staat in het eerste jaar

echter nog niet op het programma. Hoe red je je dan

tussen de schapen? Erik: "Je leert heel veel tijdens de

stage. Bovendien ben ik kuddedieren gewend, we

hebben ze immers zelf op de boerderij." Ook Mark-

win Jagt, opleider en stagebegeleider van AOC Terra

– en in 1994 zelf behorend tot de eerste lichting van

’’
Je bent de hele dag buiten,
veel in beweging en maakt
van alles mee

de opleiding dierverzorging – voorziet weinig proble-

men: "Onze leerlingen hebben natuurlijk nog niet

alle kennis in huis. Toch is deze eerstejaarsstage geen

snuffelstage, ze moeten meteen aan de bak, de diepte

in. Uiteraard begeleiden wij dat proces. Specifieke

vragen van leerlingen die tijdens de stage naar voren

komen, pikken we eruit en behandelen we. Ook

krijgen die leerlingen opdrachten gericht op de spe-

cifieke diersoort waar ze mee werken."

Een stagedag is niet anders dan de gewone werk-

dagen van de stadsherder. De dag start met het op-

zetten van de netten rond het gebied waar de scha-

pen straks gaan ’grasmaaien’. Vervolgens zet de her-

der zijn bestelauto tussen de locatie waar de schapen

zijn en waar ze naartoe gaan. Vandaag staan de scha-

pen in een veld bij de Helperzoom in Groningen.

Onder begeleiding van de drie bordercollies Jur,

Borre en Cas gaan de herder en de stagiair de scha-

pen halen. Van ver ziet Bouke al dat er iets mis is met

een schaap. Later blijkt het beestje inderdaad dood te

zijn. Veel tijd om er uitgebreid aandacht aan te beste-

den, is er niet. Het dode schaap blijft in het veld

achter, de rest van de kudde gaat op een holletje

achter hun leider, de herder, aan. Jur en Borre zorgen

ervoor dat de schapen de juiste kant opgaan. Erik

loopt samen met bordercollie Cas achteraan. Hij staat

op strategische punten stil. "Ik moet ervoor zorgen

dat de kudde niet in delen uiteen valt. Ik let ook op

schapen die achterblijven of moeite hebben om mee

te komen. Heel af en toe komt dat voor." Deze inci-

dentele probleemgevallen worden achterin de bestel-

auto – die halverwege de route staat – gestald en

krijgen later op de dag de nodige verzorging.

De schapen hebben de pas er goed in. Bouke

Arends: "Ik moet het tempo af en toe temperen, want

als er een begint te hollen, gaan ze allemaal." Achter-

aan is het ook stevig doorstappen. Erik: "Je moet wel

een goede conditie hebben om hier te werken. Je

loopt heel wat kilometers elke dag." Af en toe staat

de boel stil. Erik blijft met Cas op de juiste afstand

zodat er geen schapen achterlangs kunnen wegglip-

pen. Langs de groene route staan ook eiken. En na de

stevige herfststormen van de laatste tijd ligt de

grond bezaaid met eikels – een delicatesse voor de

schapen. Ze zijn er haast niet bij weg te slaan. Als het

de herder te lang duurt, geeft hij een commando aan

zijn honden. Een paar ogenblikken later rennen de

honden om de schapen heen en komt de kudde weer

in beweging. De schapen passeren ook drukke stra-

ten en kruispunten. Op het hesje van de herder staat

niet voor niks ’verkeersregelaar’. Hij moet auto’s en

fietsers stilzetten, de honden de juiste commando’s

geven en de schapen zo snel en veilig mogelijk aan

de andere kant krijgen. Erik zorgt er vanuit de ach-

terhoede voor dat de kudde doorloopt. Hij vangt ook

de – vooral positieve – reacties van de wachtende

fietsers en automobilisten op. Ze maken foto’s of

slaan glimlachend het bijzondere tafereel in hun stad

gade.

Na ongeveer drie kilometer naderen ze het eind-

punt: een berm langs een sloot aan de Helperlinie.

Nadat de schapen zijn geïnstalleerd en de afzethek-

ken nogmaals gecontroleerd, lopen Bouke en Erik

weer terug naar de auto. De honden kunnen even

uitrusten. Maar de dag is nog niet voorbij. Er moet

’’
Leerlingen die de mbo-opleiding dier-

verzorging bij AOC Terra volgen, kun-

nen stagelopen bij onder meer dieren-

speciaalzaken, dierenasiels, dierenartsen

en kinderboerderijen. Ook bij de dieren-

tuin in Emmen vinden vele stagiaires

een plaats. De school heeft een breed

aanbod aan stageplaatsen, maar leerlin-

gen kunnen er ook zelf een zoeken. Dat

heeft – naast de stageplaats bij de

schaapherder in Groningen – onder

meer geleid tot ’exotische’ bestemmin-

gen zoals de ezelopvang op Aruba, een

dierentuin in Ierland en safaripark

Beekse Bergen. De opleiding dierverzor-

ging kan bij AOC Terra gevolgd worden

in Groningen, Winschoten, Emmen,

Assen en Meppel.

Werken met dieren

www.aocterra.nl

De stadskudde van Groningen wordt

vrijdag overgebracht naar hun winter-

verblijf bij Landschapsbeheer Kolling-

veen in Emmen. Herder Bouke Arends

en zijn stagiair Erik Schlömer blijven

tijdens de winterperiode voor de scha-

pen zorgen en zijn in het voorjaar van

2014 weer terug in de stad Groningen.

Winterverblijf

ook nog een dood schaap worden geborgen. Het

nachtveld nog opgezet. En natuurlijk worden de

schapen straks weer opgehaald en naar het nachtveld

gehoed. De herder en zijn stagiair zijn voorlopig nog

wel in beweging.

Herder Bouke Arends vindt de aanwezigheid van

de stagiair nuttig, handig en gezellig: "Het hoeden

gaat met z’n tweeën een stuk gemakkelijker, vooral

op drukke stukken in de stad. Als herder werk je

vooral alleen, dus ook het gezelschap is prettig. Bo-

vendien is Erik een snelle leerling." Volgend jaar weer

een stagiair? Bouke: "Als ze van dieren houden, het

fijn vinden om buiten te zijn en te werken en niet te

beroerd zijn om veel te lopen, zijn stagiairs van harte

welkom bij mij en mijn kudde." Of stagiair Erik later

ook schaapherder wordt, is de vraag. Hij wil ook

graag stage lopen bij een slangendierenarts en na de

opleiding dierverzorging ook nog de studie Wild Life

volgen. En daarna: "Ik droom van een baan in een

wildlifepark. In Afrika." Plannen genoeg dus. Waar

Erik ook belandt: zijn avontuur begon tussen de

Schoonebekers in Groningen.

... Af en toe
staat de boel
stil. Erik blijft
met Cas op de
juiste afstand
zodat er geen
schapen ach-
terlangs kun-
nen wegglip-
pen ...
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