
Het Peellam 
Natuurbegrazingsbedrijf, Peelkudde Schaapsdrift is in januari 2015 opgericht door Tineke Camps. Tineke 
groeide op in het Limburgse Ysselsteyn waar haar ouders een akkerbouw bedrijf hadden. Van kinds af aan 
werkte ze mee op het bedrijf. Haar grote passie was echter dieren. Gelukkig was er genoeg ruimte om 
verschillende dieren te houden. Haar vakopleiding en loopbaan stonden allemaal in het teken van dieren. Bij 
haar laatste werkgever, een natuurbegrazingsbedrijf kreeg ze de mogelijkheid om een eigen schaapskudde 
te starten en bijbehorende projecten over te nemen. Voor gemeente, natuurorganisaties, bedrijven en 
particulieren verzorgd het bedrijf de begrazing van stedelijk groen, ecologische verbinding zones, 
bedrijventerreinen en grote natuur gebieden. 
In goede en intensieve samenwerking met de diverse opdrachtgevers wordt er naar een streefbeeld 
gewerkt.  Meestal zijn dit projecten voor meerdere jaren, waar op diverse manieren de schapenbegrazing 
word ingezet. 
 
Vervlogen tijden 
De begrazing wordt gedaan door het Kempisch Heideschaap. Dit ras komt van oorsprong voor in het 
zuidelijke deel van Nederland. Het Kempisch Heideschaap is in staat om te leven van een sober rantsoen, 
wat de diverse inzetbaarheid ten goede komt. De schapen worden dagelijks verplaatst tussen de 
verschillende terreinen. Doorgaans gebeurd dit lopend onder begeleiding van de herder en hond. Omdat de 
dieren gezond zijn, zullen verplaatsingen van 10 km ook geen probleem zijn. De dieren zijn dit gewend en 
lopen daarom ook zonder problemen mee! Het verplaatsen van de kudde levert een prachtig plaatje op uit 
vervlogen tijden. Toeschouwers ontsnappen even uit hun drukke bestaan en leggen het tafereel vast met 
hun camera. 
Jaarlijks staat de kudde in de belangstelling vanwege meerdere activiteiten. Te denken aan Lammetjesdagen, 
Scheerdersfeest, Border collie wedstrijden en natuurlijk dagelijks tijdens de begrazing. 
Medicijngebruik bij de schapen is nihil, ze worden jaarlijks (verplicht) gevaccineerd tegen q-koorts. 
Behandelingen met antibiotica of tegen parasieten is zeldzaam. 
 
Altijd buiten 
De natuurbegrazing start op 1 april en duurt tot 1 december. In december en januari staan de schapen op 
boeren weilanden, waar de ongeboren lammeren door het voedingsrijke gras een groeispurt kunnen maken 
aan het einde van de dracht. De lammeren worden vervolgens geboren in februari en maart, tevens de enige 
periode dat de ooien op stal worden gehouden. 
Het bedrijf streeft ernaar om de lammeren met de moederdieren direct terug naar buiten te brengen. Vanaf 
1 April gaan ze meteen mee in de begrazing. De lammeren blijven minimaal 10 tot 12 weken bij de 
moederdieren.  Zo nodig  worden ze daarna kort bijgevoerd met ruw en krachtvoer om het juiste gewicht te 
bereiken. 
 
Passie 
Omdat wij er alles aan doen om onze dieren een goed leven te geven, vinden wij dat onze 
verantwoordelijkheid niet ophoud na het slachten. Wij vinden het erg belangrijk dat het vlees ook op de 
beste manier, met de juiste vakkennis en passie tot een mooi eind product wordt gebracht. Deze zelfde 
gedachte vonden wij ook bij Slagerij Edelbrons in Ysselsteyn. Daarom is Peelkudde Schaapsdrift  in het najaar 
van 2017   de samenwerking met slagerij Edelbrons aangegaan en zorgen wij samen voor een mooi, natuurlijk 
en vooral smakelijk product. 
 
                                                                                                                                  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

 

 

 
 
 


