
  
 
NIEUWSBRIEF Stichting Rhedense Schaapskudde  

Nummer 2,  
December 2011 
 
 
 
 
 
2011 is een relatief rustig jaar 
geweest. Door de herders en het 
bestuur is dit als prettig ervaren, 
voor de nieuwsbrief betekent dit 
echter dat er weinig te melden is. 

 
Jaarlijkse activiteiten 

Voor volgend jaar staat de adoptie van 
het eerste lam door een BNer op de 
kalender met daaropvolgend de 
lammetjesdag. De derde zaterdag in 
juni is het weer schaapscheerderfeest 
in het dorp Rheden. Gedurende de 
zomer kunt u deelnemen aan de 
trektochten en als deze zijn volgeboekt 
kunt u het hele jaar door een dagtocht 
met de herder afspreken. 
 
Subsidie 

Het is nooit eenvoudig geweest om de 
exploitatie van een schaapskudde 
financieel dekkend te krijgen maar de 
laatste jaren nemen die zorgen wel 
snel toe.  
De prijzen van hooi en stro zijn dit jaar 
tot ongekende hoogte gestegen. De 
medische kosten voor preventieve 
maatregelen tegen dierziekten zijn 
verdubbeld. Om dan nog maar niet te 
spreken over de plannen van 
provinciale en lokale overheden tot 
bezuinigingsmaatregelen. Gelukkig is 
er voor het komende jaar nog besloten 
de kuddes in Gelderland met een 
kleine subsidie te ondersteunen. 
Aan de kostenkant wordt er al zo 
efficiënt mogelijk gewerkt, elke 
Eurocent wordt omgedraaid, verder 
gaande bezuinigingen zijn niet meer  
mogelijk.  
 
 

De focus van het bestuur richt zich 
daarom zeer sterk op de  
inkomstenkant. We zullen er alles aan 
doen om overheden te overtuigen de  
kudde in belangrijke mate te blijven 
ondersteunen. Daarnaast ontwikkelt 
het bestuur een plan de campagne 
voor zakelijke sponsoring en ten slotte 
zal er blijvende aandacht zijn voor de 
particuliere donaties en adopties. Met 
name deze laatste inkomstenbron is en 
blijft een belangrijke peiler  voor de 
financiering van de exploitatie van de 
Rhedense Schaapskudde.  
 
Machtiging tot incasso  
Deze nieuwsbrief is per e-mail aan u 
gezonden. Hierdoor hoeven we minder 
nieuwsbrieven te laten drukken. Daarmee 
hebt u te kennen gegeven mee te willen 
denken aan een kostenbesparing van de 
kudde. Omdat onze stichting sterk 
afhankelijk blijft van particuliere bijdragen 
zenden wij u binnenkort afzonderlijk een 
acceptgirokaart waarmee u uw bijdrage  
aan de stichting kunt overboeken. 
Wilt u ons verder helpen met een 
kostenbesparing? Geef ons dan 
middels een Machtiging tot afschrijving 
van donatiegelden volmacht om uw 
jaarlijkse bijdrage te incasseren van uw 
bankrekening. 
Dit formulier kunt u downloaden op 
onze website www.schaapskudde.nl 
en vinden onder de tab: Donateur 
worden. Het ingevulde en door u 
getekende formulier kunt u vervolgens 
zenden aan St. Rhedense 
Schaapskudde, Postbus 14, 6990 AA  
Rheden. 
 
 

http://www.schaapskudde.nl/


Wist u dat… 

Er vroeger in de omgeving van de 
Rhedense Schaapskooi nog een 30-tal 
schaapskooien heeft gestaan. 
Het betreft de volgende locaties:  
- Zijpenberg (de bron) – gebouwd rond 
1860, eigenaar Lüps, kasteel Biljoen  
Velp, gesloopt in 1948/1949, de 
dakpannen zijn gebruikt voor een 
nieuwe veldschuur voor graanopslag 
bij boerderij Herikhuizen. 
- Herikhuizen, bij boerderij Herikhuizen 
(nu ruïne), Heuvenseweg Rheden. 
Gesloopt +/- 1950 

 
- Neerbosch, Diepe Steeg, De Steeg. 
Gesloopt februari 1951. 
- Caroline Hoeve, Onzalige 
bossen/Lappen deken, De Steeg. Niet 
meer bestaand. Ansichtkaart uit 1925. 

 
- Kooi aan de Holtrichterweg, achter 
Landgoed Rhederhof. Niet meer 
bestaand. 
- Ossenberg, Landgoed Beekhuizen, 
Ossendaalselaan, Velp. Niet meer 
bestaand. 
- Erwijnsland, Landgoed Beekhuizen, 
nu boerderij het Klaphek. Niet meer 
bestaand.  
-Eikenstraat 3, Ellecom, bij boerderij 
fam. Bosman. Afgebrand 1998 

- Onbekende kooi, De Steeg. Niet 
meer bestaand. Foto uit vermoedelijk 
1908. 

 
- Heuven, Heuvenseweg 1a, Rheden. 
Nu woonhuis. 
- Lentsesteeg, Worth-Rheden, nabij 
begraafplaats Heiderust. Afgebroken 
rond 1900. 

 
- Rozendaalse Kooi, bij Hoeve de 
Geitenkamp. Niet meer bestaand.  
- De Schenk, Landgoed Beekhuizen, 
Herikhuizerweg, Velp. Niet meer 
bestaand.  
- Bovenschietberg, Rheden. Eigenaar 
Weduwe G. van Zadelhof. Enkele 
fundamenten nog aanwezig.  
- Boven Buysenberg, Landgoed 
Heuven, Rheden. Eigenaar C.  
Berendsen, Drempt. Niet meer 
bestaand.  
- 3 kooien langs de verlengde 
Heuvenseweg, Rheden. 2 kooien niet 
meer bestaand, 1 kooi omgebouwd tot 
woonhuis. 
- Tramstraat 74, Velp. Tot 1950 van 
Dhr. Delgijer voor stalling van koeien 
en ossen. Nu woonhuis/kantoor, 
midden in villawijk.  
- Boven de Kokkenberg, De Steeg. 
Behorend bij boerderij de Boecop. Niet 
meer bestaand.  



- 2 kooien langs de Brinkweg, Rheden,  
Nr.24 bij Hoveniersbedrijf Worm&Zn. 
Afgebrand en gesloopt in 1990  

 
Nr.32 Bij boerderij de Munnikenhof, 
eigenaar B. Groenewoud. In later 
stadium gebruikt als droogschuur voor 
tabak. Gesloopt 1980. Op deze plaats 
staat nu een runderstal.  

 
- Roggeweg 1, Rheden, bij boerderij G. 
Frederiks. In gebruik als schuur. 
- Groenestraat, Rheden, hoek 
dorpstraat. Niet meer aanwezig  
- 2 grote kooien op Snippendael, 
Worth-Rheden. Tot 1880, daarna 
langere tijd ruïnen. Nu niet meer 
bestaand.

 
 
 
 
 

- Schietbergseweg, Rheden, bij de 
Hangmat. Fundamenten nog 
aanwezig. 
- De Wolfskuil, Middachten, De Steeg. 
Bij boerderij de Wolfskuil langs de 
Middachter Allee, nu in gebruik als 
opslag voor landbouwnmachines.   

 
-Heuven, Landgoed Heuven, 
Heuvenseweg 11a, Rheden. 
Eigenaresse mejuffrouw Wurfbain.  
Nu zijn de gronden eigendom van 
Natuurmonumenten en is de kooi, die 
meer dan 100 jaar oud is, een 
rijksmonument. De schaapskudde 
wordt geëxploiteerd door de Stichting 
Rhedense Schaapskudde.  

 
 
 
Het is wel duidelijk dat uw steun 
onontbeerlijk blijft voor de 
instandhouding van dit cultuur 
historisch erfgoed.  
 


