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Er zit alweer een jaartje op en dus 
tijd voor de eindejaar nieuwsbrief. 
Een nieuwsbrief met informatie over 
de kudde en waarbij wij nogmaals 
nadruk leggen op de betalingswijze. 
 
Activiteiten 
De jaarlijks terugkerende activiteiten 
zijn dit jaar weer goed verlopen. Mede 
door alle voorzorgsmaatregelen is de 
kudde gespaard gebleven van  
Q-koorts en heeft de lammetjesdag 
gewoon door kunnen gaan. Ook het 
schaapscheerderfeest in juni verliep 
naar wens en telde weer vele 
bezoekers uit alle delen van het land. 
De trektochten waren volledig volge-
boekt en er was alleen nog ruimte voor 
de dagtochten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lammertijd 2011 
In verband met de dreiging van  
Q-koorts moest de kooi tijdens de 
lammerenperiode uit voorzorg verplicht 
op slot. Deze gedwongen rust heeft de 
schapen echter zichtbaar goed 
gedaan. De schapen bleken nu niet 
meer ’s nachts af te lammeren maar  
overdag en de lammeren zijn ook nog 
in een kortere periode geboren.  
Alle bezoek, hoe goed bedoeld ook, is 

 
 
 
voor de drachtige schapen dus   
blijkbaar toch onrustig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze rust in 2011 weer te kunnen 
realiseren, worden nu tijdens de 
lammerenperiode de volgende vaste 
openingstijden ingesteld;  
op doordeweekse dagen  
van 14.00 tot 17.00 uur; 
op zaterdag en zondag  
van 12.00 tot 17.00 uur. 
We verwachten het eerste lammetje 
begin februari. 
Natuurlijk hopen we dat u allemaal 
komt kijken en eventueel weer een 
lammetje komt adopteren.  
 
Uw bijdrage wordt steeds 
belangrijker 
Het exploiteren van een schaapskudde  
zonder winstoogmerk, zoals de onze,  
wordt steeds moeilijker. De financiële 
en economische crisis laat ook de 
schaapkudde niet ongemoeid en we 
hebben te maken met stijgende 
kosten.  
 
In de afgelopen tijd heeft het bestuur 
van de schaapskudde al kennisgeno-
men van mogelijke plannen van 
overheden om subsidies te vermin-
deren, respectievelijk af te schaffen.  



Daarnaast blijven kosten stijgen en 
lopen renteontvangsten voor tegoe-
den door de zeer lage rentestand 
terug. Doordat de kooi in verband met 
de Q-koorts gesloten moest blijven, 
zijn ook de ontvangsten uit adopties in 
2010 aanzienlijk teruggelopen. Een 
ander voorbeeld is dat de uitgaven 
voor de gezondheidszorg van de 
kudde in 2010 ten opzichte van 
voorgaande jaren sterk is opgelopen.  
 
Als die ontwikkelingen blijven bestaan, 
zal het voor het bestuur steeds 
moeilijker worden om het peil van de 
huidige exploitatie van de Rhedense 
Schaapskudde overeind te houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zal duidelijk zijn dat uw gift/donatie/ 
adoptie buitengewoon belangrijk blijft 
voor de Rhedense schaapskudde en 
dat wij het niet zonder uw financiële 
hulp kunnen stellen. 
 
Machtiging tot incasso  
In verband met de hoge bank- en 
portikosten willen wij overgaan naar 
automatische incasso. 
Daarom treft u bij deze nieuwsbrief, 
met betrekking tot uw donatie, naast 
een acceptgirokaart ook weer een 
machtigings-formulier voor incasso 
aan. We zouden het zeer op prijs 
stellen als u zoveel mogelijk gebruik 
zou willen maken van de ingesloten 
machtiging.  
 
Wat te doen als u akkoord bent? 
Dan graag het meegezonden formulier 
 
 

invullen en ondertekenen. Geef hierop  
aan wanneer wij welk bedrag als 
jaarlijkse donatie mogen afschrijven.  
De machtiging loopt in principe 
stilzwijgend door tot het moment dat u 
aan ons laat weten deze te stoppen. 
Tussentijds kunt u altijd bedragen en/of 
termijn van betaling aanpassen.  
 

De volledig ingevulde volmacht stuurt u 
in een voldoende gefrankeerde 
envelop aan:  
Stichting Rhedense Schaapskudde, 
Postbus 14, 6990 AA  Rheden. 

 
Vervolgens kunt u de acceptgiro 
vernietigen.  
 
Wat te doen als u niet wilt veranderen? 
Indien u om welke reden dan ook geen 
gebruik maakt van de voor onze 
stichting goedkopere incassomethode, 
kunt u de acceptgirokaart alsnog 
gebruiken. 
Wij danken u in elk geval voor uw 
bijdrage op welke wijze u die ook aan 
ons betaalt. 
 
De Kater 
Ongeveer 2 jaar geleden hebben we 
een kater gekregen van het dierenasiel 
om de muizen weg te houden uit de 
kooi. Sion heet hij, een dikke zwarte 
kater; maar opeens was hij verdwenen. 
Heel jammer, want hij was goed 
gewend bij de schaapskooi.  
 
Tot onze grote verbazing kregen we 
begin september een telefoontje van 
de dierenambulance, dat ze een kater 
hadden gevonden genaamd Sion. 
Door het dierenasiel was hij gechipt en 
zo kwam hij weer bij ons terecht. Hij 
was gevonden in Arnhem bij Kronen-
burg, helemaal aan de andere kant van 
de Rijn. We hebben hem 2 weken 
binnen gehouden en nu loopt hij in en 
uit en komt de herders ’s ochtends 
tegemoet als ze aan komen rijden. We 
zijn blij dat hij weer terug is. 
 
 



Wist u dat… 
de schapen niet naar willekeur de 
heide begrazen maar dat heide op 
natuurlijke en cultuurhistorische wijze 
wordt beheerd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit beheer zijn strategieën en 
richtlijnen opgesteld in een officieel 
begrazingsplan. Dit plan, ook wel 
beweidingsplan genoemd, is tot stand 
gekomen in samenwerking met 
Natuurmonumenten die eigenaar is 
van het terrein waarop de kudde 
graast. Doel is het tegengaan van 
vergrassingen, het tegengaan van 
opslag van bomen en struiken en het 
in stand houden van pioniersvegetaties 
(dit is vegetatie die zich het eerst op 
minerale bodem vestigt). De graasdruk 
moet zodanig zijn, dat er een structuur-
rijke heidevegetatie blijft bestaan.  
Het voordeel van een schaapskudde 
met herders ten opzichte van een 
ingerasterde kudde, is dat men 
doelgericht bepaalde plekken van de 
vegetatie kan aanpakken. Het effect 
van de begrazing ligt deels in handen 
van de herder. Het is daarom belang-
rijk dat de herders weten waar zij op 
bepaalde momenten van het jaar 
moeten zijn, mede omdat de schapen  
verschillende soorten planten op 
verschillende momenten in het seizoen 
eten. 
Niet alleen door vraat maar ook door 
betreding worden paden en stuifzand- 
gebieden open gehouden.  
Stuifzandvegetaties zijn geschikte  
 

biotopen voor reptielen, kevers,  
sprinkhanen en andere insecten.   
 
Het begrazingsgebied is een 
omschreven afgebakend gebied. 
In dit begrazingsgebied bestaan er 
enkele cultuurhistorische elementen 
zoals ijzerkuilen, wildwallen, eigen-
domswallen, karrensporen, regen- 
waterdammen, en schaapsdriften. 
Door begrazing houden de schapen 
deze elementen zichtbaar, zodat deze 
niet dichtgroeien.  
 
De kooi van de Rhedense Schaaps-
kudde, met bijbehorende gronden, 
vormt een waardevol element in het 
agrarisch cultuurlandschap van het 
landgoed Midden Heuven. De 
schaapskudde wordt tevens ingezet bij 
het beheer van enkele percelen binnen 
het dit landgoed.  
 
Daarnaast is de schaapskudde een 
recreatieve attractie die het toerisme 
dient. Nationaal Park de Veluwezoom 
is een belangrijke toeristische attractie 
voor de regio. De Veluwezoom trekt 
ieder jaar bijna twee miljoen 
recreanten. Vanaf Paviljoen de 
Posbank of vanaf de Zijpenberg is het 
een schitterend gezicht als de kudde 
over de heide trekt en dit levert 
recreanten prachtige plaatjes op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook hier houdt de herder rekening 
mee, want de Rhedense 
Schaapskudde is tenslotte ‘van het 
publiek, voor het publiek’.   
 

Uw steun blijft onontbeerlijk voor de kudde en daarmee de instandhouding van dit cultuur 
historisch erfgoed.  


