JAARVERSLAG 2018
Sommige buitenstaanders hebben misschien het idee dat het leven van en met een schaapskudde
jaar in jaar uit hetzelfde is, maar dat is voor onze kudde absoluut niet het geval. 2018 was wéér een
bijzonder jaar, al was het alleen al omdat onze nieuwbouw voltooid werd, het een extreem droge en
hete zomer was, we definitief afscheid hebben moeten nemen van twee hondstrouwe assistenten,
de oprukkend wolf voor enige bezorgdheid zorgde en we in het najaar lammeren kregen. En dat is
nog maar een kleine greep van aspecten van ons werk waarmee we niet jaarlijks te maken hebben.
De lammertijd begon 26 januari. Er waren 113 ooien ‘onder de ram’ geweest die samen van 140
lammeren bevielen. Het eerste lammetje werd op 28 januari geadopteerd door tv-vrouw van het jaar
Eva Jinek, die het ‘Coccie Lente-ui’ noemde. Er zijn 110 lammeren geadopteerd. De adoptiekaartjes
werden voor het eerst gratis gedrukt door de Koninklijke Van der Most uit Heerde.
In de winter hebben de schapen ook snijmais als bijvoer gekregen en onze herder Lammert Niesing is
daar zeer tevreden over omdat de lammertijd vrijwel probleemloos is verlopen en de lammeren wat
steviger waren dan in voorgaande jaren. Vijf lammeren werden met de fles grootgebracht.
In de periode van medio februari tot medio maart hebben we negen knuffelmiddagen gehouden, die
een sterk wisselend aantal bezoekers trokken. We hebben besloten in 2019 twee knuffelmiddagen te
houden, die ‘kraamvisite’ te noemen en daar een andere opzet voor te kiezen.
Op zaterdag 17 maart hebben we de lammertijd afgesloten met de traditionele Lammetjesdag. Het
was ijskoud en daardoor bleef de enorme drukte uit, maar niettemin was het gezellig druk.
Leerlingen van De Groene Welle hadden de dag (mede) georganiseerd en Bolletje sponsorde zoals
gebruikelijk de beschuiten die met muisjes werden belegd. Nieuw dit jaar was de deelname van
Ezelboerderij De Koperen Ezel uit Epe. De jeugd stond in de rij om een ritje op de rug van een ezel te
maken. Beauty & Wings uit Oldebroek was weer van de partij met een roofvogelshow.
Begin dit jaar zijn we verblijd met een tweede schaapskooi: onze kooi is op schaal nagebouwd door
Heerdenaar Dick Snel. Het prachtige, tot in het kleinste detail nagebouwde bouwsel krijgt een mooi
plekje in ons informatiecentrum. Het gebouwtje is ongeveer 75 cm lang, 60 cm breed en 30 cm hoog.
Heel wat groter is ons nieuwe honden- en geitenverblijf, dat gebouwd is door Bouwwerk
Mekelenkamp uit Oene. Er is plek voor drie honden en een flink koppel geiten. Vrijwilligers van
Vriezes Erfgoed uit Wapenveld hebben het gebouw in de verf gezet. De nieuwbouw is grotendeels
gefinancierd door sponsors. Een verzoek aan lokale/regionale fondsen om er aan bij te dragen,
leverde een fors bedrag op. De Lionsclub Epe meldde zich spontaan aan om de opbrengst van de

jaarlijkse haringparty voor onze nieuwbouw te bestemmen. Een delegatie van het bestuur woonde
de party in en bij restaurant de Veldhoeve in Epe bij, evenals onze herder met een koppel schapen.
De bijdragen van de sponsors zijn zowel wat betreft de bedragen als het aantal indrukwekkend:











Serviceclub Lions Epe 15.000 euro
Rabofonds Noord Veluwe 7500 euro
de Jan Nienhaus Vereniging uit Heerde 5000
Familie H.Matenstichting uit Heerde 2500 euro
Ali Visser en Suzan Buter als Team Ladies Only 1932 euro
Atletiekvereniging De Gemzen 1596 euro.
Fietsclub Toer Club Heerde 1196 euro
Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting 1000 euro
Dalli-De Klok B.V. uit Heerde 1000 euro
Erven A.E.Bakker (legaat) 1000 euro

De nieuwbouw was in maart gereed. De officiële opening vond op 6 september plaats in
aanwezigheid van een aantal sponsors en werd verricht door wethouder Jan Berkhoff in
samenwerking met onze vice-voorzitter René de Vies. De Lionsclub was er door omstandigheden niet
bij en is uitgenodigd om begin 2019, in de lammertijd, een kijkje te komen nemen.
Heerde viel dit jaar de eer te beurt het schaapscheerdersfeest te mogen organiseren. De Heerder
Ondernemersvereniging had het feest gecombineerd met een Hessendag. Wat ons betreft is dat
prima uitgepakt en we hebben stellig de indruk dat dat ook geldt voor de talrijke bezoekers. Lammert
is met zijn kudde voor het eerst niet rechtstreeks via de kortste weg naar de scheerdersweide op de
Brink gelopen, maar via een omweg door de bebouwde kom en over een stuk Dorpsstraat.
Bovendien arriveerde hij een uur later dan in voorgaande jaren ter plekke en werd de kudde
voorafgegaan door een dweilorkest van muziekvereniging Wilhelmina. Ook dat was voor herhaling
vatbaar. Aan scheerders hadden we zoals gebruikelijk geen gebrek. Wat nevenactiviteiten, zoals
livemuziek, sloegen goed aan.
In het najaar hebben Lammert en een delegatie van ons bestuur al een eerste overleg gehad met
Ondernemersvereniging Epe over het schaapscheerdersfeest in 2019, dat op zaterdag 15 juni in het
centrum van Epe plaatsvindt.
De zomer ging de geschiedenisboeken in als één van de warmste, zonnigste en droogste ooit. Het
leek wel of de weinige buien die er in drie maanden tijd in de regio vielen, ten noorden en zuiden van
maar niet op de Renderklippen vielen. Van een paarse vlakte op de Renderklippen was dit jaar geen
sprake. Het was zó lastig voor Lammert om nog wat voedzaams te vinden, dat hij zich aan het eind
van de droge periode genoodzaakt voor het eerst sinds vele jaren bij te voeren. Vijftien grote balen
hooi hebben de schapen verorberd uit de ruiven in de dorre, gele weilanden bij de kooi.
We hebben in de zomer zeven wandelingen georganiseerd. Drie middagwandelingen trokken vooral
veel gezinnen. Van de drie ochtendwandelingen die we op het programma hadden gezet kon er één
niet doorgaan in verband met het weer. Tijdens de beide andere werden vele duizenden foto’s
gemaakt, waarvan meer dan 500 door één fotografe. Lammert heeft ook deelgenomen aan het
Beweegweekend in Heerde en Hattem, waarvoor hij een wandeling hield. De wandelingen voorzien

gezien de vele tientallen deelnemers per keer duidelijk in een behoefte en leverden weer een
welkome aanvulling voor onze kas op.
Eind augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze trouwe hond Missy, die net geen 11 jaar
is geworden. Ze was de dochter van de al enkele jaren gepensioneerde Bob, die in mei is ingeslapen
bij zijn verzorgster Wilmi Radstake. Missy heeft de kudde en haar baas acht jaar gediend. Eind
november hebben we er, naast Lad en Tim, een derde hond bij gekregen, de pup Daisy, dochter van
een hond van de Edese kudde.
Voordat het zo ver was, hadden we er al twee andere jongelingen bij. Op 19 oktober zijn twee
lammetjes geboren. Een ramlam moet kans hebben gezien een volwassen ooi te bevruchten, net
voordat hij de kudde moest verlaten. Het eerste lam werd in het veld geboren, het tweede in de
kooi. Beide zijn meteen geadopteerd door een trouwe vriendin van de kudde en Teun en Teuntje
genoemd.
De uit Duitsland oprukkende wolf was ook voor het bestuur regelmatig onderwerp van gesprek. Eind
dit jaar zouden zich er twee gevestigd hebben op de Veluwe. We hebben vastgesteld dat we ons
nauwelijks kunnen wapenen tegen de wolf. De enige manier die afdoende zou kunnen zijn, is de
kudde elke nacht in de kooi onderbrengen, maar dat is onwenselijk omdat ze dikwijls ’s nachts op
een weiland verblijft. De circa acht weilanden waarvan we gebruik maken omheinen met een drie tot
vier meter hoog hek en voorzien van stroomdraden is mede gezien de publieksfunctie geen optie.
We hebben wel een draaiboek samengesteld waarin staat hoe we moeten handelen als onze kudde
slachtoffer is van een wolf.
We hebben er drie hectare weiland (in bruikleen) bij gekregen. Het terrein ligt in de hoek
Beukenlaan-Norelholtweg in Epe en is aangeboden door de familie ’s Jacob.
Lammert was dit jaar gastheer van de herders die zijn aangesloten bij de Stamboekvereniging van het
Veluws Heideschaap, die hun voorjaarsvergadering in het gemeentehuis van Heerde hielden. Herders
van zeven kuddes waren aanwezig: Ermelo, Lemelerberg, Elspeet, Hoog Buurlo, Loenermark, Rheden,
en uiteraard onze eigen kudde. Alleen Ede ontbrak. Onderwerp van gesprek was onder meer de
rammenpool.
Het bestuur kwam zoals gebruikelijk vier maal bijeen. Voorzitter was Fred de Graaf. Hij was tijdelijk
burgemeester in Heerde, tot 1 januari 2019 en dat is ook de dag waarop een eind kwam aan zijn
voorzitterschap van onze stichting. Het bestuur heeft besloten dat de burgemeester van Heerde
voorzitter van de stichting zou moeten zijn omdat de schaapskooi op Heerder grondgebied staat. In
het verleden zijn ook burgemeesters van Epe voorzitter geweest.
De overige bestuursleden waren secretaris Rik Thybaut, penningmeester Bertus Klaassen, René de
Vries (dit jaar tot vice-voorzitter benoemd), Sjoerd Veenstra en Jan Stenvert.
Lammert is dit jaar op vrije dagen en dergelijke standaard vervangen door Fred Mekelenkamp. Onze
oud-hulpherder Bastiaan Niesing werd bereid gevonden om wanneer nodig in te springen en heeft
per 15 november een contract gekregen.

Eind dit jaar hebben we een eerste aanzet gegeven voor vernieuwing van onze website. In verband
met de in 2018 ingevoerde privacywet hebben we er een privacystatement op gezet en, mede ook
omdat we bankzaken via de site regelen, de verbinding laten beveiligen met een SSL-certificaat. De
website trok in 2018 30.700 unieke bezoekers, werd 44.019 keer bezocht en registreerde 934.137
hits.
Op facebook hebben we 4051 volgers, maar sommige foto’s trekken een veelvoud daarvan.
Op Twitter, dat Lammert in z’n eentje verzorgt, heeft de kudde 1377 volgers.

Tenslotte nog enkele ontwikkelingen/gebeurtenissen van het afgelopen jaar:






Lammert heeft met hulp van Axent Groen, vertegenwoordigd door onder anderen onze
hulpherder Fred Mekelenkamp, de afrastering rond de weilanden bij de schaapskooi
gerenoveerd.
Toerclub Heerde hield twee toertochten die ons per deelnemer een euro opleverden en de
deelnemers door de schaapskooi leidden.
De Groene Welle uit Zwolle heeft ook dit jaar geholpen met het bekappen.
We hebben dit jaar 2500 flyers – 500 meer dan vorig jaar - verspreid bij voornamelijk
recreatiebedrijven in de gemeenten Epe en Heerde.

Naast alle werkzaamheden van administratieve aard, onderhoud aan gebouwen, gezondheidszorg
van de dieren, het voederen van de dieren en uitgebreide zorg rondom de geboorte van de
lammeren, probeert Lammert met de kudde zo goed mogelijk de heidevelden te begrazen conform
het begrazingsplan, om aan onze beheerstaken te voldoen. Het aantal uren dat de heide begraasd is:
40 weken x 5 dagen x 7 uur = 1400 uur
40 weken x zaterdagen x 4 uur = 160 uur
8 weken x 5 dagen x 4 uur =
160 uur
Totaal
1720 uur

