
 

 

Nieuwsbrief najaar 2011 
 

Geachte Vriend van de kudde, 
De zomer was dit jaar uitzonderlijk: het leek wel herfst. Voor de heide was dit niet zo 
erg. Na het zeer droog voorjaar kon de heide zich goed herstellen. Onze kudde kon 
zo weer voldoende grazen op de heide. Het mooie najaar zorgde ook laat in het 
seizoen voor voldoende vreten voor de schapen. Onze herder Rob Adriaans bericht 
hierover. Verder In deze nieuwsbrief de laatste nieuwtjes van de schaapskudde 
„Groote Heide‟. 
 
 
Onze kudde Kempische Heideschapen 
Van onze schaapherder Rob Adriaans 
 
Met de schaapskudde gaat het zeer goed. Afgelopen zomer is er veel begraasd. 
Tijdens het hoeden en in de nacht- en weekend weide zijn er veel nieuwe stukken 
hei begraasd. Door het zeer zachte weer groeien de vergraste gedeeltes nog volop 
waardoor de uitzonderlijke situatie ontstaat dat de kudde nog steeds op de hei is. En 
waarschijnlijk ook nog zeker tot 1 december zal blijven. Als het weer buiten te streng 
wordt gaan ze naar binnen. 
 
Begin september zijn de rammen bij de kudde gegaan. De schapen zijn in goede  
conditie en de meeste ooien zijn al gedekt. De dekperiode is tot begin november, 
zodat we de eerste lammetjes bij de kudde kempische lammetjes kunnen verwachten 
vanaf half februari tot begin april. Als het zover is houden we u op de hoogte van het 
wel en wee van de kudde via de website of nieuwsbrief. 
Tot slot willen wij u alvast hele fijne feestdagen toewensen. 
 
 
Inrichtingsplan (Belvedère) Staatsbosbeheer 
Ondertussen is het nieuwe inrichtingsplan van Staatsbosbeheer gereed gekomen. 
Strootman Landschapsarchitecten hebben op basis van cultuurhistorische 
verkenningen een inrichtingsplan gemaakt. Het conceptplan is eerder gepresenteerd 
aan geïnteresseerde tijdens een aantal informatieavonden. Het plan is op 27 oktober 
gepresenteerd aan de betrokken deelnemers in het project waaronder onze stichting.  
Wees gerust: het Leenderbos zal eerdaags niet volledig op de schop gaat. Het is een 
plan voor de komende tientallen jaren. Het geeft een punt aan de horizon waar men 
naartoe wil werken. In het plan is veel ruimte voor de uitbreiding van de heide. Wat 
dat betreft dus goed nieuws voor de schaapskudde.   



 
 

 
 
 
De schapen van de 
kudde begrazen op de 
Groote Heide  de 
invasieve exoot 
Amerikaanse 
vogelkers.  
Op de achtergrond 
herder  Rob Adriaans,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Financiële situatie kudde 
Ook dit jaar heeft de kudde voldoende financiële middelen ter beschikking gekregen 
om de begroting sluitend te krijgen. Dat geldt niet voor alle kuddes in Nederland. 
Door financiële problemen worden op dit moment de eerste kuddes al te koop 
aangeboden, samengevoegd of gewoon opgeheven. Je kunt je toch niet voorstellen 
dat er straks op de „Groote Heide‟ geen kudde meer loopt!  
 
 
Van onze penningmeester 
In de nieuwsbrief “Voorjaar 2011” hebben wij u herinnerd aan de bijdrage 2011 ad € 
15,- per jaar als vriend van de schaapskudde. Velen van u hebben hierop 
gereageerd en de bijdrage aan ons overgemaakt waarvoor wij u hartelijk danken.  
Degene van wie wij de bijdrage nog niet mochten ontvangen verzoeken wij dit alsnog 
dit jaar te doen. Indien u geen “Vriend van de Schaapskudde” meer wenst te zijn, 
verzoeken wij u dit aan ons door te geven op email adres 
info@schaapskuddegrooteheide.nl. 
Tevens verzoeken wij u, als u dat wenst en nog niet gedaan heeft, ons uw e-
mailadres door te geven zodat wij ook per e-mail op de hoogte kunnen houden van 
het wel en wee van de schaapskudde 
 
 
Agenda / ontmoetingen voor de schaapskudde: 
april  Nieuwsbrief voorjaar. 
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