
 

 

Nieuwsbrief najaar 2013 
 
 

Geachte Vriend van de kudde, 
 
De zomer en het najaar hebben we weer achter ons gelaten. De winter is in aantocht. 
Tijd om even terug te kijken naar het wel en wee van de kudde. De zomer was erg 
droog. Resultaat was relatief slecht voedsel voor de schapen. Vijf dagen per week 
stonden de 350 schapen te grazen op de heide en de ecologische corridor. Tijdens 
de bloei van de gentiaan zijn de schapen in een raster gezet zodat de mooie 
bloemen ook zaad konden vormen. De laatste jaren doen de gentianen het goed in 
de begraasde gebieden.  
  
 
Zoals we al in de vorige nieuwsbrief berichtten zijn na de grote brand op de heide 
door Schapenhouderij Rob Adriaans ook een groot aantal schapen ingeschaard op 
de brandvlakte. Doel daarvan is het terug dringen van het pijpenstrootje. De heide en 
andere specifieke heideplantjes krijgen zo wat meer ruimte. Met een mooi woord 
wordt het snel opkomende gras ook wel de ‘green flush’ genoemd.     
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kempische heideschapen op 
de paarse heide. (Foto © Erik 
van Asten,  www.hei-heg-
hoogeind.dse.nl 
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De kennis over het heidebeheer, waar ook onze heideschapen aan bijdragen, is de 
afgelopen tijd toegankelijker geworden.  
 
Recent is er een onderzoek gepresenteerd over een vergeten onderdeel van het 
heidesysteem; de kleine akkertjes die enkele jaren gebruikt werden en dan weer 
werden verlaten. De bodem was namelijk net wat rijker dan de omgeving. Een extra 
stukje dynamiek op de heide waar o.a. insecten dankbaar gebruik van maakten. De 
titel is: “Herstel van akkers als onderdeel van een intact heidelandschap” en is 
volledig op internet te vinden.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het gentiaan blauwtje leeft ook 
het heide blauwtje op structuurrijke 
heide. Op de foto een paartje 
gefotografeerd nabij de 
schaapskooi. (foto: Peter Kerkhofs) 
 
 

 
Tevens is er een boek verschenen dat de nieuwste inzichten biedt op het gebied van 
heidebeheer. De titel is duidelijk: “Heidebeheer, moderne methoden in een 
eeuwenoud landschap”. Het is geschreven door Jap Smits en Jinze Noordijk en 
wordt uitgegeven door de uitgeverij van de KNNV. Jap is boswachter bij 
Staatsbosbeheer en geen onbekende van de schaapskudde. Een echte aanrader 
voor iedereen die meer wil weten over heidebeheer. Het is prettig leesbaar. Natuurlijk 
komt ook begrazing van de heide aan de orde.  
 
 
Interesse in wollen producten van de kudde? 
Schapenhouderij Rob Adriaans beheert de schaapskudde op de Groote Heide. Hij 
verkoopt wollen producten van o.a. zijn eigen schapen. Met de feestdagen en het 
koude weer in aantocht wellicht een goed idee voor een cadeau: sloffen, mutsen, 
schapenhuiden, dekbedden en nog veel meer. Zeker de website eens bezoeken! 
 
Als u bij uw bestelling de actiecode: ‘mail’ vermeldt krijgt u 10% korting. U vindt het 
assortiment op www.schapenhouderij-shop.nl 
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