
 
 
 
 
Nieuwsbrief najaar 2014 

 

 
Geachte Vriend(in) 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. Deze is inmiddels 

hoogdrachtig van raszuivere rammen van het  Kempische Heideschaap en staat nu 

in de stallen bij Rob en Janti in Eindhoven, daar is beter toezicht te houden tijdens 

het aflammeren. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten en de weg naar de 

schaapskooi redelijk toegankelijk is, verhuizen de ooien met de lammeren weer naar 

de schaapskooi bij het Goor in Soerendonk. De bedoeling is dat daar weer een lam-

metjesdag georganiseerd wordt. Wij zullen u daarvoor tijdig een uitnodiging sturen. 

 

 
Halfvastenmarkt in Leende (Lind Mèrt) 
 
Op maandag 11 maart afge-

lopen jaar was onze stichting 

aanwezig met een marktkraam 

en twee lammeren op de Lind 

Mèrt. Deze eeuwen oude markt 

valt dit jaar (2015) op maandag 

16 maart en ook wij zullen weer 

aanwezig zijn. U bent van harte 

welkom om een kijkje te komen 

nemen. 

 

 
 
 



Zomeravondwandeling met de schaapskudde 
 
Op vrijdagavond 22 augustus hebben we met een groep vrienden van de kudde een 

bezoek gebracht aan de grazende schaapskudde op het “Kranenveld” (nabij vogel-

kijkhut aan het “Goor” in Soerendonk). Ondanks het wat regenachtige weer mochten 

we een aantal van jullie verwelkomen en hebben we samen met de herders en hun 

honden de kudde naar de 

schaapskooi gebracht. 

Natuurgids Roel Winters was 

aanwezig om van alles over de 

natuur op de heide te vertellen. 

Bij de schaapskooi stond een 

hapje en drankje klaar en kon-

den de bezoekers wat napraten 

met de herders en het bestuur. 

Al met al een geslaagde 

zomeravondwandeling. 

    De kudde onderweg naar het Kranenveld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug bij de schaapskooi 
 

 
 
 
 
 



Gouden Mispel uitgereikt aan ons bestuurslid Roel Winters. 
 

Donderdag 11 december reikte de Vereniging 

Nederlands Cultuurlandschap (VNC) op Landgoed 

Jachtslot de Mookerheide in Molenhoek drie Gouden 

Mispels uit aan personen die dit jaar een uitzonderlijke 

bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of 

ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. 

De Vereniging kende de Gouden Mispel 2014 toe aan 

Roel Winters voor de ontwikkeling en aanleg met veel 

liefde en zorg van een natuur- en cultuurrijk landgoed 

dat reeds velen tot inspiratie is geweest. 

De mispel staat symbool voor een gezond (cultuur) landschap omdat ze zich alleen 

spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselemen-

ten.  

Bron: http://nederlandscultuurlandschap.nl/wat-doet-vnc/stimuleren/gouden-mispel/ 

 
 
Even voorstellen: David Lau, nieuwe beheerder Staatsbosbeheer. 
 
Mijn naam is David Lau en sinds januari 2010 in dienst bij Staatsbosbeheer als 

beheerder van beheereenheid De Kempen. Per 1 januari 2014 zijn de 

beheereenheden Leenderbos en De Kempen samengevoegd tot de beheereenheid 

de Brabantse Kempen. Deze nieuwe beheereenheid is ca. 5000 ha groot. Aangezien 

Juul Mol graag een rol wilde gaan vervullen in de uitvoering van inrichtingsprojecten 

kwam de beheerdersfunctie als snel bij mij te liggen. 

Hiervoor heb ik zeven jaar gewerkt voor Bosgroep Zuid Nederland 

als Regiomanager Oost Brabant en Noord Limburg. Daarvoor heb 

ik onder ander bij Vereniging Natuurmonumenten en het Gooisch 

Natuurreservaat gewerkt. Ik ben opgeleid als Rentmeester aan de 

Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp. Sinds 

2005 woonachtig te Helmond met mijn vriendin en twee dochters.  

Met de decentralisatie van het natuurbeheer naar de provincies is 

ook de positie van Staatsbosbeheer behoorlijk gewijzigd. De grote bezuinigingen en 

een nieuwe organisatiestructuur (van regio's naar divisies) hebben en krijgen nog 

een behoorlijk weerslag op ons functioneren in de gebieden. Door de opschaling is 

het een hele klus om samen met mijn collega's in het district Peel en Kempen onze 

taken "Beschermen, beleven en benutten" in goede balans te blijven uitvoeren en 

zodoende onze prachtige gebieden in de Kempen voor huidige en toekomstige 

generaties in stand te houden en te ontwikkelen. Maar we hebben een goed team 

met een enorme drive  om hier het beste van te maken. De komende decennia gaan 

http://nederlandscultuurlandschap.nl/wat-doet-vnc/stimuleren/gouden-mispel/


we voor het Leenderbos flink aan de slag met de uitwerking van het inrichtingsplan 

"Leenderbos & Groote heide" uit 2011. Een van de maatregelen is de omvorming van 

bos naar heide. Voor het toekomstig beheer van deze 'nieuwe heide' ligt mogelijk ook 

een rol bij de Stichting Schaapskudde Groote Heide. Daar zal in de nabije toekomst 

zeker over gesproken gaan worden. http://www.staatsbosbeheer.nl/naarbuiten 

 
 
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 

 

Van onze penningmeester 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nota voor uw bijdrage voor 2015. Voor minimaal 

15 euro per jaar bent en blijft u vriend van de kudde. U kunt uw bijdrage overmaken 

op ons rekeningnummer NL78RABO0120329964 

Vermeld u dan ook even “Vriend 2015”. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
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