
 

 

Jaarverslag 2014 van de stichting Schaapskudde Epe-Heerde  
 

 

De lammerperiode 2014 begon op 27 januari met de geboorte van het eerste lam. 

  

Om extra inkomsten te generen zijn we gestart met een lammetjesadoptie-

programma. Voor € 20.00  kan men symbolisch een lammetje adopteren. Het 

eerste lammetje is geadopteerd door Piet Paulusma, bekend van Piet’s weer, een 

programma van SBS 6 Mede hierdoor zijn meer dan honderd lammetjes 

geadopteerd. De ruim 100 schapen hebben uiteindelijk, zonder 

noemenswaardige problemen 135 gezonde lammeren geworpen hetgeen een 

mooi resultaat is. Met de opbrengst van het adoptieprogramma is een nieuwe 

behandelstraat gemaakt, zodat de schapen zonder veel stress periodieke 

behandelingen kunnen ondergaan. 

 

Als gevolg van de uitzonderlijk zachte winter kon onze herder op 12 februari 

nog met de drachtige schapen de hei op. Na de drukte van de lammerperiode 

kon hij alweer op stap met de oudste lammeren op 4 maart. De schapen hebben 

op deze manier bijna 300 dagen onder leiding van de herder of een van de twee 

hulpherders en de twee Border Collies de heide begraasd. 

 

Onze inmiddels traditionele lammetjes dag vond dit jaar plaats op zaterdag 29 

maart, het was schitterend weer en de lammeren dartelden samen met de 

kinderen, veelal begeleid door opa’s en oma’s, door de wei. Op het terrein rond 

de schaapskooi vonden allerlei activiteiten plaats. 

 

Op zaterdag 7 juni zijn de schapen op traditionele wijze door een 10 tal 

scheerders van hun vacht ontdaan. Het schaapsscheerdersfeest vond plaats op de 

Brink te Heerde. De ondernemersvereniging Heerde had het plein opgeluisterd 

met enkele kramen. Mede geholpen door het zonnige weer werd het een gezellig 

feest. 
 

 In juni en juli zijn de schapen weer gevaccineerd tegen Q-koorts, dat is een 

voorwaarde als men, zoals wij publiek wil toestaan om de kudde te bezoeken. 

Ook heeft de stichting het keurmerk “zoönosen-verantwoord bedrijf”  van de 

GD ontvangen; daarmee geven we aan dat wij maatregelen nemen om zoönosen 

te voorkomen en de kans op besmetting te beperken. 



 

Gedurende de zomer konden weer mensen deelnemen aan het project “Met de 

herder op stap”. Slechts 4 groepen hebben van deze gelegenheid gebruik 

gemaakt. 

 

Het gehele jaar door zijn er op verschillende momenten schoolklassen, niet 

alleen uit de regio maar ook daarbuiten, op bezoek geweest. De kinderen werden 

dan uitgebreid geïnformeerd over het reilen en zeilen van de kudde en over het 

natuurgebied De Renderklippen. Het infocentrum in ’t Spiekertje is dagelijks 

open, op diverse panelen is informatie over de kudde, de beken en de 

Renderklippen te vinden.  

 

Enkele ramlammeren  zijn door een plaatselijke slager aangekocht; op deze 

manier hopen we de opbrengst van de lammeren te verhogen. 

 

Begin september heeft de atletiek vereniging De Gemzen een schaapskooirun 

gehouden waarbij de finish in de schaapskooi was. De opbrengst van deze run is 

aan de stichting gedoneerd en gebruikt om de watervoorziening van de schapen 

in de weilanden rond de kooi te optimaliseren.  

 

Begin september zijn er goedgekeurde rammen van het Veluwse Heideschaap 

bij de ooien toegelaten zodat er in januari 2015 weer lammetjes geboren kunnen 

worden. 

 

Het bestuur wenst via deze weg haar beide herders, alle donateurs, 

adoptiehouders en alle mensen die de schaapskudde een warm hart toedragen te 

bedanken voor hun inzet en belangstelling gedurende het afgelopen jaar 

 

  


