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De landschapskudde is volop aan het werk, grazen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
De fanatiek op muizen jagende torenvalk boven de Bleekweide krijgt gezelschap. Luid blatende schapen zetten de
tanden in de hoog opgeschoten vegetatie van dit prachtige natuurterrein langs de Slinge ter hoogte van het
Strandbad in Winterswijk. Herder Roelof Kuipers heeft het terrein al vooraf geïnspecteerd. ,,We begrazen hier een
deel van het terrein, de rest wordt gemaaid door vrijwilligers van Natuurmonumenten. We werken hier nauwkeurig
met als doel om het gebied te verschralen. Hierdoor krijgen bijzondere planten weer een groeipaats. Ik verwacht dat
we door dit beheer de komende jaren ook orchideeën in de Bleekweide zullen zien’’.
Het zijn drukke tijden. Voor de herder, de schapen en natuurlijk de honden om de dames in het gareel te houden.
Een groot aantal gebieden wordt door de Landschapskudde Oost-Achterhoek bezocht. In mei gebieden in
Lichtenvoorde en Groenlo, vorige maand talloze terreinen in de Winterswijkse Brinkheurne, de Bleekweide,
Huininkmaat en de oude vuilnisbelt ten zuiden van Vrijetijdsmarkt Obelink. ,,De oude vuilnisbelt is een uitbundige
groeiplaats van de bereklauw. Waar we als mensen met een grote boog om de bereklauw heen lopen, vormen
bereklauwen voor de schapen geen probleem maar juist een lekkere maaltijd. Ze worden allemaal keurig opgegeten
en dat is de bedoeling, want we willen uitbreiding van deze planten voorkomen’’, zegt Kuipers. Om alle werk te
klaren is de kudde verdeeld in twee groepen. De mobiele brigade van zo’n 470 schapen en enkele geiten is
voortdurend onderweg op kleinere terreinen. Een groep van 350 schapen verblijft ondertussen een langere periode
in de randgebieden van het Vragenderveen. ,,Een prachtig gebied met heide en graslanden. Dit voorjaar konden we
hier voor het eerst ook kraanvogels met jongen zien. Kraanvogels zijn schuw, maar van de schapen trekken ze zich

niks aan. De kraanvogels stonden gewoon tussen de schapennaar voedsel te zoeken’’. Het is de eerste keer dat in de
Achterhoek met succes jonge kraanvogels zijn uitgevlogen, nadat deze vogels zich eerder vestigden in het
Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland en enkele Twentse natuurgebieden. ,,Prachtig om aan de
komst van kraanvogels in dit Achterhoekse veen bij te dragen door de begrazing met onze kudde’’, aldus Roelof
Kuipers.

Inenting als preventie tegen een besmettelijke ziekte: Q-koorts
Tijdens de lammertijd verblijven de schapen binnen in de schuur. Alhoewel de dieren vrijwel altijd zonder problemen
de lammeren ter wereld brengen, is herder Roelof Kuipers tijdens de zes weken lammertijd altijd in de buurt. Ook ’s
nachts. ,,Schapen zijn geen wilde dieren, ze hebben zorg nodig en je voelt je verantwoordelijk. Gelukkig ging het dit
voorjaar helemaal goed, geen enkel probleemgeval gehad, maar dat natuurlijk ook wel eens anders zijn’’. Na de
lammertijd worden die dieren ingeënt. Na de uitbraak van een Q-koortsepidemie enkele jaren geleden werd
besloten alle geiten en ook schapen in Nederland in te enten. Q-koorts is vooral in de lammertijd zeer besmettelijk
en kan de gezondheid van dieren en mensen ernstig bedreigen. ,,We enten preventief, de dieren hoeven niet ziek te
zijn, maar er wordt geen enkel risico genomen. In het voorjaar worden de lammeren twee keer ingeent om
voldoende antistoffen tegen de Q-koorts op te bouwen. De oudere schapen krijgen jaarlijks één enting om de
eenmaal opgebouwde weerstand op peil te houden. Hierdoor hebben we de ziekte gelukkig helemaal onder
controle’’, zegt Roelof Kuipers.

Geknipt en geschoren: het schaapscheerdersfeest was weer een ware happening

Voor het derde opeenvolgende jaar organiseerde de Stichting Landschapkudde Oost-Achterhoek het
schaapscheerdersfeest. Dit jaar op 25 mei in Lichtenvoorde, waar het feest samenviel met de opening van het
‘groene’ Beekdal, ingericht als natuur- en wandelgebied aan de rand van Lichtenvoorde. Een feestje met officieel
tintje dus. In overleg met de gemeente Lichtenvoorde werd de dag al maanden van te voren voorbereid door
bestuursleden van de Stichting Landschapskudde. Het werd een mooie, zonnige en vooral gezellige dag met een

groot aantal bezoekers. Tal van standhouders waren present, er was live-muziek en natuurlijk werden een aantal
schapen van de Landschapskudde geschoren. Op deze wijze maakte een groot aantal bezoekers kennis met de
schapen en het aloude scheerhandwerk. Want schapen werden in vroegere tijden gehouden voor het wol en het
vlees. De vele bezoekers konden met eigen ogen zien dat het scheren vakwerk is dat behendigheid en
voorzichtigheid vraagt. De Stichting Landschapskudde dankt de vele vrijwilligers, standhouders en natuurlijk de
sponsoren voor het welslagen van deze geweldige dag.

Vilten, een oeroude techniek die leerlingen inspireert tot ware kunstwerkjes
Wie wel eens per ongeluk een wollen trui op 90 graden in de wasmachine heeft gewassen, weet door schade en
schande wijs geworden wat vilten is. De zachte, losse wol is in de machine door de invloed van water, zeep en
temperatuur veranderd in een stijve, massieve lap. Vilten is een oeroude techniek om wol te verwerken, ouder dan
bijvoorbeeld spinnen en breien. Door vilten worden de vele, miniscule woldraadjes door speciale bewerking in
elkaar gedraaid en ontstaat een ijzersterke wollap. Dit vilt vond in de loop van de eeuwen toepassing in tal van
gebruiksproducten: tenten, jassen, schoenen en wordt nu nog steeds gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld
lekker warme pantoffels.

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, hebben leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 van basisscholen in Lichtenvoorde
en buurtscholen in Winterswijk met deze techniek kennis gemaakt. Op initiatief van de Stichting Schaapskudde OostAchterhoek werd voor scholen een speciale lesbrief samengesteld en verzorgden Tessa Engelhard en Hermien
Toebes-Lammers workshops. Tot groot enthousiasme van de leerlingen, die niet alleen met water en zeep de wol
verwerkten tot vilten lappen, maar ook door het vilt te verven prachtige kunstwerkjes maakten. Op het
schaapscherdersfeest kon iedereen het resultaat bewonderen (foto). Menig werkstukje zal inmiddels een passende
plekje aan de muur hebben gevonden. Een prachtig project, dat een vervolg verdient!

Vilten, speciale workshop voor vrienden bij Informatiecentrum Landgoed Kotmans
Voor wie graag zelf de techniek van het vilten onder de knie wil krijgen, organiseert de Stichting Landschapskudde
speciaal voor vrienden van de kudde een workshop vilten. Op zondagmiddag 27 augustus wordt van 13.00 tot 16.00
uur een viltworkshop gegeven door Tessa Engelhard en Hermien Toebes-Lammers. Eigenaar Henk Berenschot heeft
hiervoor als passende en inspirerende plek het Informatiecentrum van het Landgoed Kotmans (Kotmansweg 6, 7109
CH Miste Winterswijk) beschikbaar gesteld. De workshop Schapen, Wol en Vilten is kosteloos en bedoeld als
dankbetuiging aan de vrienden voor hun belangrijke steun aan de schaapskudde. Opgave vooraf is noodzakelijk via
email: info@landschapskudde.nl Het aantal aantal deelnemers is beperkt tot 15. Bij grotere belangstelling zal een
tweede datum worden gezocht. De schapen van de kudde leveren de wol voor der workshop en voor koffie/thee
met een versnapering wordt gezorgd.

Activiteiten van de Landschapskudde tot en met september 2017
Voor juli en september staan twee speciale fietstochten op het programma. Onder leiding van één van de
bestuursleden van de stichting wordt naar de kudde gefietst en daar geeft herder Roelof Kuipers uitgebreid
informatie over de schapen, het belang van begrazing van terreinen, de rol van de honden en natuurlijk wat er
allemaal bij komt kijken om met de kudde op pad te zijn. Iedereen is welkom en vragen staat vrij! De data zijn:
Maandag 24 juli 2017. Tijd: 13:00 uur. Vertrek van de fietstocht: Camping de Twee Bruggen, Winterswijk
Zondag 3 september 2017. Tijd: 13:00 uur. Vertrek van de fietstocht: Camping Vreehorst Winterswijk

Voor nadere informatie zie de website van de Landschapskudde Oost-Achterhoek (www.landschapskudde.nl)

Anbi-status van de Landschapskudde Oost Achterhoek
Met ingang van 17 mei 2017 beschikt de Landschapskudde over een Anbi-status. RSIN-nummer: 850692106
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