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Inleidend woordje
De Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek heeft het samen met Roelof en Tessa de afgelopen
maanden heel erg druk gehad. Zoals jullie weten, willen Roelof en Tessa, gesteund door de
Stichting Landschapskudde,al jaren heel graag een eigen schaapskooi om als uitvalsbasis te kunnen
dienen voor de grote kudde en een plek te hebben voor de dieren om te overwinteren en te
kunnen lammeren. De mogelijkheden voor een geschikte locatie zijn dun gezaaid; belemmeringen
als begrazingsbeleid van de provincie en terreinbeheerorganisaties, financiën, locatie ten opzichte
van begrazingsgebieden en sinds dit voorjaar ook de stikstofproblematiek, spelen daarbij een rol.
Natuurlijk komt daar nu ook bij dat gesprekken nauwelijks kunnen plaatsvinden door de
coronamaatregelen. Het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor Roelof en Tessa gaat
echter onverminderd voort.

De Belevenisboerderij
Om niet alleen afhankelijk te zijn van de inkomsten van de schaapskudde en de
begrazingsopdrachten is er een plan geschreven om een zgn. ‘belevenisboerderij’ te realiseren. Dit
houdt in dat bij de schaapskooi allerlei activiteiten worden georganiseerd voor kinderen en
volwassenen die verband houden met schapen: het hoeden, de herder, de biodiversiteit, de
natuur in het algemeen, etc. Te denken is bijvoorbeeld aan het maken van voorwerpen van wol en
andere natuurlijke materialen in groepsverband of individueel, aan recreatie en educatie. Om deze
plannen te kunnen realiseren moet echter eerst een geschikte locatie worden gevonden die moet
passen binnen een geldend bestemmingsplan, zodat ook de benodigde vergunningen kunnen
worden verkregen. De tijd begint te dringen want voor Roelof en Tessa loopt aan het eind van dit
jaar het pachtcontract af voor hun huidige behuizing en het is natuurlijk voor hen én de kudde van
het grootste belang dat er ruim voor die tijd een definitieve locatie is gevonden. Zodra het zover is
komen we hierover bij u terug.

Geen lammetjesdagen.
Helaas zullen er dit jaar geen lammetjesdagen worden gehouden omdat er geen grote aantallen
lammetjes zijn. De meeste ooien zijn vorig najaar niet gedekt omdat de herder en zijn gezin, met
een mogelijke verhuizing in het vooruitzicht, niet ook nog voor honderden lammetjes en hun
moeders kunnen zorgen. Verhuizen betekent voor iedereen immers een hoop gedoe, maar stel je
eens voor hoe dat moet met een boerderij vol dieren, voer en spullen.

Een klein koppeltje grijs gehoornde Heidschnucke zijn wel gedekt. Dit zijn duitse heideschapen met
een bijzondere lange haarvacht. De lammetjes worden zwart geboren en na één jaar komt
langzaam die mooie grijze gloed erin. De schapen lammeren zelf buiten af op de wei en met dit
mooie weer kunnen ze ook buiten blijven, zodat ze snel van het voorjaarsgras kunnen eten. Deze
schapen zijn zeer geschikt voor de wat schalere gronden zoals het Wooldse veen.

Voorjaar 2020
De meer dan overvloedige winterregens zijn snel vergeten als in maart en april de zon overvloedig
gaat schijnen en de temperatuur oploopt naar waarden tot 20 graden en zelfs daarboven. Het gras
en de groenbemester zoals winterrogge groeit volop. Omdat de grondeigenaren de weilanden zelf
weer willen en moeten gebruiken voor hun eigen vee en akkerbouw hebben de schapen
ondertussen de winterweides weer verlaten. En staan nu op gronden van Natuurmonumenten en
in de gemeente Oost Gelre.
Wij willen de boeren bedanken voor hun bereidheid hun gronden beschikbaar te stellen voor de
winterbegrazing.
Hoewel dat lange tijd onzeker was, is de opdracht van Natuurmonumenten voor het begrazen van
een deel van de terreinen in Winterswijk en omgeving die bij hen in beheer zijn, naar volle
tevredenheid van beide partijen verlengd tot 2021. Ook voor de gemeente Winterswijk zal Roelof
dit jaar weer opdrachten uitvoeren.
Naast Natuurmonumenten en de gemeente Winterswijk heeft Roelof, als grootste opdrachtgever
de gemeente Oost-Gelre, waarmee de afspraken nog lopen tot 2022. De contacten met deze
gemeente zijn uitstekend.

Naoberdagen
Op uitnodiging van de gemeente Oost Gelre, om deze mooie gemeente te promoten, mochten wij
deelnemen aan de Naoberdagen bij Erve Kots in Lievelde (28 en 29 september). Een groots
opgezet evenement met veel te zien en te koop, helaas liet het weer te wensen over. Ondanks de
vele regen toch leuke dagen gehad. Natuurlijk gingen Jelle, onze sik, en schapenvachten (om te
verkopen) ook mee. Voor de kinderen was er een leuke vilt activiteit.

De slag om Grolle “de herder in een ander vachtje”
Heel bijzonder was de deelname aan de slag om Grolle in Groenlo 18, 19 en 20 oktober 2019. De
hele familie omgetoverd naar het jaar 1627. Met onze huidenkar trokken wij door de straten van
Grolle.

Schaapscheerdersfeest
Het lag in de bedoeling om dit jaar een schaapscheerdersfeest te organiseren in de gemeente Oost
Gelre. De coronamaatregelen treffen echter ook dit feest: het kan niet doorgaan!

Q-koorts entingen
Ook dit jaar zijn alle schapen en geiten weer tegen Q-koorts gevaccineerd. Graag willen wij bij deze
Diergeneeskundig Centrum Winterswijk bedanken voor hun steun en Dick Ubbels voor zijn inzet
voor de kudde.

Lezing voor Katholieke Vrouwen Winterswijk.
Roelof was in Januari uitgenodigd om een lezing te geven over zijn werk als schaapsherder. Helaas
door het overlijden van een bevriend schaapsherder uit Leipzig kon hij deze verplichting niet
vervullen. De oplossing was dat Tessa (zijn vrouw) het verhaal over de landschapskudde ging
vertellen. En met succes, onlangs ontvingen wij het bericht dat zij een donatie willen doen aan de
kudde. Allen hartelijk dank hiervoor.

Roelof en zijn gezin en de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek willen u bedanken voor
uw steun en hopen u snel weer te kunnen uitnodigen voor een evenement of workshop in
goede gezondheid.

Oproep voor nieuwe vrienden-donateurs voor de Stichting Landschapskudde..
De Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek heeft al de nodige vrienden/donateurs, zoals u die
deze Nieuwsbrief krijgt. Maar, zeker ook vanwege ons project 'Belevenisboerderij met
schaapskooi' willen wij graag nog veel meer vrienden/donateurs hebben! Als u in uw omgeving
(vrienden, familie, buren, kennissen, relaties) mensen kent, die misschien ook wel vriend/donateur
zouden willen worden, laten ze zich daarvoor aanmelden via ons e-mailadres!!

Voor nadere informatie zie de website van de Landschapskudde Oost-Achterhoek (www.landschapskudde.nl) Of like
en volg ons op facebook landschapskudde oost-achterhoek of landschapskudde oost gelre
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