In de zomer begrazen de schapen de heidevelden rond Elspeet. Elke
ochtend rond 8.45 uur vertrekt de kudde vanaf een van de kralen.
Bijvoorbeeld van de kraal bij de Schuilhut aan de Schotkampweg
(tegenover huisnr. 163 ). Tussen de middag komt de kudde veelal terug in
een van de kralen. Herder Gartman en herderin Christien hoeden
afwisselend de kudde.
U kunt de kudde dagelijks vinden in de buurt van het fietsknooppunt 88.
Op vijf plekken is de Elspeetsche Heide gecontroleerd afgebrand, onder
andere langs de Stakenbergweg. Deze plekken worden intensiever
begraasd.
In de zomermaanden gaat de kudde ook naar Vierhouten. Dan gaat de
kudde via een herpetoduct onder de N 310 door. De kudde blijft dan een
paar dagen in Vierhouten en overnacht in een kraal bij ’t Frusselt.
Als u de kudde van nabij wilt zien, maakt u via een van de volgende
organisaties een afspraak. Het hangt van de dagtaak van de herder af of
daar op dat moment tijd voor is. De herders moeten namelijk invulling
geven aan bepaalde taken voor het zogeheten begrazingsplan.
● VVV Nunspeet (0341 -274747)
● Hotel Villa Vennendal in Nunspeet
● Het Oud Veluws Eethuis in Elspeet

U kunt in 2015 volop genieten van de kudde tijdens de volgende
evenementen:
● Za 4 juli: Groot Schaapscheerdersfeest bij de schaapskooi aan de
Stakenbergweg 6 in Elspeet.
● Wo 22 juli, 12 en 19 augustus: praatje van de herder bij de
schaapskooi.
● Za 29 augustus: Boerendag in Elspeet.

● Wo 21 oktober: praatje van de herder bij de schaapskooi.

Landgoedhotel Villa Vennendal
Nabij Transferium Nunspeet
Logies, lunch, diner,
arrangementen
+31 (0) 341 261 016

Donateur worden kan al vanaf 15,00 euro per jaar.
zie website: www.schaapskudde-elspeet.nl
info: voorzittersgn@gmail.com
Banknr.: NL04 RABO 03847.54.848
ANBI status
Met uw bijdrage zorgt U ervoor dat de kudde blijft!

Oud Veluws Eethuis
Staverdenseweg 3, Elspeet
Koffie, gebak, lunch, diner.
+31( 0 )577 491328

