Jaarverslag 2019
Hoogtepunt van 2019 was de
herinrichting van het
bezoekerscentrum. Na een grondige
verbouwing in november en december
2018, is het bezoekerscentrum in het
eerste kwartaal van 2019 heringericht
en vernieuwd. Vrijdag 15 maart was de
feestelijke heropening. Deze
vernieuwing en verruiming heeft een
aanzuigende werking gehad. Het aantal
bezoekers kwam dan ook voor het eerst
boven de 100.000 uit. De toenemende
drukte vergt een grote inzet en stressbestendigheid van de balievrijwilligers. In
september is een projectgroep aan de slag gegaan met de toekomstige interne
organisatie, mede voor het behoud van vrijwilligers en de kwaliteit van de gastvrijheid
en activiteiten. De schapen zijn gezond
gebleven en er werden meer dan 200
lammetjes geboren. Vanwege de hogere
temperaturen vallen er af en toe
graasdagen voor de schaapskudde uit.
De begrazingsopdracht voor de
Ermelosche Heide komt gelukkig niet in
gevaar. De komst van de wolf op de
Veluwe heeft ons alert gemaakt om de
schapen hiertegen te beschermen. Er
worden wolfwerende rasters bij de kooi
en het weiland aangebracht.

Schapen, schaapskooi en begrazing
Op 1 januari 2019 hebben we 277 schapen; 79 jonge ooien, 198 volwassen ooien
(waarvan 10 Drentse heideschapen); geen rammen. Gedurende het jaar zijn 20
dieren gestorven; dat waren voornamelijk lammeren, die getroffen zijn door Het
Bloed. 100 ramlammeren zijn verkocht; 8 daarvan zijn als dek-ram naar Epe gegaan
in het kader van de rammenpool. 4 zijn als dek-ram naar Bergen verkocht. Er zijn 128
ooien van alle leeftijden uitgeselecteerd en verkocht aan de handelaar. Ook zijn er 3
Drentse heideschapen verkocht. In het najaar zijn er 11 (jonge) dek-rammen
aangekocht in Loenen. Deze zijn na ‘gedane arbeid’ weer verkocht; 1 naar
Kroondomein Het Loo en 10 aan de handelaar. Op 31 december 2019 hebben we 246
schapen; 62 jonge ooien, 184 volwassen ooien (waarvan 7 Drentse Heideschapen);
geen rammen.

1

Lammeren
Op 30 januari worden de eerste 2 lammetjes geboren. Deze tweeling is geadopteerd
door burgemeester Baars. Op 8 maart komt het laatste lammetje van dit jaar ter
wereld. De lammerperiode verloopt eigenlijk prima; er is weinig uitval bij de geboorte.
Maar een aantal lammeren sterft met hersenverschijnselen. Er wordt geënt tegen Het
Bloed, maar het zou ook kunnen dat er een besmetting is met een Listeria-bacterie.
Ook zijn een paar schapen gestorven. Er zijn in totaal 220 lammeren geboren uit 172
schapen. Het zijn 109 ramlammeren en 111 ooilammeren; er zijn 48 tweelingen. Het
gemiddelde is hoger dan dat van vorig jaar. 95 ooien hebben niet gelammerd; 79
daarvan waren daarvoor nog te jong. 9 oudere ooien zijn niet bij de ram geweest en 7
schapen bleken niet drachtig.
Bij de keuring van de lammeren (voor opname in het stamboek) wordt streng
gekeken naar de kwaliteit van onze ooilammeren. De 62 ooilammeren die ter keuring
zijn aangeboden zijn allemaal opgenomen in het stamboek.
Evenementen
De lammetjesdag werd dit jaar gehouden op 30 maart. Het lammetjesadoptieplan is
een succes en de afsluiting met een fotosessie wordt erg op prijs gesteld. Op 1 juni
hebben we het schaapscheerdersfeest gehouden. Dit is een jaarlijks terugkerend feest
rond het scheren van de schapen. Deze dag trok veel publiek, ondanks de warmte.
Samen met de vrijwilligers schoren we op deze dag 61 schapen. Aan het eind van de
dag is de kudde weer kaal. Gedurende de maand mei hebben we al de nodige schapen
geschoren.
Heidebegrazing
In 2019 zijn de schapen 276 dagen de hei op geweest. 19 dagen zijn de schapen op
stal gebleven vanwege extreme hitte. Net als vorig jaar was het weer een warme en
droge zomer. In de maanden januari, februari en maart was het aantal schapen dat
de hei op ging het laagst, met 88 dieren die niet gedekt waren. In april was het aantal
dieren dat de hei op ging het hoogst; totaal 471 schapen: 264 volwassen ooien en
207 lammeren.
Wolf
In 2019 is de terugkeer van de wolf in Nederland groot nieuws. Er heeft zich een
paartje gevestigd op de Veluwe. Om te voorkomen dat de wolf onze schapen kan
aanvallen, besluiten we om een wolf-werend raster te plaatsen rond de kraal. We
doen mee aan een pilot die door de Provincie is gestart.
Honden
In september wordt van de opbrengst van de sponsoring van Veluwse Trailrun een
nieuwe hond gekocht. Het is een getrainde hond van 5 jaar oud. Nan heet ze. In
december komt er nog een hond bij, omdat er voor Socks, die al 8 jaar is, op termijn
ook vervanging nodig is. De nieuwe hond is 15 maanden oud en moet nog verder
getraind worden voor het werk bij de kudde. We noemen hem Knoet. Voor Malloy, 3
jaar oud, wordt een nieuwe plek gezocht omdat hij niet geschikt blijkt voor het werk
bij de kudde.
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Bezoekerscentrum
Vernieuwing
In de maanden januari en februari is het bezoekerscentrum heringericht en zijn de
educatieve middelen vernieuwd. Voor de educatieve vernieuwing hadden we € 20.000
van de provincie Gelderland, € 20.000 van gemeente Ermelo, € 5.000 van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, € 5.000 van het Rabobank Stimuleringsfonds en € 5.000 van
Hoofbosch Bouwfonds toegekend gekregen. Mede dankzij deze bijdragen én de
onbetaalde inzet van kennissen, familie en onze eigen vrijwilligers konden we de
begroting voor de herinrichting rond krijgen en alle plannen realiseren.
De balie en keuken is verruimd en
efficiënter ingericht en voorzien van de
nodige apparatuur. Voor de
vliegenbestrijding zijn twee koude
luchtgordijnen boven de ingangen
geplaatst. Het ontwerp voor de nieuwe
winkel- en informatiehoek is uitbesteed aan
leerlingen van het Deltion College Zwolle;
voor hen was dit een examenopdracht. De
Bijenhoudersvereniging Ermelo heeft een
nieuwe informatiehoek ingericht over bijen
en het vak van imker, met een
bijendemonstratiekast. Op touch screens
kunnen filmpjes over de schapengerelateerde onderwerpen en onze
activiteiten bekeken worden. Een aantal
van deze filmpjes zijn gemaakt door de
Ermelosche Film Amateurs. Op een
voelwand kunnen bezoekers lezen en
voelen hoe de wol verwerkt kan worden.
Hier mag ook een spinnenwiel
uitgeprobeerd worden. In twee
grondvitrines zijn een dassenburcht en een
vossenhol gemaakt. Sfeervolle zitjes bij de (pellet)houtkachels zorgen ervoor dat
gasten graag een tijdje vertoeven in het bezoekerscentrum. Op het erf zijn
informatiepanelen geplaatst o.a. over dierenwelzijn, de potstal, de moestuin en de
bijenstal. We zijn trots op het resultaat van de vernieuwing, die we vooral met lokale
bedrijven, organisaties en vrijwilligers gerealiseerd hebben.
Braille en grootletter

De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) heeft informatiefolders en
-mappen gemaakt in braille en in grootletter voor het bezoekerscentrum. Door te matchen
met CBB op de Beursvloer Ermelo is dit kosteloos gedaan. Er komen af en toe blinde en
slechtziende gasten, die de informatie kunnen gebruiken voor hun rondgang door het
bezoekerscentrum.
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Bezoekers

Ondanks dat we de maanden januari en februari niet open waren, is het
bezoekersaantal nog nooit zo hoog geweest: in 2019 kwamen maar liefst 116.674 naar de
schaapskooi. Eventuele dubbeltellingen zijn er zoveel mogelijk uit gehaald. Topmaand was
augustus, met 24.846 bezoekers, maar dit hoge aantal is te danken aan de Veluwsche
TrailRun, die de schaapskooi als start- en finishplek had. Hier deden duizend lopers
aan mee. Eigenlijk kunnen we stellen dat vanaf de lammertijd, februari, tot en met
oktober, het altijd druk is met bezoekers. Veel fietsers en wandelaars gebruiken onze
locatie ook als start- of rustplek. In het bezoekerscentrum kan men iets eten en
drinken, gebruik maken van het toilet en op het terras genieten van het uitzicht over
de Ermelosche Heide. We kunnen stellen dat we ruim voldaan hebben aan de
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doelstelling om het bezoekersaantal op peil te houden. In het gastenboek worden
vooral enthousiaste en positieve reacties gegeven. Hieronder de vergelijking met
voorgaande jaren.
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Bezoekers 2017 - 2019

2017

2018

2019

Omzet
Dankzij de stijging van het aantal bezoekers is ook de omzet is in 2019 gestegen met
50 %. Totale omzet in 2019 was € 219.127; dit is inclusief activiteiten. De gemiddelde
besteding per bezoeker is € 1,87; deze is €0,40 hoger dan in 2018. Absoluut gezien is
die besteding per bezoeker niet hoog, echter, we willen laagdrempelig blijven.
Iedereen is welkom en consumpties zijn niet verplicht. Wel worden ze van harte
aanbevolen. De prijzen van consumpties moeten ook niet te hoog worden, maar in
redelijke verhouding met de kosten. Steeds meer mensen betalen met de pinpas; eind
2019 was de verhouding pin- en contante transacties 3:1. Naast gemak biedt dit ook
een stukje veiligheid; er is minder contant geld in huis. Begin 2020 wordt er een
horeca analyse gemaakt en een start gemaakt met een in- en verkoopbeleid. De
inkomsten uit het bezoekerscentrum zijn van wezenlijk belang voor het behoud van
de schaapskudde en -kooi.

Activiteiten
In 2019 hadden we weer een groot aantal publieksactiviteiten. Rond de heropening
van het bezoekerscentrum, op 15 maart, waren er extra activiteiten georganiseerd en
hiervoor flyers verspreid. Onder meer een seniorendag met een optreden van een
shantikoor. Senioren werden ontvangen met koffie/thee door gastheren en -vrouwen,
er was uitleg en een rondleiding. Deze
dag was zo’n succes, dat we besloten
hebben om dit te herhalen.
De vijf jaarlijkse grotere
evenementen: lammetjesdag eind
maart, schaapscheerdersfeest begin
juni, de bijendag in juli, Nacht van de
Nacht eind oktober en de kerst sing-in
op 24 december werden goed bezocht.
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Topdrukte was lammetjesdag met 3.000 bezoekers. Tijdens de Nacht van de Nacht is
er enorme belangstelling voor de wandelingen met gidsen in het donker door de
bossen en over de hei. Daarnaast zijn er o.a. lezingen, sterren kijken door telescopen
en uitleg over het heelal. Dit organiseren we met vier lokale natuurorganisaties. Het is
onderdeel van het landelijke evenement, waarbij beleving van de duisternis centraal
staat. De bijendag wordt samen met de Bijenhoudersvereniging Ermelo gerealiseerd.
Imkers geven uitleg in de bijenstal, er kunnen verschillende soorten honing geproefd
worden en er zijn knutselactiviteiten voor kinderen. Dit is een kleinschalig evenement.
We faciliteerden en hielpen mee met de
Veluwse TrailRun, die de schaapskooi als
start en finishplek had. Hieraan namen
zo’n 1.000 lopers deel, afkomstig uit heel
Nederland. Het was een hele prettige
samenwerking met de organisatie en het
leverde Schapedrift ruim 3.000 euro op,
die bestemd werd voor de aanschaf van
een getrainde border collie. Driekwart
van de deelnemers kwam met openbaar
vervoer, er waren pendelbussen vanaf
NS Ermelo ingezet. Hierdoor ontstonden
er ook geen parkeerproblemen.
Naast deze grotere evenementen organiseerden we ca 40 wandelexcursies vanaf de
schaapskooi. Het gidsenteam stelt een gevarieerd jaarprogramma samen. Er is altijd
veel belangstelling voor thema’s als paddenstoelen en edelhertenbronst, maar ook
voor de midwinterwandeling met hoornblazen en de vogelexcursies. In de zomer
hadden we samen met Museum Het Pakhuis elke maand een arrangement: bezoek
met rondleiding door de tentoonstelling Wolf en een diersporenwandeling vanaf de
schaapskooi. In het bezoekerscentrum werden tijdens de schoolvakanties
verschillende creatieve viltworkshops en knutselactiviteiten voor kinderen
georganiseerd. Al voor het zesde jaar komt een breigroep elke 14 dagen bijeen om te
breien of haken. Vanwege grote belangstelling is er in september een tweede groep
gestart. Extra activiteiten in 2019 waren een wild/wijnarrangement en Dineren op de
heide. Vanwege het slechte weer moesten we de activiteit Schilderen op de heide
annuleren.
Podium Schapedrift
De verruiming van het bezoekerscentrum biedt ook mogelijkheden voor kleinschalige
concerten, lezingen en exposities. Een nieuwe commissie kwam tot stand: Podium
Schapedrift, die deze activiteiten organiseert. In augustus was er een NJO concert en
in het najaar waren er twee natuurlezingen. Elke twee maanden is er een wisselende
kunstexpositie van een lokale amateur. De commissie programmeert elk kwartaal een
activiteit, die minstens kosten neutraal moet zijn. Afgesproken is dat we eind 2020
evalueren.
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Scholen en groepen
In 2019 ontvingen we 353 basisschoolleerlingen; dat is bijna een verdubbeling van
het jaar ervoor. Vooral na de lammertijd (maart) is er veel belangstelling om met de
groepen 3 op bezoek te komen. De bezoekjes kwamen van scholen uit Ermelo,
Harderwijk, Barneveld en Dronten. Deze laatste als onderdeel van een schoolreisje.
De schoolbezoeken worden begeleid door vrijwilligers met een educatieachtergrond.
Ook namen 19 gymnasiumleerlingen deel aan een excursie naar het Romeins
Marskamp.

Door de verruiming van het bezoekerscentrum zijn er meer mogelijkheden voor een
groepsontvangst. Er is een vaste beamer en projectiescherm aangebracht en de
ruimte kan eenvoudig ingericht worden voor de ontvangst van groepen, voor het
houden van een lezing enz.
Op 19 maart organiseerden we een Seniorendag, speciaal voor oudere inwoners uit
Ermelo. Ontvangst met koffie en lekkers door vrijwillige gastheren en -vrouwen en
een optreden van een shantikoor. Dit initiatief werd zeer gewaardeerd en we hebben
besloten deze dag jaarlijks te organiseren. Daarnaast ontvingen we dit jaar vier
groepen ouderen en gehandicapten op afspraak. De ruimte werd buiten de
openingstijden ook meerdere keren benut voor een vergadering, teambuilding dag en
familiebijeenkomst. We vragen hiervoor dan een bijdrage. In mei ontvingen we
deelnemers aan de VVV kennismakingsdag en in september kwamen 60 plaatselijke
ondernemers op bezoek. Gemeente Ermelo heeft in kader van een landelijk congres in
juni onze locatie gebruikt voor een deelsessie voor gemeente ambtenaren. Er werd
hiervoor een tent in het weiland opgezet. Ook de Stichting Open Doors heeft gebruik
gemaakt van onze locatie voor een bijeenkomst voor 100 vrouwen. In juli ontvingen
we 70 donateurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij kregen een rondleiding en
uitleg over de educatieve vernieuwing, waar ook dit fonds aan heeft bijgedragen. Door
onze vrijwilligers was een uitgebreide lunch klaar gemaakt. Eind september kwam het
College van B&W Ermelo op werkbezoek.
Cateringgroep
Nieuw is de cateringgroep; een vijftal vrijwilligers, die op afspraak voor groepen een
lunch in het bezoekerscentrum klaarmaken. Dit initiatief is spontaan ontstaan, na het
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verzorgen van de lunch voor donateurs van het Prins Bernhard Fonds. Men vond het
leuk om te doen en hiermee kunnen we weer een bijdrage aan de doelstelling leveren.

Fondsenwerving
De doelstelling om 75 nieuwe vrienden te maken is niet
gehaald. Er is niet extra ingezet op vriendenwerving, maar
we hadden verwacht dat de extra aandacht na de
verbouwing wél zou bijdragen. Vriend worden kan via de
website of door het invullen van een bon in het
bezoekerscentrum. Onze wervingsfolders staan op elk
tafeltje in het bezoekerscentrum.
In totaal hebben we 47 nieuwe vrienden geworven in 2019,
waarvan zich 15 via de website hebben aangemeld. Er waren
12 opzeggingen, waarvan 5 door overlijden.
In 2019 ontvingen we ruim € 10.000 euro aan donaties en
giften.
Eind 2019 hadden we 24 sponsorbedrijven en hiermee zijn
we op peil gebleven. Het is wél noodzakelijk om te blijven
investeren in het werven en behoud van sponsoren. In het
voorjaar van 2020 wordt een sponsorbijeenkomst
georganiseerd. We ontvingen het afgelopen jaar ruim €
13.000 aan sponsorbijdragen.
Het lammetjesadoptieplan is een
succes te noemen. Dit zetten we in
zodra het eerste lammetje is geboren.
Het gaat om symbolische adoptie en is
in feite een gift van 20 euro voor de
schaapskooi. Exclusief voor
adoptieouders organiseren we een
fotomoment bij de lammetjes in de
kooi.
In 2019 zijn er in totaal 101
lammetjes geadopteerd; in 2018
waren dat er 82. Verreweg de meeste
lammetjes worden geadopteerd in het
bezoekerscentrum (of tijdens lammetjesdag): 78; via de website: 23. De eerste twee
lammetjes (een tweeling) werden geadopteerd door burgemeester Baars van Ermelo.

8

Vrienden en sponsorbedrijven (en
vrijwilligers) ontvangen drie keer per jaar het
tijdschrift Uit de Kooi. Zo’n 25 vrienden
krijgen de digitale versie van Uit de Kooi. De
papieren versie wordt door veel lezers erg
gewaardeerd.

Veiligheid
De werkgroep veiligheid heeft een inventarisatie gemaakt van veiligheidsmaatregelen
die we treffen t.a.v. bezoekers, vrijwilligers, gebouwen en inventaris/materialen. Veel
is gelukkig goed geregeld bij Schapedrift. Een paar aanbevelingen ter verbetering is
voorgelegd aan het algemeen bestuur om over te besluiten. Zo is er besloten dat er
cameratoezicht zal komen in het bezoekerscentrum, op het erf en in de schaapskooi.
Er is een strikt protocol opgesteld voor omgang met de beelden en de bewaartermijn.
In principe wordt er niet naar gekeken, tenzij dit noodzakelijk is. Er is een
calamiteitenplan voor het terrein en het bezoekerscentrum. Om de schapen te
beschermen tegen de wolf, worden rasters aangebracht, zie bij het onderwerp
Schaapskooi.

Vrijwilligers
Eind van het jaar hadden we ruim 110
vrijwilligers. De grootste groep is
gastheer/vrouw in het
bezoekerscentrum. Ook de herder
heeft een grote groep vrijwilligers, die
helpt bij het hoeden, het voeren van
de schapen en met
onderhoudsklussen. Daarnaast is er
een gidsenteam en zijn er
verschillende werkgroepen. Twee
derde van de vrijwilligers pakt twee of
meerdere taken op.

Vrijwilligers van Schapedrift ondertekenen een overeenkomst. Er is namens het
bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. De interne communicatie verloopt via
een maandelijks nieuwsbericht, tweemaal per jaar een vergadering en berichten op
intranet. Er is een grote onderlinge betrokkenheid bij elkaar. In september
organiseerden we een fietstocht naar en rondleiding door de Mariahoeve in Putten en
Hollandse avond met stamppottenbuffet en een quiz. Eind december was er een
kerstbuffet en attentie voor vrijwilligers. Vrijwilligersvacatures zetten we op onze
eigen website en op de vacaturebank van Stichting Welzijn Ermelo; de
intakegesprekken lopen via de coördinator. Schapedrift staat open voor MAS
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stagiaires en zet deze leerlingen in bij evenementen en bij de balie van het
bezoekerscentrum.

Pers en publiciteit
Alle activiteiten en nieuwsberichten worden op de website gezet en aangekondigd in
het bezoekerscentrum. Sinds dit jaar bieden we voor veel activiteiten en excursies de
mogelijkheid om via de website te reserveren en betalen. Hier wordt in toenemende
mate gebruik van gemaakt. Het biedt zekerheid voor de klant én voor ons en het
ontlast de balie.
We zetten veelvuldig in op Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast worden
persberichten verstuurd, die door de regionale media goed worden geplaatst. Tevens
worden activiteiten in de diverse digitale kranten en op websites ingevuld.
De digitale nieuwsbrief is zes keer verschenen en verstuurd naar ruim 300 abonnees.
De programmaflyer, oplage 15.000, is verspreid over de toeristische accommodaties
en attracties/VVV’s in de omgeving. Daarnaast is er een algemene folder en worden
de evenementen gepromoot middels flyers en posters.
In 2019 zijn we partner van Visit Veluwe geworden en namen we deel aan een
fietsrouteboekje. We hebben advertenties geplaatst in de VVV Ermelo gids, de
Vrijetijdskrant (Ermelo, Putten), op de websites van Dagje Weg en Eropuit in eigen
land. Kidsproof (Amersfoort) maakt op verschillende manieren promotie voor ons en
onze activiteiten. Een aantal keren per jaar werden we bezocht door een journalist
en/of fotograaf en we hebben een paar interviews gegeven op lokale radio. Een
persreis van Vlaamse journalisten deed ook de schaapskooi aan.

Externe presentatie
Schapedrift heeft zich in 2019 gepresenteerd op de MAS vrijwilligersmarkt in Chr.
College Groevenbeek, het Huis & Tuin Event, de zomermarkt Berkenhof en de
Boerenmarkt in De Dillenburg.
De coördinator bezoekerscentrum neemt deel aan de werkateliers van Gelderse
Bezoekerscentra (2 x per jaar) en bezoekt o.a. bijeenkomsten van Visit Veluwe en
Ermelo Buitenleven.
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