
 

 

Jaarverslag 2016 

Bij het schrijven van dit jaarverslag maakt de kudde zich reeds weer op voor een druk 

en intens voorjaar. Hierin zal er weer gezorgd moeten worden voor de broodnodige 

verjonging en mogelijke uitbreiding van de kudde. Het afgelopen jaar is goed verlopen 

voor de kudde. De lammerenperiode goed voor 277 geboortes, met daarna een wat 

onzekerder periode. De zomergriep gaf nogal wat sterfte binnen de kudde en hierdoor 

kon er minder gelopen worden op de hei. Gelukkig braken er weer betere tijden aan en 

kon de kudde onder leiding van onze herders en hulpherders weer goed zijn werk doen 

in het onderhoud van het Holtingerveld. De gestelde begrazingsdoelen, beschreven in 

het begrazingsplan, zijn dan ook ruimschoots gehaald.  

Dit jaar vonden er helaas weer te veel incidenten plaats met loslopende honden in de 

schaapskudde. Er was op dat moment gelukkig steeds een (hulp)herder aanwezig. 

Wandelaars in het Holtingerveld met honden beseffen niet altijd dat een loslopende 

hond in de schaapskudde veel onrust, stress en schade kan veroorzaken. 

 

In 2016 zijn de gescheperde Drentse schaapskuddes, met alle cultuurhistorische 

gebruiken eromheen, erkend als immaterieel erfgoed. De traditie werd voor plaatsing 

op de Nationale Inventaris voorgedragen door de Stichting Behoud van Drentse 

Schaapskuddes. Hierbij zijn vijf gescheperde schaapskuddes betrokken, uit Balloo, 

Exloo, Holtinge, Orvelte en Ruinen. Al deze schaapskuddes hebben het Drentse 

Heideschaap of Schoonebeker in hun kudde. Ook Vereniging Natuurmonumenten en 

Het Drentse Landschap hebben gescheperde schaapskudden met deze bijzondere rassen 

in hun beheer. Samen zetten ze zich in om deze traditie door te geven naar volgende 

generaties.  

 

Havelte, 

Januari 2017 

Immaterieel 

Cultureel 

Erfgoed! 
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Een jaar om 

niet te 

vergeten!!!!! 
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Na enkele jaren van forse negatieve resultaten werd het steeds duidelijker dat er financieel 

nog veel moest gebeuren. Ingezet in 2015, moest 2016 een duidelijke ommekeer brengen in 

de financiële situatie, een bankroet dreigde. Het bestuur was zich daar terdege van bewust 

en op vele fronten werden er contacten gelegd. De overkoepelende organisatie van de 10 

gescheperde kuddes in Drenthe maakte zich sterk richting provincie Drenthe en ons bestuur 

ging op gemeentelijk niveau, via contacten met terreinbeheerders en ondernemers op zoek 

naar een breed draagvlak. De Provincie Drenthe heeft daarop gereageerd met een verhoging 

van € 75.000 voor de 10 gescheperde schaapskuddes (€ 7.500 per kudde) en de 

terreineigenaren reageerden met € 1.500 per kudde. De gemeente Westerveld komt 

waarschijnlijk met een nog nader te bepalen bedrag.  

De Stichting Holtinger Schaapskudde is een erkend leerbedrijf en in het schooljaar 

2015 - 2016 is een begin gemaakt met het begeleiden van herders in spé. Zij volgen de 

opleiding schaapherder van Helicon MBO in Velp. Dit is de enige geaccrediteerde 

opleiding in Nederland. Vier dagen per week praktijk en één dag per week naar school. 

Het bereiken van de vele ondernemers in ons gebied leidde tot het ontstaan van “de Kudde 

van Ondernemers”. Een prachtig initiatief met een prachtig kunstwerk bij de schaapskooi 

met een prachtige inkomstenbron voor de Stichting. Reeds 27 ondernemers steunen dit 

kunstwerk en daarmee niet alleen een fantastische financiële ondersteuning maar zichtbare 

ondersteuning vormend voor onze kudde.

 

De kaarten ten aanzien van een nieuw infocentrum op de Toegangspoort Holtingerveld 

werden soms hard uitgespeeld en heeft geleid tot een bouwplan en een voorgenomen 

realisatie daarvan in 2017. Wij hopen dat Provincie Drenthe, Gemeente Westerveld en 

Staatsbosbeheer een goede keus hebben gemaakt. 

 

BBL 

(beroeps-begeleidende 

leerweg) 
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Het aantal donateurs is licht gestegen. De actie “help een schaap de winter door”, welke ook 

dit jaar natuurlijk weer loopt, verliep in 2016 goed met een opbrengst van € 2.400 

De aankleding van met name de lammerenkooi had een grote aantrekkingskracht op 

instanties en bedrijven voor het organiseren van workshops, meetings en bedrijfsuitjes. 

Het genereerde reuring en inkomsten voor de schaapskudde. 

 

Het kroamschudden en het schaapscheerdersfeest waren gezellig en werden redelijk 

bezocht. De vachtvilt-cursussen waren een hit en waren 3x snel volgeboekt, een 

aanrader voor 2017. De decembermaand was druk met enkele optredens in de kooi, 

welke in kerstsfeer een mooi verzorgde indruk maakte. 

In december werd bij de presentatie van ons jubileumboek “Drents Heideschaap in het 

Holtingerveld” stil gestaan bij de bewogen geschiedenis van de Stichting. In een 

fantastisch aangeklede en verlichte lammerenkooi werd het eerste exemplaar uitgereikt 

aan de wethouder van cultuur van gemeente Westerveld, Erik van Schelven. Deze 

onderstreepte nogmaals in zijn dankwoord het grote belang van de gemeente 

Westerveld bij het behoud van de Holtinger Schaapskudde. Tevens werden er die 

avond een negental schapen toegevoegd aan “de Kudde van Ondernemers”.  

Het jaar 2016 was een interessant en bewogen jaar met vele in- en ontspanningen, met 

teleurstellingen maar ook hoopvolle dingen, met veel organiseren en uitzoeken, met veel 

opbouwen, veel improviseren, veel praten en veel plezier ! In 2017 hopen wij de kudde 

stabiel te houden, iedereen te blijven motiveren het beste er van te maken, een totaal 

gezonde financiële situatie te creëren en als hoogtepunt het verder uitbreiden met een goede 

ontvangstruimte (het ontwerp ligt op de tekentafel) bij de schaapskooi. 

30 - jarig bestaan 

Stichting 

Holtinger 

Schaapskudde 
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Quo Vadis?    ---------- Volle kracht vooruit! 

                                          Duco Heun, voorzitter SHS 

 

 

 

Secretariaat Stichting Holtinger 

Schaapskudde 

Tipakker 14 

7971 AB Havelte 

Tel.: 0521-341579 

E-mail: 

secretariaat@deholtingerschaapskudde.

nl 

Website: 

www.deholtingerschaapskudde.nl 

IBAN  NL88RABO0363302077 
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