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Jaarverslag 2015 Stichting Holtinger Schaapskudde. 

 
De Holtinger schaapskudde is eigendom van de Stichting Holtinger Schaapskudde. Deze Stichting voert 
het beheer over de kudde met zijn herders en over de schaapskooi met zijn terreinen. De Stichting heeft 
de volgende doelstellingen: 
 

 het onderhoud van de heidevelden in Havelte-Oost door begrazing met een gescheperde kudde. 
De heidevelden behoren tot een Natura 2000-gebied en zijn eigendom van Defensie, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere terreineigenaren; 

 het in stand en raszuiver houden van het schapenras "Het Drentse Heideschaap"; 

 het in stand houden en bevorderen van cultuurhistorische waarden; 

 het bevorderen van recreatie en toerisme. 

 het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin met het bovenstaande verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Nieuwe voorzitter 
Als nieuwe voorzitter van de Stichting Holtinger Schaapskudde ben ik in het voorjaar van 2015 gestart. 
Vanaf de buitenzijde dacht ik terecht te komen in een soepel lopende, goed georganiseerde organisatie. 
Dit klopte inderdaad maar daarentegen bleek dat de Stichting Holtinger Schaapskudde financieel in 
zwaar weer verkeerd. Zij is steeds meer afhankelijk  van subsidies en donaties. De stichting investeert 
veel tijd in het bijeen schrapen van de noodzakelijke financiën, een hele uitdaging ! 
Vanaf de kantlijn hebben we gezien hoe de Toegangspoort Holtingerveld verder gestalte gaat krijgen.  
Bij de verdere invulling door de projectgroep, waarin provincie Drenthe, gemeente Westerveld en 
Staatsbosbeheer zitting hebben, was inspraak van onze kant helaas niet mogelijk. 
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“Eikelmania” 
 
 
Schaapskooi en Toegangspoort Holtingerveld 
Het jaar 2015 was het tweede jaar op de toegangspoort Holtingerveld. De schaapskooi wordt dagelijks 
door tientallen en in de weekenden door honderden mensen bezocht. Door de ruime parkeer-
gelegenheid en de goede toegangswegen is de bereikbaarheid uitstekend ook bij activiteiten die veel 
bezoekers trekken. 
Dat veel mensen de schaapskooi een warm hart toedragen blijkt uit de schenkingen en donaties die wij 
ontvangen in ons houten schaap bij de schaapskooi. 
 
De aankleding van de schaaps- en lammerenkooi en haar directe omgeving is in 2015 aangepakt. Door 
een gift van TVM hebben we vier zitbankjes gekocht voor op de brink bij de kooi, ze bieden een mooi 
uitzicht op de kooi, weide en het Holtingerveld. Daarnaast hebben we tien tafels en twintig bankjes 
gekocht om te gebruiken tijdens activiteiten in de lammerkooi. 
 
We hebben in 2015 veel tijd besteed aan het meedenken over de verdere ontwikkeling van de 
Toegangspoort Holtingerveld. Het beoogde infocentrum wordt ontwikkeld door een projectgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van provincie Drenthe, gemeente Westerveld en Staatsbosbeheer. 
De schriftelijke inbreng van het stichtingsbestuur was met name gericht op een nauwe samenwerking 
tussen het infocentrum en activiteiten bij de schaapskooi. Vooralsnog ligt er een voorstel vanuit de 
projectgroep om het beoogde infocentrum nabij de parkeerplaats te realiseren. De beoogde win-win 
situatie van infocentrum en schaapskooi lijkt daarmee niet gerealiseerd te worden. 
 
Schapen en herders 

 De Drentse schaapskuddes zijn dit jaar geplaatst op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed (1) 

 De kudde bestaat uit rond de 360 Drentse heideschapen waarvan er het afgelopen jaar 235 
hebben gelammerd. Er werden 245 lammeren geboren (115 rammen en 130 ooien). 

 Niet alle schapen hebben gelammerd omdat er vrij veel jonge nog niet volgroeide schapen bij de 
schaapskudde zijn. We hebben namelijk het afgelopen jaar extra ooilammeren aangehouden om de 
groei over de afgelopen jaren van 250 naar 360 in 2015 te realiseren. 

 De jaarlijkse Stamboekkeuring liet zien dat wij een mooie en gezonde Drentse Heideschaapskudde 
hebben. Wederom kregen wij complimenten van de jury. 

 De Holtinger Schaapskudde heeft twee vaste herders Jelle en Hendrie. In het najaar is een nieuwe 
hulpherder bij de schaapskudde gekomen, Renee. Zij heeft vanaf de zomerperiode enkele keren 
meegelopen en zich aangesloten bij onze acht hulpherders: Guus, Robert, Hermen, Timo, Margreth, 
Anita, Sharon. Wij hebben in 2015 afscheid genomen van onze hulpherder Dirk. 

 De Stichting is een erkend leerbedrijf geworden en heeft sinds de zomer enkele dagen per week 
een stagiaire van de opleiding schaapsherder van Helicon. Lony Geluk gaat  regelmatig op pad met de 

                                                           
1 Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, 
uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) 
erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van 
generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. 
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kudde en haar hond en probeert zo de kneepjes van het vak te leren. Dit alles onder de bezielende 
leiding van onze herders Jelle en Hendrie. 
 

 De begrazing van het Holtingerveld vond in 2015 conform het begrazingsplan plaats. Het 
resultaat is op 4 december met alle terreineigenaren besproken en geëvalueerd. De begrazing en 
mogelijke wensen voor volgend jaar zijn besproken en gepland. 

 Net als in voorgaande jaren begraasde in 2015 een klein koppel schapen een deel van het 
terrein van Golfclub Havelte. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid van de Golfclub, 
Stichting Holtinger Schaapskudde en de schapen zelf. 

 Dit jaar vonden helaas zes incidenten met loslopende honden plaats in de schaapskudde. Er 
was op dat moment gelukkig steeds een herder aanwezig. Wandelaars in het Holtingerveld met 
honden beseffen niet altijd dat een loslopende hond in de schaapskudde veel onrust en schade 
kan veroorzaken. Dit terwijl in het Holtingerveld honden altijd aangelijnd dienen te zijn. 
 
Bestuur 
Bert Noorman is na meer dan 20 jaar gestopt als bestuurslid. De laatste jaren droeg hij zorg voor 
de donateurs, PR en het organiseren van de activiteiten. Bert blijft wel actief als vrijwilliger tijdens 
activiteiten voor de stichting. Vooralsnog is er geen nieuw bestuurslid benoemd en zijn de taken 
overgenomen door de overige bestuursleden. 
 

 
“Rondje hunebed” 

 
Financieel 
We hebben het jaar 2015 af moeten sluiten met een negatief resultaat van € 10.719,- De kosten voor de 
schaapskudde zijn nog steeds hoger dan de opbrengsten vanuit begrazingsvergoeding, wol, verkoop 
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schapen, verkoop lammeren, subsidie provincie Drenthe en subsidie gemeente Westerveld.  
 
 
 
De herziening van de provinciale subsidie in 2015, voor gescheperde schaapskuddes met Drentse 
heideschapen, is helaas op niveau van 2004 vastgesteld. Inspanningen vanuit de overkoepelende  
“Stichting tot Behoud van het Drents Heideschaap” mochten helaas niet leiden tot een herziening van 
de subsidie op basis van kostenniveau 2015. 
Wij zijn actief op zoek gegaan naar nieuwe donateurs en sponsoren. Dit door middel van nieuwsbrieven 
en acties via mail, website en sociale media. Op die wijze proberen wij een nog breder publiek te 
bereiken. 
De actie: ‘Help een schaap de winter door’ leverde tot nu toe een € 1.800,- op.  Het aantal sponsoren is 
licht gestegen. 
In 2016 komen PAS-gelden2 beschikbaar waarop wij met de terreineigenaren moeten anticiperen. Met 
deze PAS-gelden zouden wij een nieuwe bron van inkomsten kunnen realiseren. 
 
De financiële situatie baart ons ernstig zorgen, zeker gezien de negatieve tendens van de afgelopen 
jaren en de “onmacht” deze te doorbreken.  
Was het begin 2015 vijf voor twaalf, aan het eind van 2015 is het vier voor twaalf. 
 
Activiteiten 
 
Overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar: 

 6 april, 2de Paasdag: het traditionele kroamschudden. Het was droog weer en de muziek werd 
verzorgd door het ‘Duo Please’. Bezoekers konden op de foto met Eddie de eekhoorn, brokjes voeren 
aan de schapen, schminken, uilenballen uitpluizen met medewerking van de Vogelwacht, paaseieren 
zoeken met mooie prijzen. De kudde stond er prachtig bij met de nieuwe jonge aanwas. Ongeveer 2.500 
bezoekers wisten de schaapskooi te vinden. Helaas kon men door regelgeving (Q-koorts) niet tussen de 
lammetjes rondlopen. 

 27 april: OBS Uffelte organiseerde wederom de Koningsspelen bij de schaapskooi. Een mooi en 
succesvol feest voor de basisscholieren. 

 5 mei: de Stichting R.O.A.A.H. organiseerde het bevrijdingsfestival. Door het slechte weer was de 
opkomst matig. 

 10 mei:  opening van de tentoonstelling ‘5.000 schapen’ in de lammerenkooi. Textiele schapen in 
allerlei vormen en gemaakt van vele verschillende materialen sierden een maand de lammerenkooi . Er 
kwamen veel bezoekers met veel positieve reacties. Aansluitend waren er in de zomerperiode 
tentoonstellingen over de rendierjagers en de oorlogstijd in Havelte. 

 20 juni: Schaapscheerdersfeest. De opening werd verricht door gedeputeerde van provincie 
Drenthe, Ard van der Tuuk. Daarna werd het een gezellige dag met schaapscheren, kramen, een 
indrukwekkende roofvogelshow, schapendrijf - demonstraties en veel andere activiteiten. 

                                                           
2
 Het Programma Aanpak Stikstof maakt economische ontwikkelingen mogelijk en beschermt tegelijkertijd 

stikstofgevoelige natuur. 
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De muziek werd verzorgd door ‘Eko-punk’ en ‘de Doldies’ onder leiding van Luuk Pieters. Het aantal 
bezoekers haalde, helaas, niet de verwachting. 

 10 oktober: Kuddemorgen. Bestuur en (hulp)herders kwamen bij elkaar voor uitwisseling van de 
lopende gang van zaken zoals begrazingsplan, gezondheid kudde en komende ontwikkelingen.  
 
 
Aansluitend gaf Albert Kerssies een lezing over de inrichting en geschiedenis van het Holtingerveld en 
haar schaapskudde. 

 17 oktober: opening ‘Grootste en Groenste Sportpark’ van Nederland bij de Schaapskooi. Met de 
opening van een nieuwe MTB route werd door Klaas Smidt, wethouder in de gemeente Westerveld,  het 
startschot gegeven voor de opening en verdere ontwikkeling van dit enorm mooie en groene sportpark. 

 21 november: RunForestRun met meer dan 300 enthousiaste deelnemers. Een fantastisch 
georganiseerde hardloopwedstrijd door  het Holtingerveld met start en finish in de grote schaapskooi. 
Een deel van het inschrijfgeld, €775,-  gaat naar schaapskudde en wordt gebruikt voor de aanschaf van 
een track-en-trace systeem voor de kudde. 

 13 december: ‘Wintersfeer’ in de lammerenkooi. Onder het genot van koffie, glühwein en chocola 
werd genoten van een optreden van ‘Crescendo’ uit Steenwijk met muziek en een mooi kerstverhaal. 
Ongeveer 150 mensen wisten de gang naar de lammerenkooi te vinden en konden op onze nieuwe 
banken genieten van de prachtige voorstellingen. 

 Naast alle bovenstaande activiteiten kwamen het afgelopen jaar veel groepen bij ons op bezoek 
die de schaapskooi en onze Drentse heideschapen kwamen bewonderen. 
 
 
Duco Heun 
Voorzitter “Stichting Holtinger Schaapskudde”. 


