
 

 

Jaarverslag 2013 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 het Holtingerveld door begrazing met een gescheperde 
kudde. De heidevelden behoren tot een Natura 2000-gebied en zijn eigendom van Defensie,  
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en enkele particuliere terreineigenaren; 

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

• het in stand houden en bevorderen van cultuurhistorische waarden;  

• het bevorderen van recreatie en toerisme.  
 
Samenvoeging besturen 
In het voorjaar van 2013 zijn het algemeen en dagelijks bestuur van de stichting Holtinger 
Schaapskudde samen verder gegaan als één bestuur. De oorspronkelijke opzet van de besturen bij de 
oprichting in 1989 bleek achterhaald. Het algemeen bestuur van vijftien leden en het dagelijks 
bestuur van vier leden is vervangen door een bestuur van zes leden. De taken zijn opnieuw 
vastgesteld en verdeeld. 
 
Voorzitter treedt af 
Voorzitter Pieter Ressenaar was de trekker van het bouwtraject en de opening van de nieuwe 
schaapskooi. Hij heeft zich in december teruggetrokken als voorzitter. Zonder de tomeloze inzet van 
Pieter hadden wij niet terug kunnen kijken op een succesvol jaar. Hij heeft waargemaakt wat hij drie 
jaar eerder als voorzitter beloofde. Daarom was het voor Pieter tijd om terug te treden als voorzitter.  
 
Samenvoeging stichtingen  
In de zomerperiode besloten de besturen van stichting Holtinger Schaapskudde en Vrienden 
Holtinger Schaapskudde de stichtingen in elkaar te vlechten. De blikvanger schaapskooi vraagt meer 
van vrijwilligers. Naast de gebruikelijke activiteiten als kraomschudden, schaapscheerdersfeest en 
wintersfeer is er nadrukkelijk vraag naar “meer”. Door de samenwerking zijn de stichtingen beter in 
staat om de vrijwilligers goed te organiseren. 
 
Aanleg van de toegangspoort Holtingerveld 
Eind 2012 werd bekend dat de aanleg van de toegangspoort Holtingerveld definitief door zou gaan. 
In het verlengde daarvan viel het besluit over de nieuwbouw van de schaapskooi. De aanleg van de 
toegangspoort en de nieuwbouw van de schaapskooi zijn afgelopen zomer gerealiseerd. De opening 
was eind augustus 
 
Nieuwbouw van de schaapskooi en rol bouwcommissie 
Bij de nieuwbouw van de schaapskooi hebben de leden van de bouwcommissie een belangrijke rol 
gespeeld. Zij hebben veel afgestemd met de eigenaar en opdrachtgever Staats Bosbeheer en met de 



aannemer. Daarnaast stemden zij voortdurend af met de architect en de huurder van de 
schaapskooi, de Stichting Holtinger Schaapskooi. Voor de bouwcommissie waren er veel partijen om 
rekening mee te houden. Met Staatsbosbeheer voerden zij overleg over het beschikbare budget, met 
de architect om zoveel mogelijk van het ontwerp te realiseren en met de aannemer vanuit de strakke 
opdracht, die geen financiële ruimte liet, om af te wijken. Natuurlijk speelde huurder stichting 
Holtinger Schaapskudde ook een belangrijke rol. Die wilde graag een optimaal gebruiksvriendelijke 
schaapskooi realiseren. Het waren veel partijen en soms moeilijke keuzes maar het resultaat staat: 
de prominente rol van de nieuwe schaapskooi op de toegangspoort Holtingerveld is boven 
verwachting. 
 
De opening eind augustus 
Bij de opening was een prominente rol weggelegd voor de provincie en gemeente. De organisatie lag 
volledig in handen van Stichting Holtinger Schaapskudde. 
Het makkelijkste deel was de verhuizing van de schapen. Die zijn lopend van de oude naar de nieuwe 
kooi gegaan. 
De impact van de schaapskooi op een nieuwe plek was boven verwachting. Er kwamen veel 
bezoekers naar de expositie in de lammerkooi. De nieuwe routes die door Staatsbosbeheerzijn zijn 
uitgezet in het Holtingerveld, trokken veel wandelaars.  Ook het aantal aanvragen en initiatieven 
voor activiteiten in de lammerkooi nam toe.  
 
 
Activiteiten  

• Dit jaar heeft de Vrienden van de Holtinger Schaapskudde het Kraomschudden en het 
Schaapsscheerdersfeest georganiseerd bij de schaapskooi op Holtinge. Beide festiviteiten 
waren weer een succes; 

• De Wintersfeer in december met het optreden van Crescendo in de lammerenkooi was zeer 
succesvol met veel bezoekers. Het waren drie voortreffelijke optredens; 

• In april is een unieke samenwerking gestart tussen de Stichting Holtinger Schaapskudde en 
de Golfclub Havelte. De schapen hebben gedurende een lange tijd terreintjes van de club 
begrazen. Ook in 2014 zullen de schapen weer op de golfclub aanwezig zijn. 

 
Schapen en herders 
In al deze hectiek hebben onze kudde en de herders “rustig” hun werk kunnen doen. En hoe! De 
gezondheid van de kudde is goed en de herders krijgen veel complimenten over hoe de schapen eruit 
zien. Dit werd nog eens bevestigd door de Stamboekkeuring in het voorjaar. 
 
Vooruitblik 2014,  
Het zal een rustiger jaar worden dan 2013. De organisatie van evenementen en activiteiten wordt 
ook door andere partijen opgepakt. Ook zullen er vaker activiteiten worden georganiseerd in de 
lammerkooi.  
De toegangspoort Holtingerveld wordt 2014 verder ingevuld. Naar verwachting komt er eind 2014 
een infocentrum. 
 


