
                                                                                                   

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2016 eindigde met de vraag: Quo Vadis?   

Het antwoord daarop was “Volle kracht vooruit”! Het was een duidelijke roep om door 

te gaan en er vol tegenaan te gaan. 

 

Het jaar 2017 is omgevlogen. De tijd stond niet stil. Het bestuur van de Holtinger 

Schaapskudde heeft hard gewerkt aan de ambities voor de schaapskudde, de 

schaapskooi en de  Holtingerpoort. Het bestuur is vol overtuigd van de richting, welke 

zij zijn ingeslagen met de Stichting Holtinger Schaapskudde. Met de inzet van het 

goede team van herders en alle vrijwilligers is er het afgelopen jaar weer veel gebeurd, 

veel bereikt en een sterkere basis gelegd voor de toekomst van de Holtinger 

Schaapskudde.  

Met de kudde gaat het goed. Momenteel zijn er 383 ooien. De Drentse 

stamboekrammen hebben weer een mooie zes weken gehad en rond 20 februari 2018 

zullen wij gaan zien of zij hun werk goed verricht hebben. De afgelopen 

lammerenperiode, voorjaar 2017, zagen 310 lammeren het levenslicht. Een record voor 

onze kudde. De keurmeester van de Nederlandse Vereniging Drents Heideschaap was 

positief over de schapen. Helaas hadden we afgelopen zomer weer last van de 

zomergriep bij de schapen, gelukkig in mindere mate ten opzichte van 2016.  

 

 

Havelte, 

Januari 2017 

 

 

  

Een steviger 
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Er is fantastisch gelopen door onze herders en hulpherders. De gestelde begrazingsdoelen 

zijn wederom ruimschoots gehaald en het Holtingerveld heeft weer kunnen genieten van 

een mooie, grazende gescheperde kudde. Helaas moeten wij ook dit jaar weer constateren 

dat er te veel incidenten zijn met loslopende honden in de kudde. De eigenaren van deze 

honden denken helaas te vaak dat zij de hond wel onder controle hebben en dat hij niets 

doet, helaas meestal niet het geval…… Een loslopende hond geeft veel stress binnen de 

schaapskudde, zowel bij herder(s) als bij de schapen. 

De activiteiten rond de schaapskudde en schaapskooi breiden zich uit en hebben in veel 

gevallen een batig saldo. Tevens zorgen zij er mede voor dat de financiële positie van 

de kudde verder verbeterd. De Gemeente Westerveld heeft de subsidie structureel 

verhoogd en geeft daarmee ons een fikse steun in de rug. Hierdoor en door de provincie 

Drenthe wordt de kudde mede in stand gehouden. Het aantal donateurs is stabiel, maar 

de bedragen worden langzaam verhoogd, zodat deze inkomsten ook iets stijgen. De 

donateurs ontvingen twee keer een nieuwsbrief. 

 

De kudde van ondernemers is een verhaal apart. Hadden wij eind 2016, 27 schapen in 

deze kudde, eind 2017 zijn dit er 46. Een fantastische groei, waarbij gezegd moet 

worden dat er sinds het najaar van 2017 ook een ram (Staatsbosbeheer) in de kudde 

staat. De gevolgen  hiervan zijn nog niet te overzien. Aan het eind van het jaar 2017 

konden wij ook nog een 2de hoofdsponsor verwelkomen. Naast Abe Brouwer (AH) 

kwam Coen de Kok (Josto) ons verheugen met het fantastische nieuws om 

hoofdsponsor te willen worden. Het bedrijf Josto is gehuisvest in Nieuwleusen en is de 

fabrikant van onze “kudde van Ondernemers” en van de sokkels met informatieborden, 

welke in november in de thuisweide zijn geplaatst. 

Het Kraomschudden op 2de Paasdag en Schaapscheerdersfeest in juli waren weer 

gezellige happenings. Vele mensen bezochten de standjes en liepen gezellig rond. De 

georganiseerde vachtviltworkshops waren weer een hit en alle vijf keer uitverkocht. 

Het optreden van Brassband Crescendo uit Steenwijk, in december, was zeer de moeite 

waard in een steeds mooier verlichte en verwarmde lammerenkooi.  

              

Honden aan de 

lijn s.v.p. 
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De maand september stond in het teken van tv-opnames van SBS. Vijf draaidagen in en 

rond de schaapskooi. De serie Boomhut XXL werd opgenomen. Veel gezelligheid en 

aanloop en een mooie promotie voor onze kudde en schaapskooi. Tuvalu Media, de 

productiemaatschappij, staat ook met een schaap in de “Kudde van Ondernemers”.  

Op 12 oktober hield Marketing Drenthe een symposium in de grote schaapskooi met 

als doel het naar buiten brengen van hun 5-jarige strategische visie “Oer en Stoer”. Een 

prachtige titel in een prachtige stoere omgeving.  

 

De RunForestRun op 18 november was weer een succes met start en finish in de grote 

schaapskooi. Een goede recensie voor de organisatie en de startplaats, zeer tevreden 

lopers vanuit het hele land en een mooie cheque voor ons. 

Op 7 december hadden wij een gezellige avond met de ondernemers uit de Kudde van 

Ondernemers. Een koud- en warm buffet, uitstekend verzorgd door de firma Faken, 

waarbij de onthulling van 2 schapen (Tuvalu Media en B&B Het Rustige Heuveltje uit 

Dwingeloo) en een ram (Staatsbosbeheer) in de Kudde van Ondernemers. Verder de 

lancering van onze nieuwe website, met ingang van 1 januari 2018 daadwerkelijk in de 

lucht. Tevens werd Josto als 2de hoofdsponsor aangekondigd en geïntroduceerd. Een 

prima samenzijn met een zeer goede opkomst van onze betrokken ondernemers. 

 

Organisatorisch hebben wij dit jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van onze website 

het opstellen van een nieuw toekomstplan voor de komende vijf jaar en in december 

hebben wij besloten een ontvangstruimte bij de kooi te gaan bouwen. Het lukt ons niet 
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de kudde in stand te houden met alleen maar  het begrazen van het Holtingerveld. Er 

moet meer gebeuren en om het hele jaar bezoekers, groepen en bedrijven te kunnen 

ontvangen, iets te bieden, is er  behoefte aan een verwarmde ontvangstruimte met een 

goede sanitaire voorziening en goede presentatiemogelijkheden. Het ontwerp is klaar, 

binnen afzienbare tijd zult u hier meer over horen.  

Het afgelopen jaar hebben wij ook rondom de schaapskooi hard gewerkt aan, onder 

andere een mestplaat achter de grote kooi, een lammerenbar in de kapschuur en hebben 

wij de waterafvoer bij de kapschuur verbeterd. 

 

In 2018 staan er ook weer vele zaken op de planning, een nieuw begrazingsplan wordt opgesteld, 

de ontvangstruimte willen wij realiseren en wij hopen dat het zandpad achter de kooi weer goed 

begaanbaar wordt, zowel voor de kudde als voor de wandelaar, bezoeker c.q. toerist. De 

vachtviltcursussen op herhaling gaan, met mogelijk een uitbreiding naar andere vormen van 

wolbewerking. 

 

Het wordt geen stilstaan, geen hollen, maar in gestrekte draf verder. 

                                                                           Duco Heun, voorzitter SHS 

 

 

                                           

 

Secretariaat Stichting Holtinger Schaapskudde Tipakker 14  7971 AB Havelte 

Tel.: 0521-341579 Mail: secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl 

Website: www.deholtingerschaapskudde.nl 

Bankrek.: IBAN  NL88 RABO 0363 3020 77 

En… 

5-jarenplan 

 

 

Ons plan!! 
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