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Geachte Lezer, 
 
Van onze voorzitter -- het 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. 

Voor het volledige jaarverslag 2016 verwijzen wij u naar onze website 
www.deholtingerschaapskudde.nl 

   
 

Kudde van Ondernemers 
Vorig jaar was de reactie op “de Kudde van Ondernemers” 
geweldig. Mensen kwamen speciaal kijken naar de stalen 
schapen bij de kooi. Dit jaar hebben al weer 12 
ondernemers uit de regio zich bereidt verklaard een schaap 
te willen hebben.  
Tijdens “het Kroamschudden”  is de onthulling van de 
nieuwe schapen. Het bestuur gaat zijn best doen om de 
kudde uit te breiden tot 50 stalen schapen. 

 
De eerste lammetjes – een groot feest!! 

 
Dit voorjaar was een periode van grote feestvreugde. Jelle 
had het samen met zijn stagiaire Jari erg druk. Maar liefst 
315 lammetjes zagen het levenslicht. Een record voor de 
Holtinger Schaapskudde. 
 
De kudde is bij mooi weer te bewonderen op de huisweide. 
Eind april gaan ze weer met z’n allen de heide op. 
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Workshop Vacht vilten 
 
Vorig jaar was de workshop vacht vilten een groot succes.  
Ook dit jaar organiseren wij een viertal workshops en wel  
op 20 mei, 15 juli, 19 augustus en 16 september. De work-
shop duurt een hele dag. 
De kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch € 85,- 
Opgave via secretariaat@deholtingerschaapskudde  

 
 
Wensen 2017 
 
Een ontmoetingscentrum – een gebouw passend bij de stijl van de schaapskooi en samen een mooi 
geheel vormend.  

Door de toenemende belangstelling voor de 
schaapskudde en het gebied daarachter is het 
bestuur van plan een ontmoetingsruimte bij de 
schaapskooi te bouwen.  
Waarom? Om kleinere groepen en ondernemers 
jaarrond te kunnen (be)trekken bij evenementen en 
workshops. Om een educatieve rol te spelen bij het 

verhaal van de kudde en het Holtingerveld en om elementaire basisvoorzieningen te realiseren. 
De plannen worden getoond tijdens “het Kroamschudden” op 2de Paasdag. 
 

 
Activiteiten 2017 
 
Voor 2017 hebben we weer een aantal activiteiten 
gepland rondom de schaapskooi. Zet de data alvast in uw 
agenda. U bent van harte welkom!!!!!  
 

   
17 april 
5 mei 
13 mei 

Kraomschudden van 12.00 tot 16.00  
Bevrijdingsfestival door ROAAH 
Landmachtdagen 

8 juli 
7 sept 

Schaapscheerdersfeest 
Landelijke erfgoeddagen 
 

 
 
Voor meer informatie: kijk op onze website: www.deholtingerschaapskudde.nl NL88RABO0363 3020 77  

 
 

Ook uw logo kan hier staan. Neem daarvoor contact op met het secretariaat! 
De schaapskudde wordt mede in stand gehouden door Provincie  Drenthe en de Gemeente Westerveld 

 

http://www.deholtingerschaapsludde.nl/

