
De zomer van 2020 werd gedomineerd door alle Corona-
perikelen. De 1,5 meter afstand is moeilijk te handhaven bij al 
onze activiteiten en het bestuur heeft dan ook gemeend alle cur-
sussen, workshops, festiviteiten en grote bijeenkomsten van de 
kalender te halen. Helaas konden zo een 60-tal activiteiten geen 
doorgang vinden en was het erg rustig in en om de kooi. Voorals-
nog worden er nu ook nog geen activiteiten gepland.

Niet stilzitten
Voor het bestuur was het echter geen stilzitten. Voortvarend is er 
gewerkt aan het verkrijgen van alle toestemmingen om de bouw 
van de  “Ondernemerskooi” te realiseren en wij zijn dan ook trots 
dat wij kunnen zeggen: binnen zeer afzienbare tijd beginnen wij 
met de bouw van onze ontvangstruimte. Hierover verschijnt er 
binnenkort een aparte nieuwsbrief.

De begrazing vergt een grote inspanning van onze kudde, herders 
en enkele bestuursleden. Er is een andere dynamiek ontstaan 
door naast het reguliere begrazingsplan een fors drukbegra-
zingsplan in te voeren. Veel overleg met de terreineigenaren en 
een goede planning. Een prachtige opdracht voor de kudde en 
zijn herders!

Drukbegrazing in het Holtingerveld
voor een mooiere heide
In de wintermaanden is er in het Holtingerveld veel gekapt. De 
visie van de terreineigenaren  uitdunnen en de heide vrijmaken 
van opschot, zoals kleine boompjes, is gelukkig uitgevoerd. 

Naast de reguliere gescheperde begrazing door de hele kudde 
van ongeveer 230 dagen per jaar, is de opdracht van de terreinei-
genaren de gekapte stukken en enkele vergraste stukken door 
middel van drukbegrazing aan te pakken.

Drukbegrazing in een raster geeft verreweg het beste resultaat. 
Dag en nacht in een raster noopt de schapen alles te eten en 
daardoor put je de uitlopende struiken en grassen uit en zullen 
deze na verloop van tijd verdwijnen. Inmiddels zijn de meeste 
rasters opgeruimd en is de drukbegrazing grotendeels beëindigd. 
Herders en terreineigenaren zijn zeer tevreden over het resultaat. 
Naast de drukbegrazing werd de reguliere begrazing met de 
kudde ook keurig volbracht. 
Trots op onze (hulp)herders en onze kudde.
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Wij mochten enkele vrijwilligers verwelkomen bij het rasteren en 
tevens zijn wij blij met weer een nieuwe hulpherder. Dagmar van 
der Woude komt, na een geslaagde proeve van bekwaamheid, 
met haar hond Lynn ons team versterken. 
Ons team bestaat nu uit vaste herders Jelle en Hendrie en een 
negental actieve hulpherders. Via social media laten zij regelma-
tig enthousiaste verhalen en prachtige foto’s zien van hun bele-
venissen op de hei.

Hulpherder Judith Heutink schreef: “Bij het krieken van de dag 
zijn we vertrokken, de mist waar ik op hoopte was aanwezig en 
beneden bij het Hunehuis kwam een ijle zon op.

Marijke Groen liep een dagje mee en liet zich inspireren door de 
beelden in een aquarel vast te leggen.

Voor het vele werk bij de drukbegrazing zoeken wij voor volgend 
jaar nog enkele vrijwilligers en wel mensen die zich inschrijven 
voor het volgende gezellige arrangement:

- 09.00 uur: Kop koffie met koek in de lammerenkooi
- 09.30 uur: Vertrek naar de hei
- Rasteren cq rasters opruimen
- 12.15 uur: Oer-lunch op de hei
- Rasteren cq rasters opruimen
- 15.00 uur: terug in lammerenkooi 
 (nazit + nieuwe afspraken)

Dit bijzondere arrangement kent geen inschrijfgeld. 
Opgave via het secretariaat: 
secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl

Geen activiteit, toch veel bezoekers
Het blijft voorlopig rustig bij de kooi. Corona laat geen activitei-
ten toe. Het houdt iedereen wat op afstand. Dat neemt niet weg, 
dat er toch veel bezoekers waren. Men vond echter vaak een lege 
kooi. De kudde was op de hei. We gaan onze ontvangstruimte 
bouwen en is er weer meer vertier. De crisis werkt niet mee, maar 
met uw steun komen wij ook deze winter door.

Na 3½ jaar strijden, praten, wachten en nog eens praten staan 
alle lichten op groen en zijn wij begonnen. Op 8 oktober werd de 
bouwplaats van de bovenlaag ontdaan. Een grote zandbak bleef 
over. Daarna gaan wij op zoek naar het diepste punt van de bouw. 
Wij hopen over enkele weken het hoogste punt te bereiken.

Steun ons en doe een gift.
Uw steun kunnen wij goed gebruiken bij de realisatie van het 
hele project. Bouwrekening: 
Stichting Holtinger Schaapskudde NL 88 RABO 0326 7062 08 
onder vermelding van “bouw ontvangstruimte”.
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