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Het was weer een grote drukte afgelopen periode in de schaaps-
kooi. Zo’n 320 lammeren zijn er dit jaar geboren. Moeders en kin-
deren maken het goed en genieten nog van de kraamperiode op 
stal. Ook de herders maken het goed, al is het een heel drukke 
periode geweest voor ze. Dagelijks waren ze bij de kooi om de 
schapen bij te voeren, controles uit te voeren en een oogje in het 
zeil te houden bij het lammeren. Zo nu en dan dient een afvallig 
lam met de fles gevoed te worden. Kortom: een enorm drukke 
periode voor de herders.

De heide op!
Na het feesten moeten de schapen aan het werk! Op 20 april gaat 
de hele kudde, jong en oud de heide op om te doen wat ze te doen 
staat: eten, eten en nog eens eten! Alle lammeren gaan meteen 
mee de heide op, de jongsten zijn dan ongeveer een maand oud. 
Iedere dag gaan ze een stukje verder om langzaam te wennen. 

Blijven alle lammeren bij de kudde?
De helft van de lammeren zijn ooien. Deze dames mogen alle-
maal bij de kudde blijven. De kudde groeit hiermee van 550 naar 
750 schapen. Dit is nodig om het gehele terrein te kunnen begra-
zen. Ook vervangen zij de oude schapen die na ongeveer 7 à 10 
jaar tandeloos zijn geworden van het vele ruwe werk op de hei. 

De andere helft van de nieuwe lammeren, de rammen, mogen 
ook nog een tijdje blijven. Normaal gesproken gaan ze na 4 à 5 

maanden weg, maar nu mogen ze tot oktober blijven om te hel-
pen bij de drukbegrazing. Uiteraard verblijven de mannen buiten 
de kudde. 

Tien ‘mooie mannen’ mogen uiteindelijk blijven. ‘Mooie mannen’ 
zijn rammen die goede potentie hebben voor het stamboek. 
Deze groeien op buiten de kudde en worden geruild met rammen 
van andere kuddes. 

Op het programma
APRIL
Eind april keert de rust terug in de kooi. Vanaf dan neemt de her-
der de hele kudde, met alle lammeren mee naar de heide. Iedere 
dag weer. Het begrazingsplan roept!

MEI
In het voorjaar is het voedselaanbod op de heide groot. Vanaf 
mei is het niet meer nodig om de schapen bij te voeren met biks 
en hooi. Naast de kudde die dagelijks de heide op gaat zetten we 
ook gebieden af met rasters voor drukbegrazing.

 JUNI
In juni begint de herder met het scheren van de schapen. Daar-
voor moet het eerst warm geweest zijn. Door het zweten en 
broeien van de vacht, gaat het huidvet werken en laat de vacht 
eenvoudig los. De herder kan dan een schaap in 5 minuten sche-
ren, terwijl het anders wel een half uur duurt.

Op Paaszondag 17 april 

gaan we tussen 12.00 en 16.00 uur 

de geboorte van de lammeren vieren 

tijdens het jaarlijkse Kraomschudden.

Kraomschudden

www.deholtingerschaapskudde.nl

Lente: nieuw leven in de kooi
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Een gezond Drentse Heideschaap
Rotkreupel
Onze kudde bestaat volledig uit Drentse Heideschapen, een 
sober ras dat dicht bij de natuur staat en goed is in het begrazen 
van heidegebieden. De herders zien er voortdurend op toe dat de 
schapen in de kudde gezond zijn en blijven. Herder Hendrie Bij-
ker vertelt ons over rotkreupel. 

‘Rotkreupel is een besmettelijke aandoening van de huid tussen 
de klauwen. Het wordt veroorzaakt door twee bacteriën en 
begint met een ontsteking waarbij het weefsel aangetast wordt. 
Als dit lang aanhoudt, kan de hele klauw loslaten, waarna ze kreu-
pel worden. Je kunt dit voorkomen door regelmatig te bekappen 
- als het ware nagels knippen – en te ontsmetten. 

Wij hebben ervoor gekozen om niet te bekappen maar om de 
schapen jaarlijks preventief te enten tegen rotkreupel. Omdat 
onze schaapskooi toegankelijk is voor publiek is er een grote 
kans dat de bezoekers de bacteriën meenemen de kooi in waar-
na de schapen besmet kunnen worden. Voor het enten komt de 
veearts eens per jaar langs met een prik. Lammeren krijgen hun 
eerste enting tegen rotkreupel altijd na vier maanden. Ze hebben 
in die eerste maanden al afweerstoffen van de oudere schapen 
meegekregen. In november/december krijgen de lammeren een 
tweede prik.’

Reinier de Groot uit Oldemarkt is huisarts én hulpherder bij de 
Holtinger Schaapskudde. Met zijn hond Puck loopt hij ongeveer 
een keer per week met de kudde op de hei. Lees op de website 
over hoe het begon en hoe hij zo goed en kwaad als het kon een 
béétje controle kreeg over hond en schaap. 

‘Het is zo fantastisch met de schapen op de heide. Het gevoel van 
verwondering heb ik nog steeds en zal ik altijd behouden.’

foto: Piet Westerveld

foto: Piet Westerveld

www.deholtingerschaapskudde.nl

Hond
Puck

Dit is Border Colli Puck. Puck is geboren op 5 januari 2018 en mag 
wekelijks met haar baasje Reinier met de schapen de heide op. 
Zowel Puck als Reinier waren in het begin nog onervaren met het 
schapen drijven. Maar met veel trainen en vooral veel heide-
uren maken hebben ze elkaar en de schapen inmiddels aardig 
onder controle. 

Puck beviel afgelopen december van zeven pups. Drie van haar 
pups zien we straks weer terug bij deze schaapskudde: een blijft 
bij Puck en Reinier, een ander heeft een plekje gekregen bij 
schaapherder Hendrie en een derde kreeg een fijn thuis bij hulp-
herder Judith.

  Water in de Meerkamp

In een laagte in de Meerkamp is door de vele regenval in de eer-
ste maanden van dit jaar grasland en een stuk berkenbos onder 
water komen te staan. Ook een kruispunt van zandwegen staat 
al langere tijd onder water. Godfried Vis, teamleider bij Staats-
bosbeheer Zuidwest-Drenthe legt uit hoe dit komt en wat er mee 
wordt gedaan.

Herdersblog: 
Hulpherder 
Reinier de Groot
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Welkom in de Ondernemerskooi

Ab Wever en Fons Koopman uit Havelte zijn de nieuwe assistent 
beheerders van de ondernemerskooi, de ontvangstruimte voor 
bezoekers van de Holtinger Schaapskudde. Met een kleine wink-
el, informatiehoek en een videofilm vertellen we er het verhaal 
van de schaapskudde. De ondernemerskooi heeft geen vaste 
openingstijden maar is regelmatig geopend. Hiermee is er altijd 
iets te zien of te doen naast de lege schaapskooi.

Cursussen en workshops
In de ondernemerskooi kunnen we jaarrond en onder alle weer-
somstandigheden terecht voor recreatieve, educatieve en 
ondernemersactiviteiten. Van mei tot september bieden we cur-
sussen vachtvilten en workshops schapendrijven aan. Bekijk de 
website voor het complete activiteitenprogramma. 

Familiedag of teamuitje?
Zoek je een leuke plek voor een familiedag, teambuilding, 
bedrijfsuitje of een vergadering of overleg? Dat kan in de onder-
nemerskooi. De ruimte biedt gelegenheid voor ontvangst van 
groepen tot 30 personen. Je kunt het volledig zelf invullen of we 
maken een arrangement voor je in combinatie met een leuke 
workshop of lezing. Catering organiseren we in samenwerking 
met de plaatselijke horeca. 

17 april 

9 juli

16 en 17 juli 

mei – september 

19 oktober 
(herfstvakantie)

18 december

Activiteiten 2022
Kraomschudden schaapskooi
 
Schaapscheerdersfeest 

Sprookjestuinen van 
Drenthe in de lammerenkooi

Cursus vachtvilten en 
workshop schapendrijven 

Mammoetmiddag voor 
kinderen (6 t/m 12 jaar) 

Lichtjeswandeling 

www.deholtingerschaapskudde.nl

‘Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer een aantal werkzaamheden 
uitgevoerd t.b.v. onderhoud en inrichting van haar gebieden in 
het Holtingerveld. Zo zijn een aantal beheerwegen opgesnoeid, 
enkele randbomen verwijderd en een aantal sloten gedempt.

In januari en februari hebben we veel regen gehad en is door het 
dempen van sloten het water nu naar een ander deel van het Hol-
tingerveld gestroomd. Eerst liep het via een sloot richting het 
stuifzandgebied een laagte in. Doordat deze sloot ook is gedempt, 
heeft het water nu een natuurlijker route gevolgd richting een 
laagte in de Meerkamp. Hierdoor is de laagte van het grasland en 
een stukje berkenbos onder water komen te staan. Ook een kruis-
punt van zandwegen staat al langere tijd onder water.

Tijdelijke doorsteek door het bergrazingsgebied
Omdat wandelaars vanuit de nabijgelegen woonwijk hier vaak 
gebruik van maken en er ook een aantal routes overheen liggen 
is uiteindelijk besloten om een tijdelijke doorsteek door het 
bergrazingsgebied te maken. Een deel van de wegen richting het 
kruispunt is tijdelijk afgesloten. 

Omdat het grasland van de Meerkamp nog anders zal worden 
ingericht en de natte laagte hierbij een andere functie kan krij-
gen wachten wij eerst op een natuurlijke oplossing. Het water zal 
voorlopig enig overlast veroorzaken maar dat zal de komende 
tijd vanzelf verdwijnen door verdamping, opname door de 
bodem en vegetatie.’
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Onze hoofdsponsoren: De schaapskudde wordt mede in stand gehouden door 
de Provincie Drenthe en de Gemeente Westerveld

In de winkel: Kussens en tassen van Judith

Sommige foto’s vragen erom… te mooi om niet te delen en dus 
zonde om ze op de computer te laten staan. We zijn trots op onze 
kudde, ze zijn zo fotogeniek. Het Drents Heideschaap ademt rust 
en kracht uit, op en top Hollands, puur natuur!

Uit ervaring weten we dat iedereen een gelukzalig gevoel krijgt 
wanneer ze ons tegenkomen op de heide. Onze schapen toveren 
met gemak bij iedereen een lach. Daarom hebben we besloten de 
mooiste foto’s te gebruiken voor mooie spullen in de winkel. Onze 
geliefde schapen vind je afgedrukt op tassen, kussens en canvas-
schilderijen. Zie eens hoe de kussens onze banken opfleuren? 
Ook zijn er kussens van vilt en vacht … er is er niet één hetzelfde! 
Zeker zo mooi zullen ze staan in jouw interieur. We nodigen je 
daarom uit: kom gerust eens een kijkje nemen in de gezellige wink-
el van de nieuwe ondernemerskooi. De opbrengst van de fotopro-
ducten komt geheel ten goede aan onze fantastische kudde.

Oproep

Help ons de wolven buiten te houden
Het zal je niet ontgaan zijn, de wolf is in de buurt en richt flinke 
schade aan bij schapen. Om onze schapen te beschermen tegen 
dit roofdier hebben we rondom de huisweide een groot hek aang-
ebracht van wel 1,5 meter hoog. Gebruikten we voorheen 
stroomdraad om de schapen binnen te houden; nu passen we 
stroom toe aan de buitenkant om de wolf buiten te houden. Ook 
boven de ingang van de kooi hebben we een hek aangebracht. 

Je zult begrijpen dat dit een flinke investering is. Zeker omdat we 
als de drukbegrazing weer start ook in het veld een wolvenraster 
zullen moeten aanbrengen. Voor de helft van de kosten krijgen 
we een subsidie vanuit de Provincie. De resterende 20.000 euro 
dienen we zelf te bekostigen. Help jij ons mee om de wolven bui-
ten te houden? Je bijdrage is van harte welkom.  

Kudde van ondernemers
Ben je een ondernemer en wil je je eigen stalen schaap in onze 
Ondernemerskudde? Voor 250 euro (excl. btw) per jaar steun je 
ons én maak je als schaap deel uit van dit fantastische kunstwerk.

Meedoen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en bestuursleden. Enthousiaste 
mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken. Wil jij 
meedoen in deze gezellige groep vrijwilligers? Neem dan contact 
op met het secretariaat.


