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BELEIDSPLAN HOLTINGER SCHAAPSKUDDE 2022 

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 de terreinen. De 

Stichting heeft bewust gekozen voor een gescheperde kudde, een kudde met een herder, van 

Drentse heideschapen. Dit maakt namelijk een specifieker heidebeheer mogelijk en maakt een stukje 

geschiedenis zichtbaar. Bovendien is de gescheperde kudde een grote toeristische trekpleister. 

De kudde is gevestigd in de schaapskooi bij de Toegangspoort Holtingerveld.  

 

Missie 

Stichting Holtinger Schaapskudde staat voor het in standhouden van een gescheperde kudde van 

Drentse Heideschapen op het Holtingerveld om zo de heide gezond te houden.  

 

Toekomst 

De exploitatie van een Drentse Heideschaapskudde met de focus alleen op natuurbeheer is op lange 

termijn onvoldoende om als onderneming levensvatbaar te zijn. 

Het bestuur van Stichting Holtinger Schaapskudde heeft het volgend ambitieniveau beschreven. 

De bedrijfsvoering richt zich op de kerntaak begrazing en op ondernemerschap. Samen met 

partners gaat Stichting Holtinger Schaapskudde zich maximaal profileren en bouwt uit naar 

een attractie op de Toegangspoort Holtingerveld. Stichting Holtinger Schaapskudde wordt 

een onderneming met ruimte voor innovatie en investeren. 

Professionaliteit van zowel het beheer en onderhoud van natuurterreinen en van beleving en 

toerisme staan centraal. We zorgen voor tevreden terreineigenaren, partners, huurders en 

bezoekers (toeristen). Dit zorgt voor een neutraal resultaat op begrazing. Stichting Holtinger 

Schaapskudde ontwikkelt nieuwe inkomsten uit verhuur & activiteiten, donateurs & 

sponsoren en samenwerking met partners. 

 

De komende jaren richt de onderneming Stichting Holtinger Schaapskudde zich op de ontwikkeling 

van vier producten/diensten. 

 

1. In standhouden van de schaapskudde en Drentse natuur. 

2. De Drenthe beleving: bevorderen toerisme door het bieden van beleving (mee de hei op, 

kudde en schapen beleven op alle mogelijke manieren, rondleidingen, lammetjes, schaap 

scheren, honden, hunebedden etc.). 

3. Oer en stoer: decor voor beleven, leren en doen op een unieke locatie (verhuur, cursussen, 

workshops, feesten/partijen echte heidagen, verkoop producten, evenementen etc.). 

4. Drenthe expert: schapendeskundige/meester, opleider, adviseren natuurbeheer, 

heidebeheer, het verhaal van… 
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Uitgangspunten van de vernieuwde onderneming 

1. De hei is belangrijker dan de schapen. 

2. Stichting Holtinger Schaapskudde wordt een attractie. 

3. Bij Stichting Holtinger Schaapskudde is (straks) iedere dag iets te beleven. 

4. Stichting Holtinger Schaapskudde is voorloper in ondernemerschap van een gescheperde 

schaapskudde en is daarin uniek voor Drenthe. 

5. Stichting Holtinger Schaapskudde blijft een leuke lokale club, met een regionaal en landelijk 

bereik. 

6. We hebben landelijke bekendheid. 

7. Wij werken samen met partners die Stichting Holtinger Schaapskudde versterken en/of 

noodzakelijk zijn voor onze diensten en producten. 

8. Naast heidebeheer en sponsors worden activiteiten en verhuur een belangrijke 

inkomstenbron. 

9. Onze omzet neemt ieder jaar toe. 

10. Op termijn wordt Stichting Holtinger Schaapskudde een kenniscentrum voor hei, Drentse 

heideschapen, Drenthe, wol, etc. 

 

Ontvangstruimte 

Naast de huidige schaapskooi en lammerenkooi heeft de stichting een duurzame, energie neutrale 

Ondernemerskooi gerealiseerd waarmee de Stichting Holtinger Schaapskudde haar recreatieve-, 

educatieve- en ondernemersactiviteiten jaarrond verder kan uitbreiden.  

Met de Ondernemerskooi erbij willen we het aantal activiteiten vergroten naar minimaal 110 

activiteiten per jaar. Met deze ambitie voorzien we in de vraag vanuit de regio voor betere benutting 

van de Toegangspoort Holtingerveld, verdere verbreding van huidige activiteiten, het profileren van 

de Holtinger Schaapskudde en het realiseren van een structurele bijdrage in de exploitatie waarmee 

het voortbestaan van de schaapskudde op het Holtingerveld op lange termijn is gegarandeerd. 

Dit project combineert natuurbeheer, de aaibaarheid van een schaapskudde, met dag- en 

verblijfsrecreatie en lokale ondernemers op een unieke locatie in Drenthe, die zeer goed en 

gemakkelijk te bereiken is voor bezoekers van binnen en buiten de regio.  We versterken met dit 

project de relatie tussen de stad en platteland. De Schaapskooi met een Ondernemerskooi is 

verrassend en aantrekkelijker om (meer) vrije tijd in de regio Holtingerveld door te brengen en in het 

verlengde daarvan bijdraagt aan ondernemers in de regio. 

 

Samenwerken met Ondernemers  

Onze kracht zit in het benutten van cross-overs: samen met andere ondernemers en partners 

ontwikkelen van activiteiten en workshops op deToegangspoort Holtingerveld en in de Schaapskooi. 

Zo wordt alle horeca bij onze activiteiten geleverd door lokale ondernemers. De Stichting Holtinger 

Schaapskudde werkt samen met ondernemers, verenigingen, overheden en overige bedrijven voor 

o.a. catering, bedrijfsvoering, educatie, activiteiten en evenementen. 
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Uitvoering speerpunten voor 2022 

• Aanvang exploitatie Ondernemerskooi medio 2021 waarbij het risico aanwezig is dat de 

Covid-19 beperkingen van grote invloed kunnen zijn op de mogelijkheden van deze 

exploitatie. We spreken de hoop uit om de volledige mogelijkheden van de ondernemerskooi 

in 2022 in te kunnen zetten.; 

• Het herijken en verder uitwerken van onze strategische visie; 

• Uitvoeren begrazing en drukbegrazing Holtingerveld; 


