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Een lange, warme, hete zomer goed doorstaan!!! 
 
Eind 2016 was de vraag “Quo Vadis” en eind 
2017 de opmerking “Niet stilstaan, maar in 
gestrekte draf verder”. Het jaar 2018 was een jaar 
vol energie, doorgaan en verder ontwikkelen. 
Voor het bestuur van de Stichting Holtinger 
Schaapskudde een goede basis het vijfjarenplan 
2017 - 2022 te realiseren. 

Door regelgeving of onduidelijke procedures en richtlijnen, is het soms moeilijk de 
doelen te verwezenlijken. Voor de ontwikkelde ontvangstruimte, bij de Schaapskooi, 
is in 2018 helaas de eerste paal nog niet geslagen. Het jaar 2019 wordt een cruciaal 
jaar in het bestaan van de Holtinger Schaapskudde, de bouw moet dan starten!! 
Cruciaal omdat de financiële basis nog steeds te smal is om een voortbestaan van 
de schaapskudde op het Holtingerveld te garanderen. Het bestuur van de Holtinger 
Schaapskudde voert gesprekken met de vier terreineigenaren van het Holtingerveld 
over de natuurdoelstellingen, begrazing en begrazingsvergoeding en is vol goede 
moed dit tot een goed einde te brengen. 
 
De kudde staat er goed bij. Momenteel telt de kudde 381 ooien. In 2018 werden er 
328 lammeren geboren, waarvan er een twintigtal met de fles grootgebracht werden. 
Onze stamboekrammen hebben in het najaar weer goed hun best gedaan en rond 
15 februari 2019 verwachten wij de eerste lammeren. 
 

   
 
Het begrazingsplan 2018-2028 is opgesteld met de terreineigenaren en ondertekend 
in augustus door de terreineigenaren en het bestuur van de Stichting Holtinger 
Schaapskudde. Het nieuwe begrazingsplan is een ambitieuze aanpak van de 
begrazing van het Holtingerveld. De overgang van het oude naar het nieuwe 
begrazingsplan in 2018 werd soepel ingevuld door onze herders. Met hulp van een 
10-tal hulpherders, waaronder twee nieuwe hulpherders, Judith Heutink en Reinier 
de Groot, werden alle doelen gehaald en hebben wij laten zien dat er ook onder 
extreme weersomstandigheden veel te bereiken is. Meer dan 270 keer trok de 
gescheperde kudde erop uit! 
 

   
 
Dit jaar vierden wij het feit dat Jelle Kootstra 30 jaar herder is bij onze kudde. Al die 
jaren een vraagbaak voor iedere bezoeker. Hij kent alle geheimen van het 
Holtingerveld. Schapen en oorlogsverleden is voor hem bekend terrein. 
Tijdens de kerstlunch met alle herders en bestuur werd dit bescheiden gevierd en de 
felicitaties en bijbehorend beeld vielen hem ten deel. 
 

 



  
 
Ook dit jaar weer te veel loslopende honden in de schaapskudde en helaas ook 
steeds “assertievere” mensen met hond. Als de herder met loslopende hond mag, 
dan mijn hond ook los”.  RESPECT! De stress binnen de schaapskudde loopt dan 
snel op en er is dagen onrust binnen de kudde. Tevens is de kans groot op 
misgeboorte bij de zwangere ooien in de winterperiode. Wij vragen ook nu weer 
begrip voor de situatie. 
 
In 2018 werd de kudde financieel weer fantastisch gesteund door Provincie Drenthe 
en Gemeente Westerveld. Ook de Kudde van Ondernemers is een succes. 
Het aantal donateurs neemt langzaam af, maar de nieuwe donateurs doneren 
hogere bedragen, waardoor deze bijdrage iets stijgt.  
De verhuur van de lammerenkooi en de inkomsten uit activiteiten stijgen en geven 
ons wat mogelijkheden tot investeringen. Dit jaar werd de koffiekamer van de herders 
voorzien van een goed bureau met opbergkast. 
 

   
 
De activiteiten rond de schaapskudde en schaapskooi breiden zich steeds verder uit.  
Zo was er de prijsvraag van Marketing Drenthe met als prijs: “slapen op een plaats, 
waar je normaal nooit zult slapen”. Een slaapplek tussen de schapen en tevens 
genieten van een oer-diner en oer-ontbijt in de schaapskooi. Op 15 juni een 
fantastische ervaring voor de prijswinnaars mede door de verzorging van restaurant 
“Ludiek”.  
Er werd in 2018 meer dan vijftig keer iets georganiseerd, waarbij Into Nature er 
uitsprong. Van 1 juli t/m 16 september konden bezoekers op zoek naar spectaculaire 
kunstwerken. De schaapskooi was beschikbaar gesteld als expositieruimte. 
Daarnaast was er het traditionele Kraomschudden op 2de Paasdag, het tweedaagse 
Schaapscheerdersfeest in samenwerking met Wollig Landleven in juli, het kerst -
concert van Crescendo vlak voor Kerst en bezoek van de kudde aan de Kerstmarkt 
Havelte, de vaste ingrediënten in de programmering. 
De vachtvilt cursussen werden weer goed bezocht en bleven een succes. 



Op 25 juli kwam de Drentse Rijwiel4Daagse met 1.200 deelnemers langs en op 8 
september de RABO-fietstocht Meppel/Staphorst met ongeveer 850 deelnemers.  
Zij zorgden voor veel vertier en reuring rond de kooi. Voor de sportieveling waren er 
twee runs vanuit de kooi. Op 22 september de Obstacle FunRun en op 17 november 
de RunForestRun. Een prachtig decor in en rond de kooi en voor de schaapskudde 
fantastische giften vanuit beide organisaties. 
  

   
 
Op 3 november was de lammerenkooi vol met aandachtige luisteraars. De bekende 
hondenfluisteraar Klaas Wijnberg verkondigde het credo “Stop met trainen, begin 
met opvoeden”. Een fantastische lezing voor een gelukkig leven met je hond. 
De mountainbike vereniging Havelte en de Business Club Meppel genoten van onze 
gastvrijheid. Daarnaast konden wij familiebezoeken faciliteren en groepen 
begeleiden bij een ontmoeting met de kudde op de hei. Een tiental klassen van 
verschillende basisscholen uit Westerveld kregen in het voorjaar een genoeglijke 
ochtend bij de kooi, waarbij het schapenscheren en -drijven niet werd vergeten. Een 
goed gesprek met de herders in de lammerenkooi was een geamuseerd gebeuren. 
 
Onze nieuwe website draait naar behoren. Het goed bijhouden hiervan is geen 
sinecure. Op facebook, twitter en in de media wordt ruim aandacht besteed aan de 
schaapskudde. De hulpherders maken veel gebruik van een verslaglegging op 
Facebook welke daarna weer terug te vinden is op de herdersblog van de website. 
2019 wordt een jaar van verder (uit)bouwen. Een jaar waarin het moet gebeuren om 
ons bestaansrecht te bevestigen. Een jaar waarin wij hopen dat de stip op de horizon 
groter wordt en samen met donateurs, sponsoren, terreineigenaren dat ene doel 
blijven nastreven:  

Een gescheperde Holtinger Schaapskudde in het Holtingerveld 
 met een goede financiële basis. 

D.D.Heun, voorzitter 
 

 


