
 

Een 60-tal activiteiten konden geen doorgang vinden en voor 

2021 blijft de activiteiten-kalender vooralsnog ook leeg. Covid 

bracht ons de 1,5 meter samenleving en aangezien bij al onze 

activiteiten doen, beleven, samenzijn een groot goed is, moest 

alles on hold gezet worden!

Het bestuur kon de activiteiten laten rusten, maar het besturen 

en aansturen van de begrazing en de bouw van ’de Onderne-

merskooi’ ging wel door. En hoe?

Kudde van Ondernemers

Zondag 12 januari 2020: de lammerenkooi was even het centrum 

van de Toegangspoort Holtingerveld! Onder het genot van koffie, 

thee, gebak en een heidelikeurtje werden zeven ondernemers in 

het zonnetje gezet! Toetreden tot de Kudde van Ondernemers is 

een feestje op zich! Onder het toeziend oog van het bestuur, de 

herders en de hoofdsponsoren ABE en Josto werden de schapen 

onthuld! “De Zoetige Taart”, “FITVerzuimbeheer”, “Jacqueline’s 

haarmode”, “Outdoor Point”, “Brasserie Oer”, “sign4Dsign” en 

“Praktijk Fysiotherapie Havelte” staan pontificaal bij de andere 

45 “Ondernemende Schapen” - een enorme steunpilaar voor de 

Stichting Holtinger Schaapskudde!

Schaapskudde
De kudde is 2020 goed doorgekomen en met 38 kerstlammeren 

in december 2019 kende de kudde een vliegende start. Alvorens 

de echte lammerentijd aanbrak moest er nog anderhalve maand 

begrazing in januari en februari plaatsvinden. Op 16 februari 

werd het eerste lam geboren en eind maart waren er ongeveer 

270 lammeren. Er waren een tiental lammeren die wij met de fles 

moesten grootbrengen. Op 21 april werd voor het eerst weer de 

dag met de schaapskudde op de heide doorgebracht onder de 

bezielende leiding van Jelle.
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2020: Het was rustig bij de kooi !!!



Jelle en Hendrie, onze herders, samen met een tiental hulpher-

ders hadden daarna de opdracht om het begrazingsplan gestal-

te te geven. Dat is een pittige opgave! In goed overleg met de 

terreineigenaren, begrazingsdoelen werden soms bijgesteld, en 

meer dan 250 gescheperde graasdagen, leverde dat een leuke en 

ook uitdagende planning op voor het jaar 2020. 

Naast deze reguliere begrazing gaf drukbegrazing voor de 

zomermaanden druk en leuk afwisselend meerwerk. Meer dan 

20 rasters opzetten, afbreken, verplaatsen en groepen van scha-

pen regelmatig verweiden. Bij het plaatsen en opruimen van de 

rasters hadden wij fantastische hulp van een zestal vrijwilligers 

van de “Werkgroep Heideschoon” van de Vogelwacht Uffelte e.o.

De drukbegrazing moest plaatsvinden in uitgedunde bossen en 

terreinen die ontdaan waren van vogelkers, vuilbomen en ander 

struikgewas. Het opkomende gras en weer uitlopen van het 

struikgewas moest extra worden aangepakt. De schapen in ras-

ters, zorgen ervoor dat door uitputting van het opschot, het 

struikgewas op den duur wegblijft. De heide krijgt hierdoor weer 

een kans. Een uitdaging die wij graag zijn aangegaan en die naar 

onze mening goed gelukt is. Bij meerdere rondgangen met de 

terreineigenaren overheerste tevredenheid over het resultaat.

Wij mochten in 2020 twee nieuwe hulpherders verwelkomen. 

Erik Stoeten Dagmar v.d. Bergen  kwamen in het najaar ons 

team versterken. Twee hulpherders met ervaring, een verrijking 

voor onze club van hulpherders.
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De Ondernemerskooi
Oer en stoer wordt het gebouw waarvan de bouw is gestart in 

2020. Een decor voor beleven, leren en doen op een unieke loca-

tie. Geschikt voor verhuur, cursussen, workshops, feesten/ par-

tijen, echte heidagen, verkoop producten, evenementen etc. 

In oktober konden wij starten met de bouw van onze Onderne-

merskooi. Na een lang traject waren er geen obstakels meer en 

werd voortvarend gestart. De in de bouw betrokken partijen zijn: 

Loonbedrijf Leffers voor het graafwerk, Staalbouw Kamphof 

voor het fundament en staalconstructie, Installatiebedrijf Been-

en voor de technische installatie, Bouwbedrijf Bruins en Bouw- 

en onderhoudsbedrijf Ad Timmers voor de afbouw werkzaam-

heden en Schildersbedrijf Langerhuizen neemt het schilderwerk 

voor zijn rekening. 

Op dit moment is het bestuur de plannen aan het uitwerken 

voor de inrichting van de Ondernemerskooi. Mogelijk vanaf mei 

2021 bent u welkom in onze Ondernemers-kooi. Wij verheugen 

ons erop u te mogen ontvangen.

Speciale dank aan onze sponsoren, de kudde van Ondernemers, 

donateurs, de Gemeente Westerveld en de Rabobank die de 

financiering van de Ondernemerskooi mogelijk hebben 

gemaakt. 
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Secretariaat Holtinger Schaapskudde
Tipakker 14
7971 AB Havelte
tel. 06-33423109

 
secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl
www.deholtingerschaapskudde.nl 
IBAN NL88 RABO 0363 3020 77
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Op naar een gezond 2021
Holtingerveld - Poort Holtingerveld - Schaapskooi - Schaapskudde

Vaccin  -  Covidvrij – Lekker Genieten en Beleven

Dank aan alle bezoekers, donateurs, (hoofd)sponsoren, vrijwilligers, (hulp)herders, ondernemers, 

de Kudde van Ondernemers, terreineigenaren, gemeente Westerveld, provincie Drenthe, 

stakeholders Poort Holtingerveld en bouwers.

Namens het bestuur 

Stichting Holtinger Schaapskudde, 

Duco Heun, voorzitter
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