Jaarverslag 2014 Stichting Holtinger Schaapskudde
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 zijn terreinen. De stichting heeft de
volgende doelstellingen:





het onderhoud van de heidevelden in Havelte-Oost door begrazing met een gescheperde kudde. De
heidevelden behoren tot een Natura 2000-gebied en zijn eigendom van Defensie,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere terreineigenaren;
het in stand houden en raszuiver houden van het schapenras "Het Drentse Heideschaap";
het in stand houden en bevorderen van cultuurhistorische waarden;
het bevorderen van recreatie en toerisme.

Schaapskooi op de toegangspoort Holtingerveld
Het jaar 2014 was ons eerste volledige jaar op de toegangspoort Holtingerveld. Het is gebleken dat de
schaapskooi dagelijks door veel bezoekers wordt bezocht. Ook bij activiteiten is de bereikbaarheid prima met
de ruime parkeergelegenheid en de goede toegangswegen.
Een informatiebord over de schaapskudde met bijbehorend folderrek, geschonken door Oopke Nieland en
Drukkerij J&J, is bij de schaapskooi geplaatst. Dat veel bezoekers de schaapskooi een warm hart toedragen
kunnen we opmaken uit de schenkingen en donaties die wij ontvangen in ons houten schaap die bij de
schaapskooi staat.
Activiteiten
Dit jaar werden voor het eerst de activiteiten, zoals Kroamschudden en Schaapsscheerdersfeest, bij de nieuwe
schaapskooi op de Toegangspoort van het Holtingerveld georganiseerd.
Overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar:
 Ondanks de slechte weersomstandigheden konden wij op 23 maart bij het Kroamschudden rond de
1.700 bezoekers verwelkomen. RTV Drenthe was aanwezig om live-verslag te doen en het geheel werd
muzikaal omlijst door Eko-punk uit Darp;
 In mei werd in en rondom de schaapskooi de Beeldhouw10daagse georganiseerd door Stichting
Wereldshout. Na afloop werden de beelden langs de Hunnebedroute en op de Toegangspoort
geplaatst. Ook vond er gedurende de zomermaanden een tentoonstelling plaats in de lammerenkooi
waar veel bezoekers konden worden verwelkomd;
 De Fietsvierdaagse uit Steenwijk, met ruim 600 deelnemers kwam op 26 juni op de schaapskooi;
 Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, opende het Schaapsscheerdersfeest op
12 juli en liet zich van zijn beste kant zien door een schaap, met de hand, te scheren. Naast het
schaapsscheren was er een optreden van de Brinkzangers uit Havelte en van toneelvereniging ‘t Olde
Bessien uit Darp. Ook was er weer de boerenmarkt met rond de 30 kramen.
Ondanks de goede weersomstandigheden kwamen hier slechts rond de 1.000 bezoekers op af. De
vroege start van de schoolvakantie speelde ons hier parten;
 Op vrijdag 20 juli konden wij de Drentse Fietsvierdaagse verwelkomen, de schaapskooi deed dienst als
pleisterplaats en wij zagen rond de 2.000 fietsers bij onze marktkraam langskomen;
 Op 22 november vond de Run Forest Run plaats op het Holtingerveld met als start en vertrekpunt de
schaapskooi. Er deden ruim 300 deelnemers mee aan de goed georganiseerde hardlooptocht over de
onverharde paden. Een deel van het inschrijfgeld, ruim € 800,- werd gedoneerd aan de Holtinger
Schaapskudde. Hiervan hebben wij een hogedrukreiniger en dompelpomp aangeschaft.
 De Wintersfeer op 15 december werd weer samen met Crescendo in de lammerenkooi georganiseerd.
Het waren wederom drie voortreffelijke optredens waar weer veel bezoekers op af kwamen;
 Naast alle bovenstaande activiteiten hadden wij veelvuldig groepen bij ons op bezoek die de
schaapskooi en onze Drentse heideschapen kwamen bezoeken;

Schapen en herders:
De schaapskudde omvat rond de 350 Drentse heideschapen waarvan er het afgelopen jaar 228 schapen
hebben gelammerd en zijn er 272 lammeren geboren (117 rammen en 155 ooien). Dat niet alle schapen
hebben gelammerd kwam omdat er vrij veel jongere, nog niet volgroeide, schapen bij de schaapskudde zijn. Dit
omdat wij de afgelopen jaar zijn gegroeid van 250 naar 350 schapen.
De jaarlijkse Stamboekkeuring liet zien dat wij een mooie en goede Drentse heideschaapskudde hebben,
complimenten van de jury !
De begrazing van het Holtingerveld heeft in 2014 conform het begrazingsplan plaatsgevonden. Met alle
terreineigenaren wordt dit jaarlijks besproken en geëvalueerd. Ook is in 2014 de samenwerking met de
Golfclub Havelte voortgezet. Een kleine koppel schapen heeft gedurende langere periode terreintjes van de
club begraasd, dit naar volle tevredenheid van de Golfclub, Stichting Holtinger Schaapskudde en de schapen.
Helaas werden wij, begin september, opgeschrikt door een loslopende hond in de schaapskudde, 1 schaap
werd gedood en 7 gewond. Gelukkig meldde de eigenaar van de hond zich en konden we de schade in goed
overleg oplossen.
In het najaar zijn er 2 nieuwe hulpherders bij de schaapskudde gekomen. Anita en Sharon hebben vanaf de
zomervakantie een aantal keer met Jelle meegelopen en zijn sinds november officieel hulpherder bij de
Holtinger schaapskudde. De Holtinger Schaapskudde heeft nu naast de 2 vaste herders Jelle en Hendrie de
hulpherders Guus, Robert, Hermen, Timo, Margreth en Dirk.
Bestuur
In 2014 hebben wij een bestuurswisseling gehad, Ruud Kreetz sinds 2009 in het bestuur van de Holtinger
Schaapskudde, is teruggetreden en Bart Kuiper heeft zijn plek als bestuurslid met bijbehorende taken
overgenomen. Dit in de rol als contactpersoon voor de terreineigenaren met onder andere het bespreken van
het begrazingsplan.
Albert Karssies heeft aangegeven dat hij na meer dan 21 jaar bestuurslid het bestuur gaat verlaten. Hij blijft
echter als deskundige en adviseur betrokken bij de Holtinger Schaapskudde. Daarnaast is hij sinds 2014
voorzitter van de Stichting tot Behoud Drentse Schaapskudden en blijft in die hoedanigheid ook betrokken bij
onze schaapskudde. De vrijgekomen plek in het bestuur wordt door Hermen Schraa ingenomen.
Voor de vacature van voorzitter van de Holtinger Schaapskudde hebben wij eind 2014 een goed gesprek gehad
met Duco Heun uit Havelte. Hij heeft aangegeven dat hij deze rol graag wil oppakken.
Financieel
Wij hebben het boekjaar 2014 af moeten sluiten met een negatief resultaat. Het negatieve resultaat valt te
verklaren uit een kleine afname van het aantal donateurs, maar zit hem vooral in toename van de kosten. Een
grotere kudde (van 250 schapen naar 350 schapen), meer voer, een grotere schaapskooi met meer kosten in
gas-water en licht, hogere verzekering en huur van de schaapskooi. Hieruit blijkt dat wij niet zonder onze
donateurs kunnen bestaan, de bijdrage vanuit de donateurs zorgt voor een sluitend resultaat. Zorg is hierbij
wel de afname van het aantal donateurs en sponsoren. Deze trend van de laatste jaren wordt ook in 2014
doorgetrokken.
De begrazingsvergoeding voor het begrazen van het Holtingerveld die wij vanuit de terreineigenaren en
provincie Drenthe ontvangen is gelijk gebleven aan voorgaande jaren.
Stichting Vrienden Holtinger Schaapskudde
In 2014 is de Stichting Vrienden Holtinger Schaapskudde samengegaan met de Holtinger Schaapskudde. Het
bestuur van de Stichting Vrienden Holtinger Schaapskudde wordt nu gevormd door het bestuur van de
Holtinger Schaapskudde. Tijdens de eindejaar afsluiting in december hebben wij afscheid genomen van de
bestuursleden Harro, Bruun en Alje.
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