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STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE
Het afgelopen jaar is voorspoedig verlopen. De kudde was over
het algemeen in een puike conditie. Driehonderdtachtig ooien
zorgden vanaf half februari voor een kleine 300 lammetjes. Een
twintigtal lammetjes werden met de ﬂes grootgebracht. Momenteel, eind 2019, zijn er 380 ooien en …. jawel 38 lammetjes. Ze zijn
geboren vlak voor Kerst op de boerderij van herder Hendrie en
tot half februari te bewonderen in de lammerenkooi, welke
toegankelijk is gemaakt voor het publiek. Vanaf half februari
2020 is het de beurt aan de rest van de kudde en zal de kooi
minder toegankelijk zijn in verband met het Q-koorts protocol.

gebieden van het Holtingerveld. Er moeten dan rasters worden
gezet, schapen verweid en verzorgd. Een deel van de kudde is
dan dag en nacht in het veld. Dit extra werk levert extra inkomsten op, maar ook meer uitgaven. De aanschaf van netten en
weideapparatuur moest worden gedaan. Het dienstverband
van de vaste herders is uitgebreid van 1,1 naar 1,5. De drukbegrazing in combinatie met het (vaste) begrazingsplan vraagt een
goede organisatie. Het bedrijf, Stichting Holtinger Schaapskudde, krijgt meer inhoud en vereist meer structuur, samen met de
herders is het bestuur daar afgelopen jaar goed in geslaagd.

De gesprekken met de terreineigenaren hebben geleid tot een
betere graasdagvergoeding. De provincie Drenthe en de
gemeente Westerveld blijven ons ﬁnancieel steunen. De ﬁnanciële basis is nu goed en het voortbestaan van de Holtinger
Schaapskudde lijkt gewaarborgd.
Met de hulp van al onze donateurs, ondernemers, door ons
georganiseerde activiteiten en niet te vergeten onze herders
en hulpherders, staat er nu een kudde met body. Een springlevende organisatie, met als enige doel: het behoud van een
gescheperde Drentse heideschaapskudde op het Holtingerveld. Hardwerkend om de begrazingsdoelen te halen, bezoekers te vermaken en de heidevelden te onderhouden. Kortom
een attractief gebeuren voor iedereen.

De activiteiten rond de schaapskudde en schaapskooi breiden
zich steeds verder uit. In 2019 zijn er in totaal meer dan 50 activiteiten of bijeenkomsten geweest. Staatsbosbeheer hield zijn
Nieuwjaarsreceptie in de lammerenkooi. Het Kraomschudden
werd gevierd met ongeveer 2.400 bezoekers en na de lammerenperiode was de kooi het domein van het “museum van herder Jelle”. Het verhaal van Fliegerhorst Havelte in WO2 kwam tot
leven. Een kleine 3.000 bezoekers genoten van deze tentoonstelling. Jelle hoopt binnen afzienbare tijd op ‘Poort Holtingerveld’ zijn museum een vaste plek te kunnen geven. Begin juli
kwam de tentoonstelling ‘Vreemde vogels’ in de kooi, tot begin
oktober vrolijkten fantastische vogelcreaties de kooi op. Vele
bezoekers hebben hiervan genoten.
Het Schaapscheerdersfeest op 7 juli was een succes. De mooie
markt en veel vertier lokte ongeveer 3.000 mensen naar de
schaapskooi.

Het begrazingsplan is door onze (hulp)herders fantastisch
ingevuld. Ze zijn meer dan 260 dagen de hei op geweest. Soms
onder extreme omstandigheden, door de (vele) warme dagen
gedwongen om ‘s morgens bij zonsopkomst al op pad te gaan.
Een nieuwe ontwikkeling is de drukbegrazing in bepaalde

Op 9 juni nestelden een 15-tal singer-songwriters zich in de
schaapskooi en lieten zich inspireren door de kooi, de kudde en

1

Jaarverslag 2019 Stichting Holtinger Schaapskudde

het Holtingerveld. Het resultaat was een gezellige dag, teksten
op muziek en nieuwe indrukken.
Op 8 juli ging de voorzitter op stap met een Duitse journaliste.
Uitgenodigd door Marketing Drenthe werd zij rondgeleid door
het Holtingerveld en natuurlijk hoogtepunt was een ontmoeting met herder Jelle en de schaapskudde. Veel foto’s werden
gemaakt en dit bezoek resulteerde in een groot artikel in de
krant in centraal- en noord-Duitsland (oplage 300.000). Geweldige mooie promotie op een erg mooie, zonnige dag.

renkooi. In samenwerking met TotalMore was er een tent in de
lammerenkooi geplaatst van 8x10 meter. Hierdoor was er een
aangename temperatuur voor en na de inspanning. Het werd
gewaardeerd, het bleef lang gezellig en er werd veel bij
gekletst. De cheque van de RunForestRun-organisatie was zeer
welkom en zal gebruikt worden voor de, in 2020, nieuw te bouwen: ‘Ondernemerskooi’.

Zondag 15 december hield de Mountainbike vereniging Havelte
e.o. een beneﬁettoertocht vanaf de schaapskooi, de opbrengst
is voor onze nieuwe ‘Ondernemerskooi’. 520 deelnemers aan
een fantastische, strak georganiseerde dag en uiteindelijk een
fantastische gift van € 2.550.

In samenwerking met het Toeristisch Informatie Punt (TIP),
Brasserie Oer, Outdoor Point en IVN werd in de herfstvakantie
een activiteitenmiddag op de Poort georganiseerd. Meer dan
130 kinderen genoten van stenen vilten, uilenballen pluizen,
kleuren, tekenen, broodbakken en sport en spel.

Dinsdag 19 november hield de brandweer een (prachtige) rampenoefening in en rond de schaapskooi. Evacuatie van de
schaapskudde en het blussen van een brand(je). Tot overmaat
van ramp moest er ook nog een gewonde persoon uit een autowrak worden bevrijd. Een geslaagde oefening met toch ook wel
weer leermomentjes.

Veel sportievelingen vonden hun weg naar de schaapskooi. Op
16 november werd de RunForestRun wederom georganiseerd
met meer dan 600 deelnemers. Een prachtig parcours voor de
hardlopers en een warm welkom in de feesttent in de lamme-

De vachtviltcursussen zaten steevast vol en een nieuwe workshop schapendrijven in een teambuildingssetting werd in
samenwerking met T’chers (coaching & trainingen voor het
onderwijs) ontwikkeld en is meerdere keren gegeven. Deze work-
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shop bleek, in de praktijk, ook zeer geschikt voor een familiedag!
Ons bestuurslid Bart Kuiper (Landschapsbeheer Drenthe) gaf
een cursus heidebeheer en verzorgde o.a. een excursie door het
Holtingerveld.

De hondenﬂuisteraar, Klaas Wijnberg, kwam voor de tweede
keer langs en kreeg in een volle lammerenkooi een luisterend
oor. Het opvoeden van je hond en deze hond te laten in jouw en
zijn omgeving maakt het leven met een hond vaak gelukkiger.
Voor menigeen ‘eye-openers’!
Vele mensen liepen mee met de herder op de hei. Bruidsparen
voor een fotoshoot met de kudde kwamen langs. De verhuur
van de lammerenkooi voor familiedagen was een succes.

Op 22 december werd op de Poort Holtingerveld de eerste
Lichtjeswandeling georganiseerd. De TIP (Toeristisch Informatie Punt), Brasserie Oer, Staatsbosbeheer, Hunehuis en de
Stichting Holtinger Schaapskudde hadden de handen ineengeslagen. Een theatrale wandeling vanaf Brasserie Oer, naar de
hunebedden en via het Hunehuis weer naar de schaapskooi. De
wandeling, gemarkeerd door vele lichtjes, vuurpotten en fakkels, eindigde bij de ‘levende Kerststal’ in de schaapskooi. Deze
eerste editie was een groot succes, volledig uitverkocht en
zonder enige wanklank verlopen.

Zaterdag 21 december was de Holtinger schaapskudde weer
aanwezig op de Kerstmarkt in Havelte!

De Kudde van Ondernemers staat er fantastisch bij, meer (nieuwe) bedrijven melden zich aan. In januari 2020 gaan wij weer 6
nieuwe schapen plaatsen. De eerste contracten zijn weer voor
drie jaar verlengd, een fantastische steun. Reeds meer dan 50
bedrijven vinden hier een plekje en zijn zeer geliefd bij vele
toeristen voor een fotomomentje.
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Er zijn in 2020 nog vele uitdagingen in en rond de schaapskooi en
voor het Holtingerveld. Zoals de bouw van de Ondernemerskooi,
een uitbreiding van onze thuisweide, het promoten van de Poort
Holtingerveld, de realisatie van een familiepad, het begaanbaar
maken van de Lupineweg, de samenwerking op de Poort en de
verbinding maken met de dorpen in onze directe omgeving.
Dank aan alle bezoekers, donateurs, (hoofd)sponsoren, vrijwilligers, (hulp)herders, ondernemers, de Kudde van Ondernemers, RunForestRun, MTB Havelte, T’chers, het Museum van
Jelle, terreineigenaren, gemeente Westerveld, provincie Drenthe en stakeholders (Toeristisch Informatie Punt, Brasserie Oer,
Staatsbosbeheer en Hunehuis) van de Poort Holtingerveld.

Op naar een gezond 2020,
het jaar van de Ondernemerskooi !!!
Namens het bestuur
Stichting Holtinger Schaapskudde,
Duco Heun, voorzitter

De toekomst:
Financieel zitten wij op de goede weg maar voor een bredere
ﬁnanciële basis is het bouwen van een ‘Ondernemerskooi’ een
must. In 2019 zijn wij hier weer een stapje verder mee gekomen.
Na intensieve besprekingen met Staatsbosbeheer en gemeente
Westerveld is een convenant gesloten, waarin wij toestemming
krijgen om onze bouwwens in vervulling te laten gaan. Helaas
komt hier het stikstof probleem om de hoek kijken aangezien
wij in een Natura 2000 gebied zitten. In januari hopen wij hier
uitsluitsel over te krijgen. Het jaar 2020 moet het jaar van de
Ondernemerskooi worden.
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