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STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE
2021: een jaar om niet snel te vergeten
Begrazing

Na 2020 hield ook in 2021 corona ons in een houdgreep. Soms
wat minder strak, maar altijd aanwezig. Gelukkig was er dit jaar
zo nu en dan ruimte om wat te organiseren, maar de meeste tijd
lagen de activiteiten stil.

De reguliere begrazing volgens het begrazingsplan is voor onze
herders en hulpherders een hele opgave. In totaal 271 dagen
liepen zij dit jaar met een gescheperde kudde en alle doelen
werden ruimschoots behaald. Het overleg met de terreineigenaren verliep open, constructief en vooral: goed!.

Corona of niet, in onze organisatie gaan veel werkzaamheden
wél gewoon door: De herders zijn met de schaapskudde altijd
zeer actief in het Holtingerveld. Ook het bestuur kon zich het
afgelopen jaar goed bezighouden; naast de bestuurlijke taken,
waren de bestuursleden druk bezig met de bouw en inrichting
van de Ondernemerskooi.

Drukbegrazing
Door veel groeizaam weer was er dit jaar veel intensieve drukbegrazing noodzakelijk. Met een forse uitbreiding van de drukbegrazingsoppervlakte werden er weer meer schapen voor de
begrazing gebruikt. De vele tijdelijke rasters vergen een goed
overleg en een goede planning. Er was gelukkig weer een grote
inzet van onze fantastische vrijwilligers bij het opzetten en
afbreken van de rasters.

Een vitale schaapskudde
De winterbegrazing 2020-2021 eindigde op 7 februari. Veel wind
en sneeuw belette de kudde het lopen op de hei. We begonnen
2021 al met zes ‘kerst’lammeren. Op 14 februari werden er vervolgens zeven lammeren geboren. Het voorjaar werd vervolgens
bezegeld met de geboorte van meer dan 340 lammeren. Weinig
uitval van lammeren en weinig ﬂeslammeren dit jaar: een fantastisch resultaat. Op 22 april werd de eerste heidag genoteerd:
alle ooien gingen met hun kroost de hei op.

Ook het streven naar resultaat en het begrazen op beeld vraagt
veel overleg en inzet van de herders. De begrazingsgebieden
waren grotendeels simpeler te bestrijken door de eerdere drukbegrazing in voorgaande jaren. De grote rasters werden voorbereid door de hele schaapskudde en daarna verder aangepakt en
bijgehouden door een kleinere groep schapen. De gezondheid
van de dieren vergde daarbij veel aandacht en alert optreden
van onze herders. Zij voerden veel controles uit.

Hulde aan onze herders Jelle en Hendrie en
onze hulpherders Reinier, Sharon, Erik, Judith,
Hermen, Margreth, Marit, Tamara, Judith Bob,
Daphne en Rene. Zonder herders geen schapen!
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Nieuwe aanwinst

Kudde van Ondernemers

We konden dit jaar een nieuwe
hulpherder welkom heten.
Judith de Groot vond de Holtinger Schaapskudde op haar
pad. Samen met haar jonge
bordercollie Bob werd zij
bevangen door het kuddevirus.
Het krachtige duo op de hei is
voor ons een grote aanwinst.

De Kudde van Ondernemers is een enorme steun en vormt een
groot deel van het fundament onder onze organisatie. Ook deze
Kudde is dit jaar weer uitgebreid. In juli brachten we met een
twaalftal ondernemers een toost uit op de onthulling van hun
cortenstalen schapen in de Kudde van Ondernemers.

Activiteiten
Door corona gehinderd was er veel minder mogelijk, maar toch
konden enkele schoolklasbezoeken en familiebijeenkomsten in
de nieuwe Ondernemerskooi doorgaan. Vaak gecombineerd met
leuke arrangementen zoals het bezoeken en het vergezellen van
de kudde op hun tocht naar de kooi, schapendrijven, een djembésessie in de lammerenkooi of een gastspreker met het verhaal
over de kudde en/of het interessante oorlogsverleden van het
Holtingerveld.

Nieuwe aanwas in cortenstaal:
Staalbedrijf Kamphof, Wijngoed Havelte, Drukkerij J&J, Bouwbedrijf Bruins, Bouw- en Onderhoudsbedrijf Steenwijk, Fackla,
Landman advocaten, Prewest, Recreatiecentrum Hesselte,
Dorpsgemeenschap Darp - Havelterberg - Busselte, Stucadoorsbedrijf Struik en FIT Loopbaan Advies en Begeleiding.
Binnenkort volgen nog de schapen van Ruinemans Bedrijfswagens, PlusDEMIN, Innofocuzz en Huisartsenpraktijk Havelte.

We konden vachtviltcursussen organiseren en het schapendrijven stond ook een paar keer op het programma. In augustus
vormde de Lammerenkooi het decor voor voorstellingen van De
Sprookjestuinen van Drenthe. De RunForestRun zorgde in
november met zijn vele deelnemende sporters voor een mooie
sportieve dag én een welkome ﬁnanciële bijdrage. Bedrijven
kwamen vergaderen en hielden hun heisessie vanuit de Ondernemerskooi.
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Een speciaal dankjewel aan alle donateurs. Dankzij hun donaties
konden wij een prachtige inrichting realiseren. Dank aan Staatsbosbeheer voor de participatie in de investering van het plein en
de groenvoorziening en ook een hartelijk dankjewel aan het
adres van de Havelter Ondernemers Club (HOC) voor hun bijdrage in een eerder stadium van de bouw.

De Ondernemerskooi
De nieuwe Ondernemerskooi is een parel op de Holtingerpoort
en heeft ondanks de sobere omstandigheden zijn nut in de afgelopen maanden al bewezen. Veel bezoekers, goede verhuur en
een goede verkoop in onze winkel. Het verhaal van de kudde kan
verteld worden. Wij zijn trots!!!

Een nieuw jaar
We gaan vol goede moed het nieuwe jaar in. De wolf zal in 2022,
naast de reguliere begrazing en de drukbegrazing, voor ons een
grote uitdaging betekenen. Het gaat veel tijd en een forse investering vergen om het terrein rond de schaapskooi wolfwerend te
maken. We hopen daarnaast dat corona het in 2022 weer zal
toelaten om activiteiten te organiseren. Hopelijk kunnen we dit
jaar onze nieuwe plannen en mogelijkheden met de ondernemerskooi eindelijk tot uitvoer brengen. En uiteraard hopen we
dit jaar met iedereen éindelijk het openingsfeestje van de
nieuwbouw te kunnen vieren in en rond onze schaaps-, lammeren- en ondernemerskooi.

Blijf ons volgen en blijf ons steunen.
Dankbaar
In onze nieuwsbrief vertelden we dit jaar het verhaal over de
bouw van de Ondernemerskooi. Het was een prachtige tijd met
vele medewerkenden en veel meedenkende en hardwerkende
ondernemers. Veel dank gaat uit aan al deze mensen.

Namens het bestuur
Stichting Holtinger Schaapskudde,
Duco Heun, voorzitter

Secretariaat Holtinger Schaapskudde

Hoofdsponsoren:

Tipakker 14
7971 AB Havelte
tel. 06-33423109

secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl
www.deholtingerschaapskudde.nl
IBAN NL88 RABO 0363 3020 77

De schaapskudde wordt mede in stand gehouden door de Provincie Drenthe en de Gemeente Westerveld.
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