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Iconen van 
Drenthe

Gescheperde
schaapskudden

Het in stand houden van de gescheperde 
schaapskudden in onze provincie is al 
tientallen jaren een heikele zaak. Dankzij 
de inzet van de Stichting Behoud Drentse 
Schaapskudden, waar ook Het Drentse 
Landschap met haar beide kuddes bij is 
aangesloten, zijn er sinds 2015 een paar 
geweldige stappen gezet. Niet alleen 
werden de schaapskudden erkend als 
Immaterieel Cultureel Erfgoed, tevens 
ondersteunt de Provincie Drenthe vanaf 
2016 het behoud van de tien Drentse 
kudden jaarlijks met een substantieel 
bedrag. Hiermee is ook het behoud in de 
nabije toekomst veiliggesteld.

Kudde Kraloo,
ca. 1950

Schoonebeekers

Wie aan Drenthe denkt, denkt vrijwel 
zeker aan hunebedden, uitgestrekte heide- 
velden en witgewolde schaapskudden. 
Een beeld met iconische betekenis dat 
niet voor niets al eeuwenlang door  
schilders is vereeuwigd. Al vanaf de 16e 
eeuw stond Drenthe bekend om haar 
omvangrijke schaapskudden. Vanuit elk 
dorp vertrok ’s morgens de scheper met de 
kudde om ze op het veld te laten grazen. 
’s Nachts werden ze in potstallen bij de 
verschillende boerderijen opgehokt om 
de mest op een bed van plaggen op te 
vangen. Deze mest werd weer gebruikt 
om de roggeakkers op de es te bemesten, 
waardoor men via de verkoop van dit 
graan op de wereldmarkt wat geld kon 
verdienen. Eeuwenlang fungeerde dit 
systeem goed totdat door de komst van  
de kunstmest aan het eind van de  
19e eeuw de schapen nutteloos werden, 
de heide er troosteloos bij lag en uitein- 
delijk de ontginningen het systeem  
definitief liet verdwijnen.

Nieuwe functie
De heidevelden werden in de 20e eeuw 
in rap tempo omgevormd tot landbouw-
gronden en bos. De grote boswachterijen 
van Staatsbosbeheer herinneren daar nog 
aan. Pas in het begin jaren zestig van de 
vorige eeuw werd de ontginning van de 
zogenaamde woeste gronden bij Kroon- 
besluit verboden.
In heel Drenthe is er nog een kleine 
10.000 ha over van de vroegere eindeloze  
heiden. Al een kleine eeuw geleden 
stonden er tegenkrachten op om dit 
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de redder van ons Drentse heideschaap, 
begraasde namelijk al vanaf de zestiger 
jaren de heide van Dwingeloo.

Schoonebeker heideschaap
In 1980 kon Het Drentse Landschap de 
helft van de laatste kudde Schoonebekers  
in Westerbork kopen van scheper 
Noordhof. Een weinig toegankelijke man 
die echter wel de eer toekomt dit extreem 
zeldzame, puur Drentse schapenras voor  
de ondergang te hebben behoed. De 
Schoonebeker is een iets luxer, rank en  
hoornloos heideschaap. Hoog op de 
poten met een lange nek en gekromde 
neus. Onze stichting heeft het behoud 
van dit zeldzame huisdierras als belang-
rijke doelstelling op zich genomen. In de 
jaren die volgden werden op al onze wat 
grotere heidevelden meest Schoonebekers 
ingeschaard. Inmiddels grazen er in totaal 
zo’n 1100 schapen op onze ingerasterde 
velden. ’s Zomers verdubbelt dat aantal 
bijna. 
Zonder beheer gaan zelfs de meest open 
en schrale heidevelden via successie 
geleidelijk over in bos. Hoe minder inten- 
sief beheerd wordt des te sneller verloopt 
zo’n proces. Bij Het Drentse Landschap 
onderscheiden we een viertal verschil-
lende, aan de intensiteit van het beheer 
gekoppelde heidelandschappen. Te weten  
de paarse heide, de heischrale heide, de  
boomheide en uiteindelijk het bos op 
schrale zandgrond. Willen we de vooral 
voor toeristen aantrekkelijke paarse 
‘VVV-heide’ behouden dan zullen we de  
meest intensieve beheersvorm met de 
meest maximale afvoer van voedings-
stoffen moeten realiseren. En dat betekent,  
naast de mechanische beheermaatregelen, 
de inzet van een gescheperde schaaps-
kudde die nacht na nacht mest in de 
schaapskooi achterlaat. Hoe intensiever 
het beheer, hoe paarser de heide! In 1987 
werd de kudde van het Hijkerveld gestart, 
in 2004 die van Doldersum.

Scheper Noordhuis 
met zijn kudde 
Schoonebekers, 
1935

Drents  
heide-
schaap

massieve verlies van dit oude cultuur-
landschap tegen te gaan. Natuurmonumen- 
ten kocht omstreeks 1930 de Dwinge-
loosche Heide en ook onze stichting 
verwierf vanaf 1960 grote oppervlakten 
heide. De bekendste heidevelden van  
de stichting zijn het Hijkerveld, het 
Doldersummerveld, het Drouwenerzand 
en het Scharreveld. Samen beslaan ze  
zo’n 2000 ha.
De gedachte na aankoop was, dat als 
de heidevelden maar tegen ontginning 
beschermd werden, de natuur de rest 
wel deed. Niets bleek minder waar. In 
hoog tempo groeiden de heiden dicht met 
bos of vergrasten tot een soort savannes 
met Pijpenstrootje. Vervolgens vielen de 
heidevelden niet zelden ten prooi aan 
herhaald en steeds massaler branden. 
Overigens werd dit ook als traditionele 
jaarlijkse beheervorm gezien. In mei 1980 
brandde na moedwillige brandstichting 
vrijwel het gehele Doldersummerveld af. 
Een paar weken later leek het veld wel 
een kunstgrasweide. Het groene veld deed 
bijna pijn aan de ogen. De tijd was rijp 
voor een  herbezinning van ons beheer.

Historische referentie
Kijkend naar het verleden kan men de 
heidevelden niet anders zien dan als oude 

cultuurlandschappen. Ontstaan op arme 
zandgronden als gevolg van roofbouw 
door boeren. Alles wat er aan organische 
stof richting dorp en potstal kon worden 
afgevoerd, werd meegenomen. Maaisel, 
plagsel, struikgewas en de mest van de 
schapen. Dit unieke landschap met haar 
grote biodiversiteit in de verschillende 
levensgemeenschappen als vennen, stuif-
zanden, jeneverbesstruwelen, vochtige en 
droge heiden, is vooral ontstaan als gevolg 
van de extreme afvoer van voedings-
stoffen. 
Wil men dit prachtige cultuurlandschap 
behouden dan vraagt het beheervormen 
als branden, maaien, plaggen maar ook 
zeker begrazen om onder meer de opslag 
van bomen tegen te gaan. Minder bekend 
was dat er in het verleden ook koeien op 
de heide liepen, zoals uit oude schilde-
rijen bleek. Vaak weidde men ossen tot ze 
3 of 4 jaar oud waren, waarna ze naar het 
westen gedreven werden om afgemest te 
worden om de stadsbevolking te voeden. 
Toen Het Drentse Landschap bij wijze 
van experiment in 1980 koeien op de 
heide introduceerde, werd dat als een 
revolutionaire stap gezien maar eigenlijk 
was het niets nieuws. Het inzetten van 
heideschapen werd door iedereen wel als 
normaal gezien. De kudde van Ruinen, 

Iconische waarde
Een schaapskudde is ook zeer waardevol 
in het beheer van natuurgebieden; het is 
een effectief beheerinstrument. Leidend 
in combinatie met plaggen en maaien 
tot maximale afvoer van voedingstoffen. 
Opslag van bos krijgt geen kans en de 
herder kan op elk moment de kudde daar 
inzetten waar dat noodzakelijk of het 
meest effectief is.
Hoe oubollig sommigen schapen op de  
heide ook vinden, de economische  
betekenis ervan is moeilijk te overschat- 
ten. Een kudde is een enorme toeristische 
trekker met iconische waarde voor het 
‘product’ Drenthe. Wij staan zelf vaak 
perplex van de bezoekersaantallen bij de 
lammetjesdagen of bij het naar de heide 
trekken van de kudde vanuit de kooi.
Gescheperde kudden vormen de laatste 
herinnering aan een duizenden jaren 
oude nomadische periode, waarin de 
mensheid met haar gedomesticeerde 
dieren in de nog nauwelijks ontgonnen 
wereld rondtrok. Het behoud van onze 
beide zeldzame heideschaaprassen, het 
Drentse heideschaap en de Schoonebeker, 
is in culturele zin van groot belang. Het 
Drentse Landschap zet zich dan ook 
compromisloos in om deze rassen zuiver 
en sterk te houden. Deze heideschapen 
kunnen veel schralere omstandigheden 
aan dan dikzakken als de moderne vlees-
rassen. Om dat zo te houden selecteren 
we zeer streng op gewenste eigenschap- 
pen. Sterk beenwerk, makkelijk aflamme- 
ren en conditie.
Tenslotte zijn kudden in educatief opzicht 
van grote betekenis. Vooral kinderen zijn 
snel verliefd op de lammetjes en raken 
begeesterd door het spel van de herder  
en zijn honden met de kudde. 
Naast de kooien gelegen infocentra 
worden druk bezocht, de aangeboden 
fiets- en wandelroutes gretig gebruikt.

Feest
De afgelopen jaren hebben de huidige 
tien Drentse gescheperde kudden zich in 
allerlei bochten moeten wringen om te 
kunnen overleven. De exploitatie van een 
kudde is kostbaar en steun bleek soms 
wel, maar vaak ook niet voorhanden. 
Onze stichting moet naast de subsidies 
jaarlijks zo’n € 35.000,– per kudde extra 
ter beschikking stellen en bij andere 
kudden is dat niet veel anders.
Zelfs met vrienden-stichtingen, betaalde 
arrangementen, adoptieprogramma’s voor 
lammetjes lukt duurzaam behoud maar 
nauwelijks. In die zin is het echt fantas-
tisch dat de gescheperde schaapskudden 
in Drenthe opgenomen zijn in de Unesco 
lijst van immaterieel cultureel erfgoed. 
En dat tegelijkertijd de Provincie Drenthe 
jaarlijks € 335.000,– aan subsidie ter 
beschikking stelt voor steun aan de laatste 
tien kudden. Waarmee, dankzij Stichting 
tot Behoud van de Drentse Schaaps-
kudden, dit verhaal het best denkbare 
slot lijkt te hebben gekregen. De mogelijk 
verplichte openbare aanbesteding zien 
vele schaapskuddes nu als een volgende 
grote bedreiging. Hierdoor kunnen graas-
aannemers uit bijvoorbeeld Brabant hier 
aan het werk gaan omdat zij vaak veel 
goedkoper zijn. Mijn inziens speelt deze 
problematiek voor onze stichting gelukkig 
niet want wij zetten de kuddes alleen in 
voor onze eigen natuurterreinen.
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