
Aan: leden van de Provinciale Staten van Drenthe 

Van: de 10 gescheperde schaapskuddes van Drenthe 

Betreft: brandbrief van de gezamenlijke kuddes  

 

Geachte leden van PS, 

Wie aan Drenthe denkt ziet zeker ook de uitgestrekte heidevelden waar een witgewolde 
gescheperde schaapskudde graast. De Drentse schaapskuddes zijn iconen van onze provincie en de 
websites van Drenthe dragen dat met verve uit. Voor het natuurbeheer, de cultuurhistorie en het 
toerisme zijn de kuddes van groot belang voor onze fraaie provincie. Veel lokale mensen zetten zich 
in om de kuddes te behouden en honderdduizenden bezoekers genieten jaarrond van dit prachtige 
schouwspel. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is dat helemaal niet. 

Het in stand houden van een schaapskudde kost veel geld, wat mede dankzij de inzet van honderden 
Drentse vrijwilligers en de financiële bijdrage van vele Drentse burgers en bedrijven mogelijk is. 
Helaas zijn de financiële tekorten van de schaapskuddes nog steeds aanzienlijk. Daarom is er voor de 
jaren 2016 t/m 2019 vanuit de Provincie per kudde tijdelijk € 7500,- per kudde extra beschikbaar 
gesteld. Samen met de terreinbeheerders en de extra inzet vanuit de schaapskuddes is de financiële 
positie van de Drentse kuddes de afgelopen jaren verbeterd. Deze tijdelijke bijdrage dreigt te 
stoppen per 1-1-2020, ondanks dat de financiële gevolgen daarvan herhaaldelijk onder de aandacht 
zijn gebracht bij zowel de provinciale ambtenaren als bij het college.  Wij vragen u als Drentse staten 
dringend om de structurele bijdrage voor de kuddes minimaal te verhogen met  die  € 7500,-. Als dit 
niet gebeurt zullen een aantal schaapskuddes opnieuw in ernstige financiële nood  komen en 
betekent dit op termijn definitief het einde voor meerdere Drentse schaapskudden 

De Drentse schaapskuddes  hebben als kuddes in Drenthe de afgelopen jaren veel baat gehad bij de 
extra bijdrage van de Provincie Drenthe. Het beheer van de heidevelden hebben we behoorlijk 
kunnen optimaliseren ten bate van de instandhouding van de instandhoudingsdoelen van de Drentse 
natuurgebieden. Het aantal activiteiten is per kudde behoorlijk toegenomen, waardoor de kuddes 
zelf meer inkomsten konden generen.  

Onze sector heeft de afgelopen jaren veel  aan elan gewonnen en staat er qua ontwikkelen van 
activiteiten en het beheren van natuurgebieden weer beter voor. Maar de financiële positie moet 
structureel aanzienlijk verbeteren, willen de kuddes het vol kunnen houden. Door het weer 
wegvallen van de extra tijdelijke bijdrage van € 7500,- per kudde  dreigen de Drentse kuddes 
opnieuw in financiële nood te raken.  

Daarom deze brandbrief aan u als Provinciale Staten.  Het structureel maken van de tijdelijk extra  
bijdrage van € 7500,- per kudde vanaf 2020 is voor het voortbestaan van onze kuddes keihard 
nodig!!!  Onze dringende wens is om tevens alle kuddes kwa bedrag gelijk te behandelen. De vraag 
aan uw fracties is om dit mogelijk te maken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2020. 

Al eeuwenlang lopen op de Drentse heidevelden de traditioneel gescheperde kuddes rond. Ter 
behoud en verbetering van deze natuurgebieden, het cultuurhistorisch gebruik en het behoud van 



twee Drentse zeldzame schapenrassen, het Drentse Heideschaap en de Schoonebeker. Daar genieten 
jaarlijks honderdduizenden  bezoekers intens van. Vanuit de schaapskuddes met hun honderden 
vrijwilligers is er grote bereidheid om dit levende erfgoed als een  icoon van Drenthe te behouden. 
Wij hopen en vertrouwen erop dat u ons dat mede mogelijk maakt. 

Uiteraard zijn wij graag bereid om het een en ander mondeling of schriftelijk nader aan u toe te 
lichten. Via mailadres kerssies@home.nl of via telefoonnummer 0653-436067 t.n.v. Albert Kerssies. 

 

Namens de Overleggroep van 10 Drentse Schaapskuddes. 

Voorzitter; Albert Kerssies 

Secretaris;  Hilko Bosma. 

Beilen, 3 juni 2019 
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