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drents heideschaap
door rené zanderink, voorzitter ark van de smaak
—

1981 is Albert schaapherder van de grote kudde Drentse heideschapen (400 schapen) op het Balloërveld. Ergens rond 2000
kwam hij Marianne tekenend onder een boom op de heide tegen,
en sindsdien gaan ze samen door het leven. Samen beweiden ze
in opdracht van Staatsbosbeheer onder andere het Balloërveld,
gelegen bij Balloo/Rolde in Drenthe. Met hun Presidium ging
het enkele jaren lang redelijk goed. Concurrerende producten als
het Hoogveenlam verschenen. Dit vlees is afkomstig van kruisingen met zwaardere schapenrassen, want horecaslachterijen willen graag afgemeste lammeren van minimaal 20 kg schoon aan
de haak, en niet de maximaal 14 kg van het Drentse heidelam.
Vervolgens sloeg het noodlot toe en ging deze distributeur failliet
en in 2011 brandde de schaapskooi in Balloo af. De oorzaak is
nog steeds onduidelijk. In 2012 werd hun lamsham verkozen tot
winnaar van de Inspiratiebron Zeldzaam Lekker.
Als u dit artikel leest dan is de bouw van een nieuwe schaapskooi met een woonhuis voor Marianne en Albert inmiddels in
volle gang. De officiële opening zal in september plaatsvinden.
Marianne ziet ook veel heil in het wolatelier dat erbij gebouwd
gaat worden en waar prachtige kleden en stoffen uit de korte wol
gemaakt gaan worden.
Inmiddels zijn we zover dat er zich een tweede kudde Drentse
heideschapen voor het Presidium heeft aangemeld, die van Benneveld in Coevorden. Dit is eveneens een particuliere kudde die
niet van subsidie- en adoptiegelden aan elkaar hangt.
Landelijk is bij de consument een omslagpunt bereikt – nog
niet bij de door subsidies en adopties ondersteunde stichtingen die een hypocriet denken in stand houden – dankzij nieuwe schaapskuddes zoals die van Gijsbert Six, voorzitter van de
Nederlandse Fokkersvereniging van het Drents Heideschaap. In
Wageningen bij de Grebbeberg is onlangs zelfs een schaapskudde via crowd funding (25.000 euro) geformeerd. De inleggers –
ieder 100 euro – is duidelijk verteld dat ze in een schaapskudde
investeren en na 2 of 3 jaar met rente worden uitbetaald in schapenvlees. Als het maar transparant is en duidelijk verteld wordt.
Voor meer informatie zie De Verdieping op de Slow Food-website.

foto: via www.bordercolliepagina.nl

In 2005 was er een gedenkwaardige bijeenkomst in Zwolle:
voor het eerst kwamen meerdere herders bij elkaar om te praten over het vermarkten van een niet-commercieel schapenras
– het Drents heideschaap. De bijeenkomst was aangezwengeld door het convivium Zwolle, omdat er in Drenthe geen
convivium bestond dat de samenwerking kon coördineren. In
Nederland was er in Zuid-Limburg al het Geuldallam afkomstig
van één kudde van één eigenaar. In de Kempen ontstond enkele jaren later het Presidium voor het Kempisch Heideschaap,
op de Veluwe is er nog geen samenwerking tussen de negen
schaapskuddes. Reden voor de bijeenkomst in Zwolle destijds
was de verbetering van het inkomen van de schaapsherder.
Op dat moment was er ook de dreiging van stopzetten van de
(provinciale) subsidies. Daarom zaten er ook vijf herders van
de in totaal zes schaapskuddes in Drente. Werden de subsidies
stopgezet dan kreeg men alleen nog inkomen via zogenaamde
adoptiegelden en door de verkoop van vlees aan opkopers. De
adoptiegelden worden bijeengebracht door ouders van kinderen die in het voorjaar tijdens de lammetjesdagen de lammetjes een flesje mogen geven. De ouders en kinderen mogen niet
weten dat de helft van de lammetjes in het najaar wordt geslacht
omdat de stichtingsbesturen bang zijn dat men het daaropvolgende jaar niet meer komt. Wol werd niet verkocht. Veel schapenvlees verdween voor een habbekrats naar hallal slachterijen
of via de vrachtwagen naar Zuid-Europa of Turkije. Een onherkenbaar bulkproduct diende te veranderen in een gewaardeerd
Drents streekproduct. Tijdens de vergadering werden afspraken
gemaakt met een distributeur, die het vlees zelfs tot op markten in Amsterdam wilde gaan verkopen. Marianne Duinkerken
wierp zich op als ambassadrice van het Drents heideschaap. Zij
zou alles doen voor de promotie van het Drents heideschaap –
voor het ras, voor het vlees en de wol.
Na de vergadering bleek dat de subsidies toch werden voortgezet en uiteindelijk bleven alleen Marianne Duinkerken en haar
man Albert Koopman over om een Presidium te vormen. Sinds
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