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Drents Heideschaap op de hei. De financiering van schaapskuddes blijft een
heikel punt. Provincie Friesland is van plan meer geld ervoor uit te trekken.

Andere financiering gescheperde kuddes
In Friesland nemen terreinbeheerders de subsidie-uitbetaling
over van de provincie. In Drenthe zijn kuddes aangewezen op
het grote publiek om de exploitatie rond te zetten.

P

rovincie Friesland stopt weliswaar
met directe uitbetaling aan kuddes,
ze gaat wel een vergoeding geven
via de zogenoemde SNL-regeling. “Als
provincie houden wij een rol in het realiseren van de gestelde natuurdoelen”,
aldus de Friese gedeputeerde Johannes
Kramer tijdens het minisymposium ‘Gescheperde kuddes’ in Jubbega.
Het SNL-geld wordt gegeven aan de terreinbeheerder die de toeslag, samen met
de vergoeding die hij daar zelf voor geeft,
doorsluist naar de herder. “De herder
heeft alleen te maken met de terreinbeheerder en niet meer met twee afzonderlijke partijen. Per saldo zal de Friese
herder er in de nieuwe regeling op vooruitgaan”, meent de gedeputeerde.
Diederik Sleurink van begrazingsbedrijf
Wylde Weide Landschapsbeheer in Heerenveen is enthousiast over de plannen:
“Als de regeling uitpakt zoals Kramer
voorstelt, dan krijgen we de beschikking
over drie keer 25.000 euro, terwijl dat nu
twee keer 17.000 euro is. Bovendien is de
ﬁnanciering voor een periode van zes jaar

vastgesteld. Dat geeft duidelijkheid,
zowel voor herder als terreinbeheerder.”
Kramer maakt wel een voorbehoud. “Een
en ander is afhankelijk van de afspraken
die we kunnen maken met staatssecretaris Henk Bleker.” Bovendien geldt de
regeling niet voor terreinen van Staatsbosbeheer, omdat die niet onder de SNLregeling vallen. “We zoeken hiervoor een
oplossing.”
ONZEKER

In Drenthe is Anne Meijer van de stichting Drents Heideschaap in Ruinen
minder positief over de toekomst. “De
ﬁnanciering is onzeker en voor veel
kuddes zal dit betekenen dat ze de stekker eruit trekken.” Zijn stichting heeft
veel ervaring met lijfsbehoud. “We
ijveren eigenlijk al sinds het ontstaan in
1944 voor instandhouding van het
Drents Heideschaap.”
Ook vandaag de dag is het niet eenvoudig om een kudde te exploiteren, stelt
Meijer. De kudde van Ruinen is voor
een kwart aangewezen op provinciale

(voorheen landelijke) subsidie, krijgt
een kwart van het benodigde geld van
gemeente en provincie vanuit recreatieve geldstromen, een kwart is afkomstig van terreinbeheerder
Natuurmonumenten en het resterende
kwart moet worden geworven via eigen
inkomsten.
AAIBAAR

Meijer: “Gelukkig hebben schapen een
hoog aaibaarheidsgehalte en lukt het donateurs aan ons te binden.” De stichting
zorgt ervoor dat mensen veelvuldig in
aanraking komen met de kudde, bijvoorbeeld tijdens een lammetjesdag, schaapscheerdersdagen en kerstwandelingen.
Ook regelmatige aandacht in de media
draagt bij aan goodwill, weet Meijer. “En
de herder is natuurlijk een geweldig visitekaartje. Zijn of haar omgang met het
publiek is van grote toegevoegde
waarde.”
De vrienden van het Drents Heideschaap
brengen jaarlijks 30 tot 35 duizend euro
bij elkaar. Toch loopt het exploitatietekort op, constateert de stichtingsvoorzitter. “We moeten aanhoudend aandacht
vragen, want alleen met hulp van buitenaf kunnen we de heide paars houden
met onze kudde”, besluit Meijer. <<
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