
60 jaar schaapskudde Ruinen 

  

Historie 

Toen in het najaar van 1946 het doek viel voor de schaapskudde van Kralo, nam de “Natuur- 

beschermingswacht Meppel” het initiatief om de laatste Drentse heideschapen van ons land 

aan te kopen en het eeuwenoude ras voor uitsterven te behoeden. Zo besloot men eind 

1946 samen met de toen 17 jarige Wessel Luten (die nu nog bij de molen “De Zaandplatte” 

in het gehucht Engeland bij Ruinen woont) in Kralo een nieuwe kudde op te zetten. 

Men wilde de oorspronkelijke kooi in Kralo kopen, doch de eigenaar (de familie Pol uit de 

Wijk) wilde deze niet verkopen. 

Zo kwam men in 1947 bij “Natuurmonumenten” terecht ,die er in toestemde in de Benderse 

een nieuwe kooi aan de rand van de heide te bouwen. 

De gemeentearchitect van Meppel tekende, naar het voorbeeld van de oude kooi in Kralo, 

een nieuwe kooi, die door timmerman en aannemer Albert Coelingh uit Ruinen werd 

gebouwd voor een bedrag van 7.980,- gulden. 

De bouw, waarbij de eerste steen gelegd werd op 31 augustus 1949, verliep zo voorspoedig 

dat de kooi op 15 oktober van dat zelfde jaar reeds feestelijk in gebruik kon worden geno- 

men. De officiéle ingebruikname werd verricht door de toenmalige Commissaris de Koningin 

in Drenthe, jonkheer mr. R.H. Baron de Vos van Steenwiljk. 

Dank zij dit initiatief is de Ruiner schaapkudde de oudste kudde van ons land, die in de 

vijftiger jaren reeds meer dan 400 schapen telde. 

Herdenking 60 jaar schaapkudde Ruinen 

Hoewel de kudde dus uit 1946 stamt, herdenkt de Stichting “Het Drentse Heideschaap” die 

in 1962 werd opgericht vanuit een breder maatschappelijk draagvlak, op zaterdag 17 okto- 

ber a.s. de opening van de schaapskooi zo’n zestig jaar geleden. 

Wat gaat er gebeuren 

Voor deze herdenking zijn alle donateurs, instanties, leveranciers, buurtbewoners (oud)her- 

ders en medewerkers uitgenodigd om op een historische —sobere- wijze deze gebeurtenis 

gestalte te geven. 

Op de zaterdagochtend brengt de scheper de schapen naar een viertal boerderijen rond de 

Ruiner brink om ze vandaar omstreeks 10.00 uur te verzamelen. Daarbij zal de boerenkapel 

“De Knollenplékkers” aanwezig zijn om bij de aanwezige bezoekers de sfeer te verhogen. 

Vanwege het grote maatschappelijke draagvlak van de kudde bij de bevolking en toeristen 
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zullen kinderen van de Openbare Basisscholen van Ruinen en Ansen met behulp van vach- 

ten wol van de schapen minischapen maken, die worden geéxposeerd in en rond de 

muziekkoepel op de Brink. 

Een jury, bestaande uit twee bestuursleden van de Stichting Drents Heideschaap fungeert 

hierbij als jury. Er zijn een drietal prijzen beschikbaar. Eén voor de groep van 6 tot 9 jaar. Eén 

voor de groep van 9 en 10 jaar en één voor de groep van 11 en 12 jaar. 

Natuurlijk worden de kinderen daarbij getrakteerd op warme ranja. 

Omstreeks 12.00 uur vertrekt de kudde op historische wijze de “schaapsdrift” naar de heide, 

uiteraard begeleidt door de beide honden. 

De route die gevolgd wordt loopt vanaf de Brink door de Smeestraat, De Molensteeg langs 

de korenmolen “De Zaandplatte” , vervolgens over de Ruiner es naar de Benderse waar 

tegen 13.00 uur de kudde aankomt bij het parkeerterrein bij het Bezoekerscentrum. 

Een route die voor de fotograven een aanwezige fotopers en tv. Prachtige beelden zal ople- 

veren. 

Als de kudde bij het parkeerterrein aankomt zal de Commissaris van de Koningin in Drenthe, 

Jaqcues Tichelaar, samen met herder Menno Koller de schapen begeleiden naar de schaaps- 

kooi in de Benderse. 

Nadat alle aanwezigen zijn voorzien van een welkomstdrankje vangt omstreeks 14.00 uur 

het officiéle gedeelte aan met enkele sprekers en het aanbieden van het eerste exemplaar 

van het boekje “Op de grote, stille heide”en een dvd van de schaapskudde aan de Commis- 

saris der Koningin. 

Rond 15.00 uur vangt de pauze met wederom een drankje aan, waarbij de pers in de gele- 

genheid is om de sprekers en herder te interviewen, terwijl de aanwezigen kennis kunnen 

nemen via een beamer van de dvd over de schaapskudde. 

Telkenjare worden bij de open dag rond het begin van de lente, het zogenaamde “kroam- 

schudden” aan de bezoekende kinderen kleurplaten met een setje kleurpotloden uitge- 

deeld, waarna de kleurplaten voor een wedstrijd naar de schaapherder kunnen worden 

verzonden. Dit jaar kwamen er 111 kleurplaten retour. Deze zijn dooreen een jury, samen- 

gesteld door een viertal leerlingen van de Openbare Basisschool Ruinen beoordeeld en in 

de leeftijdsgroepen 6 t/m 8 en 9 t/m 12 jaar een drietal prijzen toegekend 

De prijsuitreiking zal rond 15.30 uur plaats vinden. De beide eerste prijzen is een weekend- 

verblijf in een zespersoons recreatiebungalow , beschikbaar gesteld door het Vakantiepark 

“De Wiltzangh”. 

Omstreeks 16.00 uur gaan we over tot een genoeglijk informeel samenzijn, waarbij aan de 

aanwezigen een exemplaar van het boekje “Op de grote, stille heide” wordt uitgereikt.


