
Beleidsplan Stichting Schaapskudde Sallandse Heuvelrug. 

 

Doelstellingen van de Stichting: 

 

1. Het veiligstellen en handhaven van de cultuurhistorische waarde en belevingswaarde van het 
gebied Twilhaar, gelegen in het natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. 

2. Het faciliteren en mede mogelijk maken gedurende het hele jaar laten begrazen  van het 
natuurgebied de Sallandse Heuvelrug door één of meerdere gescheperde schaapskudde(n). 

3. De ontwikkeling van het (recreatief) gebruik van het gebied Twilhaar te bevorderen. 
4. Het ondersteunen en beheren van de schaapskooi, hooiberg en omliggende gronden in 

gebied Twilhaar, op een cultuurhistorische en natuurgerichte wijze. 

 

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit 3 personen (vz., secr., penn.mr.). Het bestuur streeft 
ernaar om de doelstellingen zoveel mogelijk te realiseren middels inzet van vrijwilligers, en 
samenwerking met andere organisaties, ondernemers, overheid etc.  

Het bestuur van de Stichting laat zich bijstaan door een Raad van Advies, waarin de Gemeente 
Hellendoorn, de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer zijn vertegenwoordigd. 

De Stichting is voor de financiële middelen afhankelijk van giften (van o.a. donateurs). Daarnaast 
worden inkomsten gegenereerd uit activiteiten, en wordt aanspraak gemaakt op subsidies. 
 
Sinds de oprichting op 15 maart 2018 heeft de Stichting de jaarlijkse organisatie van zowel de 
lammetjesdag als het schaapscheerdersfeest overgenomen van SBB. 
 
Voor de periode 2018 – 2023 heeft het bestuur de volgende speerpunten geformuleerd: 

1. Het realiseren van een vaste basis van betrokken vrijwilligers.  
2. Het opbouwen van stabiele basisinkomsten uit giften. 
3. Het vergroten van de bekendheid van de schaapskudde, de schaapskooi en de activiteiten 

rond de schaapskudde (van bebording tot website) 
4. Het inrichten en opknappen van het gebied rond de kooi (hekken, hooiberg etc). 
5. Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en werkvormen  voor het (recreatief) gebruik van en 

educatie over het gebied Twilhaar 
6. De eerste stappen naar Heideboerderij Twilhaar: Een kleinschalig, circulair (landbouw)bedrijf 

waar de schaapskudde en de omliggende percelen het hart van vormen. 
  
 

 


