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GESCHIEDENIS SCHAPEN FOKKEN 

• - herderen:  voedsel zoeken, opruimen 

                         gronden vruchtbaar maken 

• - particulier : melk, eiwit en wol voor het gezin 

 

OVERLEVEN 



SCHAPEN FOKKEN HEDEN 

• - melkproductie  

• - verkoopbaar kg vlees per ooi 

• - behoud erfgoedpatrimonium 

 

 

HULP BIJ BEREIK VAN NATUURDOELSTELLINGEN 
 



WAT NODIG ? 

- Specifieke rassen: 

              - zelfredzaam 

              - voedsel zoeken over grote afstanden 

              - eten van specifieke grassen, heide, opslag…. 

              - kunnen overleven 

              - beperkte karkaskwaliteit (SEUROP) 

 

MINIMALE OPBRENGST EN MAXIMALE ARBEIDSKOST 



In landschapsbeheer 

- daling worpgrootte 10-30% 

          te weinig voedselaanbod 

          onrust (stootbegrazing plaatsen en afbreken flexinetten 

                        8- 10 netten = 3 uur zonder gras maaien) 

- verminderde groei lammeren (geen bijvoedering) 

          250 gram per ooi (1,5 lam x 166 gram/dag) 

- gewichtsverlies ooien (4€/ kg) = dierenmishandeling 

 



Financieel 

• Schapen grazen 8-11 uur per dag (herderen en nachtweide) 

• Jaarloon geschoold agrariër : 40.000€ (1800 uur/jaar) 



NIET gemeten MAAR geweten  
als professionele schapenhouder 

 
- kennis van schapen 

- omgaan met schapen 

- kennis planten 

- eetgedrag en tijdstip eten 

- wanneer kunnen distel, netel, brem… afgevreten worden? 

 

Praktijkervaring 



Maaibeheer terreinen 
1-2-3 maal per jaar  

 
• Een jaarrond goed onderhouden groene gordel (de uitstraling) 

 

• Kostprijs 0,04 - 0,1 € /m2  + afvoer naar … 40-53€ /ton 

 

Imago, uitstraling bedrijf - pr 
 

Streekeigen levende grazers 



Verbredingsactiviteit 

• Zorgboerderijen                                                          405 

• Verhuren kamers aan toeristen                                401 

• Kijkboerderijen                                                              68 

• Landbouw en beheersovereenkomst                      640 

 

• Natura 2000 : 166.320 ha waarvan 67.600 ha in landbouw 

 



ECONOMISCHE KANT VAN  NATUUR 
(Van Hall Larenstein) 

= Biodiversiteit, maar ook geld en geluk 

• Natuur voor mensen, mensen voor natuur 

• Zoeken hoe de economie met de natuur meekan, hoe de regionale 
economie kan ondersteund worden 

 

 

    IS DIT MEETBAAR ? 

KAN  DE ECONOMISDCHE WAARDE BEPAALD WORDEN ? 



NATUURWAARDEVERKENNER 
(ANB / INBO) 

• Wordt opgemaakt voor landbouw, houtproductie 

• Belevingswaarde van recreanten en toerisme 

 

Gevolgen voor buitengebied ? 

 



TOERISME 

• Kennis van het gebied 

• Vaststelling van erfgoed in gebied 

• Het beleven van….. 

• Wandel-, fietspaden, drank, eet en slaapgelegenheid 

• Imago van regio, overheid, natuurvereniging… 

 

Brugge is toerisme maar Vlaanderen wordt toerisme 



Begrazingsbeheer 

• Bezoekers willen streekeigen beleven 

• Beheer kent een grote aaifactor 

• De natuur blijft nog economisch onzichtbaar 

 

• Vertrouwen tussen beheerders, gebruikers en bezoekers 



Besluit 

Budgetbegrenzing bij natuur 

    - meer verantwoording van budget met gevolg : 

     - efficiëntere besteding 

     - kostenanalyses 

     - besparing op beheer om doelstelling te bereiken 

Schapenhouderij in beheer is meetbaar 

Zijn natuur en economie elkaars tegenpool of elkaars versterker ? 

Arbeid in beheer kan niet zonder betaling 



WIN   WIN   WIN 

 


