Schaapskudde als locomotief voor het verspreiden van biodiversiteit
31 augustus 2010 - Maaseik

PROGRAMMA
09.45 u.: welkomstwoord
10.00 u.: Geert De Blust - Schapen voor natuur- en landschapsbeheer
10.30 u.: Wim Meulenkamp – Ecologische meerwaarde van schaapskuddes
11.00 u.: pauze
11.15 u.: Bert Driessen – Optimalisatie van landschapsbeheer met schapen
11.45 u.: Erich Röhse – Economische aspecten van landschapsbeheer met schapen
12.15 u.: Vragenrondje
12.30 u.: Middagpauze
13.30 u.: Panelgesprek
14.15 u.: Officiële overdracht van de herdersstaf door gedeputeerde Frank Smeets
15.15 u.: Openlucht receptie aan de oever van de Maas

Regionaal Landschap Kempen en Maasland

• Europees project - Interreg IVa
• Looptijd: 2008 – 2011
• Partners: 27 partners uit Vlaanderen en Nederland
• Acties Æ uitwisselen ervaringen // lessons learned // best practices
• 4 hefbomen
– MIAS: menselijke infrastructuur en industrie als springplank voor soorten
– dit schapensymposium past in de actie ‘lijnvormige infrastructuur”

– Boer&Natuur: agrarische landschappen, thuishaven van vele soorten
– SADR: Soorten aan de Rand (bosranden, heideherstel…)
– Beekdalen: bron van biodiversiteit

• Biodiversiteit gaat over
leven … ons leven!
• 2010, internationaal
Jaar van de
Biodiversiteit
• Tijd om signaal te geven

A Global view – Red List
Red List of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
Red List of Threatened Species
documents the extinction risk of 47.677
species.
Threatened with extinction:
• 1 bird out of 8
• 1 mammal out of 4
• 1 conifer out of 4
• 1 amphibian out of 3
• 6 marine turtles out of 7
Biodiversity loss is high!
• Species extinct 1.000 times faster
• This biodiversity loss has grim
consequences for humanity
• Over 1,1 billion people are directly
threatened by the loss of fish stock
•…

De internationale schapentrektocht
• start in Berlijn op 5 juni en einde in Trier op 17 oktober
• 1200 km!
• Estafettetocht waarbij elke herder de herdersstaf, die
van bij het begin door herder Knut wordt meegenomen,
overneemt van zijn voorganger en dan weer doorgeeft
aan zijn opvolger.
• In deze herdersstaf wordt de naam van elke herder
gegrift en iedere stad, gemeente of provincie waar de
tocht passeert kan er zijn lintje of wimpel aan kan
vastmaken.
• Herder Johan Schouteden trekt van 1 tot 17
september, met een kudde van 600 schapen van
Maaseik naar Brussel
– 15 km per dag
– 600 schapen
– 160 km van Maaseik naar Brussel
– Aankomst: 17 september 2010

• Schapen zorgen voor biodiversiteit!
http://www.movingsheep.be - http://www.herderstocht.be - http://www.schafe-sind-toll.de

Herders en biodiversiteit
•Herderen is één van de oudste beroepen
•Rondtrekkende schapen verspreiden
biodiversiteit
•In hun vacht, met hun pootjes en door de
uitwerpselen kunnen schapen zaden,
sporenelementen, insecten en kleine
diersoorten meedragen
•…

De Wijzen en Verstandigen
Schaap Herder

•

•
•

•

Tafel der 32 ziektens der schapen
– De Rijpte of Krauwagie (schurft)
– De grauwe schijt (diarree)
– Den zuren peezel (ontstoken penis)
– De Zottigheid (de draaiziekte)
– …
(Uit familiearchief van de familie Koten uit
Grevenbricht)
(Johannes Wilhelmus Koten (1796-1878) –
hereboer, burgemeester en eigenaar van een
schaapskudde)
26 juni 1998 – symposium gouvernement
Maastricht “Wijzen en Verstandigen
Schaapherder

