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Economische situatie van
schaapherders
• Honderd jaar geleden
•Vandaag
•Toekomst

Honderd jaar geleden
Wol 10keer meer waard dan vlees
Voldoende werknemers
Laag inkomen
Lage financiële lasten
Geen onnodige bureaucratie

Vandaag
Geen opbrengsten wol
Lage opbrengsten vlees
Hoge bedrijfskosten
Veel bureaucratie

Geen opbrengsten wol
Kg scheerwol 1985: € 3,00
Kg scheerwol 2010: € 0,30

Lage opbrengsten vlees
1985 lamsvlees: tot € 7,50
schapenvlees: tot € 4,00
ooipremie: € 35,00
2010 lamsvlees: tot € 5,50
schapenvlees: tot € 3,00
ooipremie: € 21,00

Hoge bedrijfskosten
1985 Pacht bouwland: € 200
Krachtvoer per kg: € 0,10
geen destructiekosten
2010 Pacht bouwland: € 900
Krachtvoer per kg: 0,25
destructiekosten: € 1000

Veel bureaucratie
Elektronische I&R en VKI
Vervoersvergunning
Gezondheidszorg

Toekomst
Natuur-, Landschap- en
Dijkbeheer tegen volledige
vergoeding van de
Arbeidskosten

Arbeidskosten Schaapskudde
9 uren per dag
365 dagen per jaar
3285 uren per jaar = 2 fte
€ 37,00 per uur = € 121.545

Kudde met 350 ooien en lammeren
Heidebeheer: 270 dagen beweiden
schraal (1/ha) vergraasd (1,5/ha)
350 ha
233 ha
€ 347/ha
€ 522/ha

Kudde met 350 ooien en lammeren
Graslandbeheer
2000 kg ds/ha
125 ha
€ 972/ha

4000 kg ds/ha
75 ha
€ 1620/ha

Pluspakket 18: Droog soortenrijk
grasland / Bloemdijk
D. Bloemdijk
Gewone agrimonie, Moeslook, Kluwenklokje, Rapunzelklokje, Grote centaurie, Wollige
distel, Ruige anjer, Beemdkroon, Aardaker, Glad parelzaad, Klavervreter, Wilde
peterselie, Karwijvarkenskervel, Grote bevernel, Ruige weegbree, Kleine ratelaar,
Veldsalie, Knopig doornzaad, Groot streepzaad, Kattendoorn, Wilde marjolein, Echte
kruisdistel, Grote leeuwenklauw, Bevertjes, Zeegroene zegge, Gewone bermzegge,
Knoopkruid, Geel walstro, Blauw walstro, Fijne ooievaarsbek, Veldgerst, Donderkruid,
Glad Parelzaad, Mantelanjer, Kleinbloemige salie, Akkerdoornzaad, Goudhaver,
IJzerhard.

Beheersvergoeding:
Droog soortenrijk grasland € 348,20 ha/jr

Bloemdijk € 1.121,20 ha/jr

Situatie
heideterrein

Maatregelen per 25 jaren

Kosten per 10 ha

(in euro’s 2004)

A

regulier beheer, geen schaapskudde
2 x afplaggen
25 jaren SN beheerspakket 31
totaal

B

met inzet gescheperde kudde
1 x afplaggen
20 jaren SN beheerspakket variant b
5 jaren drukbegrazing
totaal

C

met inzet gescheperde kudde
1 x afplaggen
25 jaren SN beheerspakket variant b
totaal

D

met inzet gescheperde kudde
5 jaren drukbegrazing
12 jaren SN beheerspakket variant b
3 jaren drukbegrazing
5 jaren SN beheerspakket variant b
totaal

140.000
17.750
+ -------157.750
70.000
84.000
35.000
+ --------189.000

70.000
105.000
+ --------175.000

35.000
50.400
21.000
21.000
+ --------127.000

Maaien Talud en dijken (2005)
Uitgangspunten:
~
talud te maaien met maaizuigcombinatie ( ca. 2/3 deel)
~
vlak terrein maaien met greenliner ( ca. 1/3 deel)
~
bijmaaien rond obstakels niet van toepassing
~
vrijkomend maaisel kiepen in tijdelijke depots
~
gras laden in depots en afvoeren met kraanauto incl. stortkosten
~
handwerk is in deze prijs niet inbegrepen
~
uitgaande dat alles met maaizuigcombinatie en greenliner
bereikbaar is
De kosten voor deze maaiwerkzaamheden bedragen ca. € 850,- per ha.
(excl. BTW)

Question?

Thank you for your attention!

