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DAAROM  

ETEN WE  

SCHAAP 



WAAROM SCHAAP? 

Schapen zijn lastig: 

• Culinair 

• Schapenvlees heeft een slecht imago 

• Schapenvlees is culinair niet interessant (Peter Klosse) 

• Schapenvlees is lastig te vermarkten 

• Ecologie 

• Schapenbegrazing is bij veel ecologen taboe 

• Schaapherder wordt als natuurbeheerder niet serieus genomen 

• Vleesproductie lijkt gouden bergen te beloven 

• Landbouw 

• Vleesproductie marginaal: 
• Runderen: 2 miljoen slachtingen, 400.000 ton vlees 

• Schapen + lammeren: 5-600.000 slachtingen, 13.000 ton vlees 

• Schapensector ondergeschoven kindje 

 



MARKT VOOR 

DUURZAAM ETEN 

Schapenvlees is Slow Food-product pur sang 

Slow Food = lekker + puur + eerlijk 

• Lekker = smaak, ambacht 

• Schapenvlees is het meest natuurlijke stukje vlees 

• Puur = natuur, milieu, landschap 

• Schapenvlees heeft het mooie verhaal van natuurbeheer 

• Eerlijk = voldoende inkomen voor iedereen 

• Groeiende markt voor schapenbegrazing als natuurbeheer 

• Groeiende markt voor duurzaam en natuurlijk vlees 

Dus:  

Waarom koppelen we natuurbeheer 
niet aan voedselproductie? 

 



ETEN EN TOPNATUUR 

Roemenië 

Schapenkaas 

gemaakt in bast van 

naaldbomen. 

 

BRÂNZĂ DE BURDUF 



 

PARCUL NATURAL BUCEGI 

Roemenië 

Parcul Natural 
Bucegi 

Turcana- en Tigae-
schapen 

 

ETEN EN TOPNATUUR 



SIRENE-KAAS 

Bulgarije 

Sirene-kaas, 

een soort feta 

van melk van 

schapen, 

geiten en 

koeien. 

 

 

 

 

 

 

ETEN EN TOPNATUUR 



 

PIRIN NATIONAL PARK 

Bulgarije 

Pirin National Park, 

Unesco Werelderfgoed 

Karakachan-schapen 

ETEN EN TOPNATUUR 



 

SOUTH DOWN MUTTON 

South Down Mutton 

Company 

 

 

 

 

 

 

ETEN EN TOPNATUUR 



 

SOUTH DOWNS NATIONAL PARK 

Engeland, 

South Downs 

National Park 

South Down 

Sheep 

 

 

 

 

 

 



NATUURBEHEER & 

'VERDIENMODELLEN' 

2011: Heinrich Belting, natuurbeheerder Dümmersee: 

• "In de toekomst is er minder geld. Wij hebben nooit geld gehad." 

• "Boeren huren land en maken winst" 

2011: Tadeusz Sidor: natuurbeheerder Biebrza National Park: 

• "58% van het nationale park is staatseigendom, maar 42% is 
privébezit." 

• "We weten nauwelijks wat de ecologie en wat de soorten nodig 
hebben. Ons primaire doel is het open houden van 30.000 
hectare weidegrond, en er was geld om nauwelijks een duizend 
hectare te maaien."  

2014: Visie Staatsbosbeheer: 

• Een Nederland waar natuur en landschap worden gewaardeerd 
en gekoesterd om hun schoonheid, om de hulpbronnen die ze 
voortbrengen en om de ecosysteemfuncties die ze vervullen. 



EUROPEES 

PERSPECTIEF 

• Overal in Europa is er een toenadering te zien tussen 

economie en ecologie: meer integraal beheer. 

• Natuurbeheerders zoeken naar 'verdienmodellen' in 

ecosysteemdiensten. 

• 75% van de biodiversiteit zit in cultuurlandschap. 

• Andere invulling en combinatie nodig van Europese 

financiering voor landbouw en natuur. 



NATUURBEHEER OF 

NATUURPREVENTIE? 

Nederland loopt voorop: natuurontwikkeling 

• Status natuur: 80% slecht, 20% onvoldoende 

• Nieuwe allianties slaan tussen natuurbeheer en landbouw 

• Provincie Noord-Brabant investeert € 27 miljoen in 10 jaar 

Sera da Estrella, Portugal: natuurpreventie 

• Status natuur: 60% onvoldoende, 40% goed 

• Traditioneel heidelandbouwsysteem 

• Leeglopend platteland 

• Nauwelijks investeringen nodig 

 

Bron: Jan Jansen, Best Natura 2000 value for money: prevention better than care? 



HEIDE IN 

EUROPA 

Extensieve begrazing 

Europa 

10 tot 20 miljoen ha 

2,1 tot 4,2 miljoen kg vlees 

 

Nederland 

200.000 ha 

42 miljoen kg vlees 

 

 

Begrazing van 

natuur kan vlees 

leveren voor  

3-10% van de 

vleesconsumenten 
 

 

 

 

 

 

 



MISVATTINGEN OVER 

SCHAPEN 

• Schapenbegrazing is ecologisch niet interessant 

• Zie lezing Jinze Noordijk 

• Schapenvlees levert geld op 

• Zie lezing Raymond Schrijver 

• Schapenvlees is vies 

• Proef dadelijk zelf tijdens de lunch 

• Schapenvlees is niet te verkopen 

• ? 



NATUURVLEES 

Er zijn al talloze initiatieven voor 'natuurvlees': 

• Drents Landschap verkoopt schapenvlees aan donateurs 

• Hoge Veluwe verkoop vlees van moeflons 

• Stichting Taurus: www.stichtingtaurus.nl 

• Freenature Wildernisvlees: www.freenature.nl 

• Natuurvlees Nederland: www.natuurvlees-nederland.nl 

 

• Goois Natuurreservaat: samenwerking met 

Restaurant 't Meenthuis 



MARKTONDERZOEK 

SCHAPENVLEES 

Conclusie: 

 

Schapenhouder 

= 

Jongleur 



GEEN CASH COW 

Star:  

natuurbeheer, toerisme, lammeren 

• hoog marktaandeel 

• hoog groeipotentieel 

Question Mark:  

wol 

• laag marktaandeel 

• hoog groeipotentieel 

Dog:  

schapen, vermarkten vlees 

• laag marktaandeel 

• laag groeipotentieel 

Cash Cow:  

niets 

• hoog marktaandeel 

• laag groeipotentieel 



MARKTONDERZOEK 

SCHAPENVLEES 

Conclusies: 

• Vermarkten schapenvlees moeilijke opgave: 

• Kosten hoog i.v.m. kleine aantal kilogram vlees 

• Schapenvlees onbekend, onbemind en ongemakkelijk 

• Afzet schapen onregelmatig 

• Samenwerking mogelijke oplossing 

• Samenwerking om jaarrond schapenvlees te leveren 

• Minimaal 13 schapenhouders, productie 390 schapen 

• Inkomsten: € 81.510. Kosten: € 78.629. Winst: 2.881 

• Conclusie: loont niet voldoende 



SMAAK EN 

SCHAPENVLEES 

Proeverij met 5 schapenrassen: 

• Geen verschil tussen rassen 

• Afhangen belangrijk voor stoofvlees 

Onderzoek naar productontwikkeling: 

• Afmesten bepaalt smaak: 

• Gras of krachtvoer geeft goede smaak 

• Bijvoorbeeld witte klaver geeft 'schapensmaak' 

• Afhangen onder secure condities: 

• Karkas niet direct koelen na slacht 

• Maximaal 12 dagen afhangen 



RILLETTES 

In ganzenvet 

gestoofd vlees 

van buik of 

borst 



BOUILLON OF FOND 

Heldere 

bouillon van 

botten, 

snijafval, 

vliezen, pezen, 

vleespuntjes en 

zelfs de huid. 



STOOFVLEES 

Met groenten en 

kruiden gestoofd 

vlees van de nek 



KROKET / BITTERBAL 

Uitstekend geschikt om te 

maken van minder malse 

vleesdelen, zoals de nek, 

de schenkels, buik en 

borst. 



LEVERWORST 

Hele mooie manier 

om schapenlever te 

verwerken. 

 



DROGE WORST 

Traditionele manier 

om vleesresten te 

verwerken en 

conserveren. 

 



BIKKELEN 

Traditioneel 

behendigheidsspel 

met 5 enkelbotjes: 

Spelregels 

 





GOOIS 

NATUURRESERVAAT 

Gebruik schapen 

en runderen niet 

om geld te 

verdienen, maar 

om natuur en 

landschap te 

verkopen! 


