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Gilde opgericht voor en door
Traditionele Schaapherders
Traditioneel werkende schaapherders met zeldzame rassen houden in
deze tijd met moeite het hoofd boven water. Een onlangs opgerichte
vereniging en stichting, het Gilde van Traditionele Schaapherders,
gaan hier verandering in brengen.
Het Gilde van Traditionele Schaapherders
onderscheidt zich van bestaande herdersorganisaties door de focus op de cultuurhistorische waarde van een traditioneel werkende herder met zeldzame
Nederlandse schapenrassen. Voor hen
heeft het behoud van levend erfgoed en
agrobiodiversiteit prioriteit. Dit is op dit
moment moeilijk economisch rendabel
te maken en kan dus niet zonder maatschappelijke steun, waardering en tijdelijke dan wel structurele financiering
overeind blijven.
Het Gilde zal zich inzetten om het tij te
keren door zich – daar waar mogelijk – in
te zetten voor vernieuwende ondernemingsvormen van zelfstandig herderschap.

Weerklank
Het Gilde wordt breed ondersteund. Zo
heeft zij een startbedrag van het ministerie ontvangen, en tevens van Natuurmonumenten. Ook Slowfood denkt mee in
het op de kaart zetten van schapenvlees in
restaurants. Een Raad van Advies met zeer
uiteenlopende expertises helpt het Gilde
waar nodig. De SZH heeft een grote rol
gespeeld in de opstart van het Gilde,
omdat zij grote waarde hecht aan zowel
het behoud van kuddes met zeldzame rassen als aan het blijven bestaan van herders
die expertise hebben in het duurzaam
beheren van onze natuur.
Start
Op vrijdag 27 maart hadden de herders

Traditionele herders bij elkaar op de eerste ledenvergadering

Nonja Remijn

hun eerste ledenvergadering. Inmiddels
zijn ruim twintig herders aangesloten bij
het Gilde. ’s Middags werden de vereniging en de stichting het Gilde van Traditionele Schaapherders aan pers en andere
genodigden voorgesteld. Meer over het
Gilde kunt u lezen op www.gildetraditioneleschaapherders.nl.

Activiteiten
Om meer zicht te krijgen op de situatie van
herders heeft het ministerie een onderzoek
uitgezet bij Alterra. Raymond Schrijver
onderzoekt wat het verschil in financieel
opzicht is tussen een herder met een
gescheperde kudde en een traditioneel werkende schaapherder met een kudde van
zeldzame Nederlandse rassen. Hij brengt in
kaart wat de kosten zijn en waar de inkomsten vandaan komen. Een belangrijke vraag
is wie het gat kan gaan dichten dat traditionele herders nu tekortkomen om hun
ambacht te kunnen voortzetten. Want uiteindelijk draait het erom dat dit bijzondere
vakmanschap economisch rendabel
gemaakt kan worden en de traditioneel
werkende herders een duurzame toekomst
hebben. Raymond interviewt hiervoor
zowel herders als terreinbeherende organisaties en neemt bijvoorbeeld ook aanbestedingsprocedures onder de loep.
Het Gilde gaat zelf aan de slag om mensen
die geven om onze natuur en ons levend
erfgoed, zoals u en ik, te betrekken bij de
voortzetting van het bestaan van traditioneel werkende schaapherders. =
ZeldzaamHuisdier
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