Buitenruimte in Beeld
over werk en werkzaamheden in
de gedeelde leefomgeving

De wollige
grasmaaiers
van Doesburg
Wat graast daar langs de stad?
Van de lente tot het najaar kunt u ze spotten op graslanden rondom
Doesburg: Kempische heideschapen. De kudde van herder Siebe
Schot uit Doetinchem zorgt drie maal een periode van enkele
weken voor een natuurlijke begrazing. De 250 schapen houden de
grassen, kruiden en andere planten op aangewezen locaties kort
en vervangen daarmee het maaiwerk met machines.

De grazende ooien geven de randen van onze stad een natuurlijke rustgevende
aanblik. Maar ondertussen zijn ze hard aan het werk; tijdens hun trektocht
verspreiden ze zaden, vruchten en plantdelen en zorgen ze voor een rijkere
vegetatie. De grazers komen daarbij op plekken die machinaal lastig te bereiken
zijn. Maar er zijn meer redenen waarom Circulus-Berkel en de gemeente
Doesburg hebben gekozen voor deze duurzame grasmaaiers.

Schapenbegrazing is maaien én verrijken

Siebe Schot, al jarenlang schaapherder, is het weiden van schapen in stadsnatuur
gewend. Rondom de stad heeft begrazing een specifi eke meerwaarde. “Het
scheelt natuurlijk geluidsoverlast, zoals bij machinaal maaien. Het doet ook veel
voor de fauna in en rondom de stad. We sparen insecten zoals de sprinkhaan,
maar ook muizen en egels blijven in leven.” Begrazing zorgt al in het voorjaar voor
het terugdringen van juist de meest productieve grassen. Zo krijgen bijvoorbeeld
kruiden en bloemen op termijn meer kans, de ‘botanische variatie’ zorgt voor
aantrekkelijk grasland: voor mensen maar ook voor bijvoorbeeld vlinders. Op
korte termijn verandert er ook één en ander in het beeld. “De aanblik van de
graslanden wordt wat ruwer, meer ongelijkmatig. Want zijn maaimachines precies
afgesteld, schapen meten niet de lengte van een graspol.

Het Kempische heideschaap

Kempische heideschapen (of Kempense schapen) zijn middelgrote statige
dieren met een jas van crèmewitte wol. De ooien zijn altijd ongehoornd.
Het zijn sterke begrazers, gewend aan soms schraal grasland. Omdat ze
hoog op de poten staan kunnen ze redelijk grote afstanden afleggen.
Het ras ontstond rond 1800, maar bleek in de jaren 60 van de vorige
eeuw bijna uitgestorven. Exact 50 jaar geleden startte Stichting het
Kempische heideschaap daarom een terugfokprogramma. Inmiddels is
het ras weer helemaal aanwezig en gekenmerkt als Levend Erfgoed. De
schapen staan bekend als goede begrazers, leveranciers van goede wol
én van hoge kwaliteit vlees.

Benaderbaar én oplettend

Met de begrazing draagt de herder zorg voor de resultaten van het ‘maaiwerk’.
Maar ook de dagelijkse verzorging van de kudde, waaronder het bekappen van
hoeven, verzorgen van de vacht en het signaleren van ongemakken is een fl inke
taak. Dat wil niet zeggen dat Siebe en Rutger onzichtbaar zijn voor de omgeving.
“We staan altijd open voor vragen. Inwoners vertellen we graag over het hoe en
waarom van de kudde; als moderne herders hebben we ook een educatieve
taak.” Benaderbaar dus, maar ook oplettend. Bijvoorbeeld op het eetgedrag van
de schapen. “Wil iemand de schapen een broodje geven? Helemaal prima. Maar
iets als tuinafval is slecht voor het dier. Dat mag niet.” Wilt u dus een schaapje
voeren? Meld het even voor de zekerheid.

Schapen op tour. Waar?

Wilt u weten welke graslanden de schapen aandoen?
Op www.circulus-berkel.nl/wijgrazeninDoesburg vindt u de meest actuele
informatie.

Meldingen of vragen?

Meer informatie over de begrazing in Doesburg leest u op bovenstaande site.
U vindt daar ook interessante weblinks. Met vragen over (het maaiwerk van) de
kudde kunt u de schaapherder altijd aanspreken.
	Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld het maaiwerk in
Doesburg? Stel deze eenvoudig via het contactformulier op
www.circulus-berkel.nl/wijgrazeninDoesburg
	Telefonisch kunt u Circulus-Berkel BuitenRuimte tijdens kantooruren bereiken
via WhatsApp (06 - 105 073 00) of telefoonnummer 0900 - 9552. Digitaal
contact opnemen? Ga naar www.circulus-berkel.nl/contact
	Constateert u buiten aanwezigheidstijden van de schaapherder een
onregelmatigheid bij de kudde? Aan de netten en op de website vindt u het
noodnummer waarop Siebe Schot bereikbaar is.

Goed om te weten…

Overdag zijn herders Siebe Schot of Rutger Ebbers met enkele bordercollies bij
de schapen aanwezig. “Het perceel wordt afgezet met tijdelijke rasters, een soort
fl exibele netten. ’s Avonds en ‘s nachts hangt er een bordje aan de netten met
mijn telefoonnummer. Mocht passanten iets opvallen – denk bijvoorbeeld aan
een zieke ooi – dan ben ik altijd bereikbaar.” Inwoners doen er verstandig aan
honden aangelijnd en het liefst op afstand te houden. “Daarbij is het belangrijk om
te weten dat de netten onder stroom staan. Even oppassen dus.” Moeten we ook
oppassen voor schapenkeutels? “Dat valt mee. De schapen laten ze met name
buiten de graastijd vallen. En wat er valt, verteert snel.”

Kies voor elkaar.

Samen voor een mooie buurt.

Over Circulus-Berkel BuitenRuimte in Doesburg
In de openbare ruimte wordt dagelijks hard gewerkt om de
gemeente mooi, lee aar en schoon te houden. In opdracht
van de gemeente zorgt de afdeling BuitenRuimte van
Circulus-Berkel daarbij in Doesburg voor het onderhoud van
het openbaar groen, voor maai- en veegwerkzaamheden
en onkruidbeheersing op verhardingen. Ook worden
kolken onderhouden en gereinigd. Het is werk dat we met
enthousiasme en kennis van zaken uitvoeren in lijn met het
gemeentebeleid. We werken met teams waarin ook ruimte is
voor mensen met een afstand tot regulier werk.

