
Snoeien in de wijk:
terugblik en vooruitblik
Jan Soesman, werkbegeleider bij Circulus-
Berkel, begeleidt de groenteams in 
hun dagelijks werk. Hij bewaakt voor 
medewerkers met een kwetsbare positie 
hun vertrouwde werkomgeving, maar ervaart 
ook hoe juist nieuwe projecten uitdaging en 
werkplezier bieden. “We kunnen trots zijn op 
het afgelopen seizoen”. 

“Snoeiplan voor drie jaar”
Veel plantsoenen zijn in deze winter gesnoeid en verjongd. Het wordt 
komende tijd zichtbaar als alles uitloopt. Het snoeiwerk gebeurt in 
‘blokken’, heesters die nu niet zijn gesnoeid komen aankomende 
winter aan de beurt. Zo zorgen we ervoor dat het beeld evenredig 
is en overal groen oogt. Jan: “Voor een meer planmatige aanpak 
hebben we een snoeiplan voor drie jaar opgesteld. Daarvoor zijn alle 
beplantingsvakken in kaart gebracht. In opdracht van de gemeente 
pakken we per wijk ongeveer een-derde van het snoeiwerk aan, zo 
voorkomen we kaalslag. Ook de vakken met bosplantsoen nemen we 
mee; de wat wildere inheemse heesters die dienen als windbrekers en 
beschutting voor vogels.”

Winterwerk
“Het groenteam is deze winter met het plan aan de slag gegaan.  
Aan de hand van een tekening op kleur konden de mannen vrij 
zelfstandig werken. De vakken zijn steeds voorzien van rood-wit  
lint zodat de werklocatie voor iedereen duidelijk en zichtbaar was.  
Er is drastisch gewerkt: sterk verouderde beplanting is weer jong en 
fris.” De winter bracht meer dan snoeiwerk. Zo hielpen de teams tijdens 
de winterse omstandigheden inwoners een handje bij het handmatig 
strooien. Twee tot drie weken lang hielden ze oversteekpaden, 
bushaltes, containerplaatsen en de toegang tot onder meer het 
gemeentehuis begaanbaar.  

De schapen zijn er weer…
Schapenbegrazing: maaien én verrijken
De grazende ooien geven de stadsranden een  
natuurlijke rustgevende aanblik. Maar ondertussen  
zijn ze hard aan het werk: tijdens hun trektocht 
verspreiden ze zaden, vruchten en plantdelen voor  
een rijkere vegetatie. Deze ‘botanische variatie’ zorgt 
voor aantrekkelijk grasland voor mensen en dieren,  
denk aan vlinders en bijen en kleine insecten.  
Weetje: wist u dat de schapen ook dol zijn op een 
ongewenste ‘woekerplant’ zoals de Japanse 
Duizendknoop? 

Na een pilot is vorig jaar gestart met ‘drukbegrazing’, 
de schapen grazen een wat langere tijd op iets minder 
perceel. De eerste effecten zagen we in het najaar. 
Stadsecoloog Bart Willers: “Na een extreem warme en 
droge zomer kwamen grassen en kruiden laat tot bloei. 
Maar de resultaten van schapenbegrazing werden in 
de herfst prachtig zichtbaar: bloeiende kruiden en meer 
insecten.”

De herder: benaderbaar en bereikbaar
Overdag is een van de herders vaak met enkele 
bordercollies bij de schapen aanwezig. Vragen zijn altijd 
welkom. Herder Siebe: “Het perceel wordt afgezet met 
tijdelijke rasters, een soort flexibele 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.

Goed om te weten…
 Schapen voeren, mag dat? 

De herder let goed op het eetgedrag van de schapen. Zo 
mogen schapen geen tuinafval eten, dat kan schadelijk 
zijn. Wilt u graag een broodje voeren? Het is meestal 
geen probleem, maar meld het eerst even bij de herder.

  Wat te doen bij een vraag of een melding 
De herder is regelmatig bij de kudde aanwezig. Uw 
vragen zijn bij hem van harte welkom. Constateert u 
buiten zijn aanwezigheid een onregelmatigheid bij de 
kudde? Aan de netten en op onderstaande webpagina 
vindt u het noodnummer van Siebe Schot.

  Waar en wanneer grazen de schapen?
Op dit moment grazen de schapen zoveel mogelijk 
gras weg waardoor kruiden doorschieten en gaan 
bloeien. De kudde maakt driemaal een ‘graasronde’. 
In tussenliggende perioden gaan ze buiten de gemeente 
aan de slag. Kijk voor een globale ‘graaslocatiekaart’ en 
nog veel meer informatie op 
www.circulus-berkel.nl/wijgrazenindoesburg 

Voorjaar in Doesburg

Een blik op 
BuitenRuimte
Het voorjaar is aangebroken en dus kunt u ze weer spotten op 
graslanden rondom Doesburg: de kudde Kempische heideschapen. 
De ooien van herder Siebe Schot houden de grassen, kruiden en 
andere planten op aangewezen locaties kort en zorgen zo voor 
meer ecologische variatie. Waar grazen de schapen zoal? En wat 
gebeurt er komende tijd verder in het Doesburgse groen? Op deze 
pagina leest u daar meer over.

Een paar van onze mensen!
De BuitenRuimte-teams van Circulus-Berkel verzorgen in Doesburg 
(groen)onderhoudstaken, maaiwerkzaamheden en onkruidbeheersing 
op verhardingen. 

Binnen onze teams is ruimte voor mensen met een afstand tot 
regulier werk: gemotiveerde collega’s die een periode werkervaring 
opdoen in de buitenruimte. Zinvol werk dat met coaching de kans op 
een reguliere baan vergroot en varieert van snoeiwerkzaamheden 
tot grotere projecten. Werk dat uitdaging biedt, ervaring en kennis én 
bijdraagt aan een groene en schone leefomgeving! 

   Een indruk krijgen van het werk van Rodney, Paul, Awal en collega’s? 
Kijk op het YouTube-kanaal van Circulus-Berkel voor een video-
impressie. 

   Woon je in de gemeente Doesburg en lijkt dit traject je interessant?  
Informeer bij jouw gemeenteconsulent. Wie weet word je binnenkort 
onze collega. 

Schone kolken tegen wateroverlast
Aan het begin van het jaar zijn alle kolken weer gereinigd. Waarom doen 
we dat? Regenwater loopt via kolken in de straat of stoeprand het riool 
in. Onderin de kolk vangt een bak zand, slib en vuil op. Om wateroverlast 
en overstromingen te voorkomen maakt Circulus-Berkel de 3.330 kolken 
in de gemeente jaarlijks schoon. Met een speciale kolkenzuiger reinigen 
we de bak, en grover vuil zoals takken en blad wordt verwijderd. Het slib 
en vuil voeren we af en bieden we aan voor duurzame verwerking.

Over Circulus-Berkel 
BuitenRuimte in Doesburg
In de openbare ruimte wordt dagelijks hard gewerkt  
om de gemeente mooi, leefbaar en schoon te houden.  
In opdracht van de gemeente zorgt de afdeling 
BuitenRuimte van Circulus-Berkel in Doesburg 
voor het onderhoud van het openbaar groen, voor 
maaiwerkzaamheden 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 ruimte  
is voor mensen met een afstand tot regulier werk.

Klaar voor het voorjaar! 
Het eerste gras is gemaaid, de schapen zijn op pad, 
valondergronden van speelplekken recht geharkt en vanaf begin 
maart is het schoffelwerk begonnen. Natuurlijk houden we ook 
de straten schoon en gaan we de strijd tegen onkruid aan. Zo’n 
eerste periode noemen we de 0-ronde: we zijn klaar voor het 
voorjaar. Drie belangrijke taken lichten we graag toe.

  Onkruidbeheersing op verhardingen
Als alles langzaam groen kleurt schiet ook het onkruid uit de grond. 
Circulus-Berkel startte daarom al eind februari met het duurzaam 
bestrijden van onkruid. Bij duurzame methoden steekt onkruid 
sneller de kop op dan bij chemische verdelging. Daarom spreken 
we ook wel van ‘onkruidbeheersing’. 
Niet alle plekken zijn eenvoudig machinaal bereikbaar. In de  
wijken en de stad kiezen we - naast machines - ook voor 
handmatige onkruidverwijdering. Dit doen we met onkruidbranders 
gemonteerd op trolleys. Op bijvoorbeeld wegen en paden worden 
de grotere machines ingezet die gebruik maken van hete lucht en 
een onkruidborstel.

Hollands weer...
De periode waarin we onkruid tegengegaan varieert. Niets is immers 
zo veranderlijk als Hollands weer. Zo gaat bij een onverwacht lange 
zomer en groeizaam weer ook de strijd tegen onkruid langer door. 

  Maaien
Circulus-Berkel BuitenRuimte zorgt voor de coördinatie van 
maaiwerkzaamheden. Bermgras op kruisingen en zichthoeken 
wordt driemaal per jaar gemaaid. Daarmee voorkomen we 
verkeersonveilige situaties. BuitenRuimte-medewerkers maaien – 
afhankelijk van de groeiomstandigheden – een aantal maal per 
jaar obstakels bij. Dit en ander maaiwerk doen we op ‘beeldniveau’. 
Met de gemeente is afgesproken hoe en waar wij maaien én hoe 
het beeld eruit moet zien. Gemeentegazons komen daarom soms 
wel tot 25 keer per jaar aan bod, bermen worden minder vaak 
gemaaid. Het machinale maaiwerk besteden we uit. 

  Vegen
De veegmachine van Circulus-Berkel houdt de straten schoon.  
Ook vegen doen wij op beeld. Het kan dus zijn dat u de veegwagen 
in een straat of wijk vaker, of in een andere periode tegenkomt dan 
in uw eigen straat of wijk. 

Buitenruimte in Beeld: over werk en werkzaamheden in de gedeelde leefomgeving

Samen aan de slag 
De groentaken in Doesburg worden uitgevoerd door medewerkers 
met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt én door gemotiveerde 
krachten met een afstand tot regulier werk. Het werk wordt gepland  
en begeleid door vakkrachten van Circulus-Berkel BuitenRuimte. 
Onze thuisbasis is de gemeentewerf, maar we werken ook vanuit 
de wijk. Misschien heeft u ze al gespot: de schaftketen in nieuwe 
huisstijlkleuren. Voor onze mensen een belangrijke plek voor een 
boterham, overleg of een pitstop. 

“Ervaring met groen of reiniging is niet nodig, iedereen is welkom. 
Door verschillende werkzaamheden is er zeker passend werk te 
vinden. Er heerst een prettige, gezellige sfeer binnen het team. 
Collegialiteit vinden we belangrijk, mooi om te zien hoe nieuwe 
deelnemers binnen de ploeg worden opgenomen. Wil je meer leren 
en verder binnen het groen? Dan is er de mogelijkheid certificaten te 
behalen.”
 1  Janneke Bolijn, Activeringscoach  

“Ik werk hier met veel plezier. Ik vind het leuk om in een groep te 
werken, te schoffelen en onkruid te branden. Onlangs heb ik een 
aantal certificaten behaald. Mijn wens is om in het groen te blijven 
werken.”
 2  Rodney Verheij, Groenmedewerker 

“Ik vind het lekker om buiten te werken, het  is afwisselend. Buiten 
werken betekent ook contact met andere mensen: sociale contacten 
vind ik leuk. Ik geniet tijdens het werken van de jaargetijden, elk 
seizoen heeft zijn eigen charme.”
 3  Paul Peters, Groenmedewerker
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Kies voor elkaar. 
Samen voor een mooie buurt.


