
Voorjaar in Doesburg 
De schapen zijn er weer…

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

Schapenbegrazing: maaien én verrijken
De grazende ooien geven de stadsranden een rustgevende aanblik. Maar 
de dames zijn hard aan het werk! Tijdens hun trektocht verspreiden ze 
zaden, vruchten en plantdelen en ontstaat er een steeds rijkere begroeiing. 
We zien nu al steeds meer variatie in kruiden en grassen langs de stad; 
aantrekkelijk voor mensen en voor dieren. Denk daarbij aan vlinders, bij-
en, kleine insecten en daarmee ook voor vogels. Wist u bovendien dat de 
schapen ook dol zijn op een ongewenste ‘woekerplant’ zoals de Japanse 
Duizendknoop?

Vorig jaar is de kudde gestart met ‘drukbegrazing’, de schapen grazen 
wat langere tijd op hetzelfde perceel. Er wordt dus intensiever begraasd. 
De e� ecten zagen we tot lang in het najaar.

Herder Siebe Schot: ´De schapen maken drie rondes. Deze eerste ronde 
grazen ze zoveel mogelijk gras weg waardoor kruiden doorschieten en 
vlotter gaan bloeien.”
Vorig jaar is de kudde gestart met ‘drukbegrazing’, de schapen grazen 
iets langer op hetzelfde perceel. Er wordt dus intensiever begraasd. 
De e� ecten zagen we tot lang in het najaar.
Siebe: “Na een extreem droge zomer kwamen grassen en sommige 
kruiden laat tot bloei. In de herfst zag je daarom nog lange tijd kleur in de 
bermen en veel insecten. Voor kleine zoogdieren en insecten hebben we 
wat ruwe stukjes laten staan. In de winter konden tuinvogels daar volop 
van profi teren.”

De herder: benaderbaar en bereikbaar
Overdag is een van de herders met zijn enkele bordercollies bij de schapen 
aanwezig. Vragen zijn altijd welkom. Herder Siebe: “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 
goed bereikbaar.” Inwoners doen er verstandig aan honden aangelijnd en 
op afstand te houden. “De netten staan onder stroom, dat kan geen kwaad. 
Maar wel goed om even op te passen.”

Veelgestelde vragen

  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 doe ik als ik iets wil melden of vragen? 
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?
De kudde maakt tussen april en eind november driemaal een ‘graasronde’. 
Op onze website ziet u waar de schapen zoal komen. In tussenliggende 
perioden gaan ze buiten de gemeente aan de slag.

Kijk voor een ‘graaslocatiekaart’ en nog veel meer 
informatie op www.circulus-berkel.nl/wijgrazenindoesburg 

Vanaf deze week ziet u ze weer grazen rondom Doesburg:
de kudde Kempische heideschapen. De ooien van herder 
Siebe Schot vervangen op aangewezen locaties het maaiwerk 
met machines. Daar houden ze de grassen, kruiden en andere 
planten kort. 

Kies voor elkaar. 
Samen voor een mooie buurt.


