
De 50 schapen geven het dorp een rustgevende aan-
blik, maar zijn hard aan het werk. Tijdens hun trektocht 
verspreiden ze namelijk zaden, vruchten en plantde-
len en zorgen zo voor een rijke begroeiing. De ooien 
komen ook op plekken die lastig te bereiken zijn met 
machines. De Dorpsraad zette zich daarom in om de 
duurzame grasmaaiers ook naar Gorssel te halen. 

Begrazen is maaien en verrijken
Eigenaar Herbert Nijkamp kent de e� ecten op de 
natuur. “Begrazing door schapen heeft echt voordelen 
ten opzichte van grasmaaiers: minder geluidsoverlast 
en ecologisch.” 

Aantrekkelijke begroeiing 
Meer grassoorten, kruiden en bloemen maken de 
bermen en gazons langzamerhand gevarieerder en 
aantrekkelijker. Voor mensen, maar ook voor vlinders, 
bijen, andere insecten en daarmee uiteindelijk ook 
voor vogels en kleine zoogdieren. Wat gaan voorbij-
gangers er op korte termijn van merken? In de eerste 
plaats zorgt de grazende kudde voor een ander dorps-
aanzicht. Verder wordt het gras op korte termijn wat 
ruwer en ongelijkmatiger. Maaimachines zijn precies 
afgesteld en schapen zijn minder precies. Ook kan 

Schapen maaien ook 
het gras in Gorssel! 

Vanaf half juli kunt u ze ook in en rondom Gorssel spotten; 

Poll Dorset-schapen. De kudde maakt van juli tot en met oktober 

twee keer een ‘graasronde’ langs aangewezen locaties. Net als 

in Eefde houden ze grassen, kruiden en andere planten kort en 

vervangen zo het maaiwerk met machines.   

het zijn dat het gras een periode iets hoger staat dan 
bewoners gewend zijn. De schapen zijn dan onderweg.

De ecologische e� ecten van schapenbegrazing zijn 
niet onmiddellijk zichtbaar. Vaak duurt het een of 
twee seizoenen voordat zaden alle ruimte krijgen en 
ontkiemen. De snelheid van het resultaat is natuurlijk 
ook a� ankelijk van weersomstandigheden zoals neer-
slag en temperatuur.   

Wat zien we op korte termijn?
De grazende kudde zorgt natuurlijk voor een 
ander dorpsaanzicht.
Gras wordt op korte termijn wat ruwer en 
ongelijkmatiger. Maaimachines zijn afgesteld 
en schapen zijn minder precies…
Gras kan iets hoger staan dan bewoners 
gewend zijn. Even wachten, de schapen zijn 
onderweg.

“Schapen doen wat met mensen”
Waarom schapen? Een schaap is - in tegenstelling 
tot sommige andere grazers - een gemakkelijke eter. 
De dieren zijn benaderbaar. “Zo’n kudde is een leuk 
gezicht, het verbindt mensen zelfs met elkaar”, aldus 
Herbert. Mensen komen soms even kijken en gaan 
met hem en met elkaar over de schapen in gesprek.

Afrastering  
Verplaatsen gebeurt ‘s ochtends zo vroeg mogelijk om 
overlast te beperken.

In Gorssel zelf leggen de schapen kleine afstanden af. 
Ze staan daarna ongeveer 24 uur op een plaats. Die 
plek wordt afgezet met tijdelijke rasters. Goed om te 
weten dat deze onder stroom staan “om de schapen 
binnen en honden buiten te houden”. Even oppassen 
dus. Aan de rasters hangen bordjes met een nood-
nummer. Ziet u iets ongebruikelijks? Dan kunt u de 
eigenaar meteen bellen.

Meldingen of vragen?
Op circulus-berkel.nl/wijgrazeninlochem

vindt u veel informatie en kunt u een bericht 
achterlaten Liever direct contact? 
Dat kan op werktijden via 0900 9552 of 
WhatsApp: 06-10507300

Poll Dorset
Eigenaar Herbert heeft 100 ooien, 50 lammeren 

en 100 rammen. “Het is een mengelmoes, omdat 

ik op zoek was naar het ideale ras”. Dat heeft hij 

gevonden: de Poll Dorset uit Engeland. “Deze 

schapen kunnen in de wei grazen, maar ook op 

grond met weinig voeding. Het is een rustig en 

relaxed ras.” En dat is belangrijk voor dieren in de 

dorps- en stadsnatuur. “Sommige rassen zijn mooi, 

maar te angstig en teruggetrokken.”

Waar ziet u de schapen nog 
meer? 
Na een geslaagde proef met begrazing in Eefde 
besloot ook de gemeente Zutphen de kudde te 
omarmen. “Geweldig dat de dames nu ook naar 
Gorssel mogen”. Wilt u weten waar de schapen 
grazen in Eefde en Gorssel? 
Op www.circulusberkel.nl/wijgrazeninlochem

vindt u actuele kaarten. 

Biodiversiteit
Schapen ‘maaien’ korter dan machines, zo krijgt 
de bodem meer licht en ruimte.
Ze verplaatsen zaden via de hoeven, wol en mest.
Meer grassoorten, kruiden en bloemen maken 
de bermen en gazons gevarieerder.
Die variatie is aantrekkelijk voor mensen, vlinders,
bijen en andere insecten. Daar profi teren ook 
vogels en kleine zoogdieren van.


