
Michiel van Gijtenbeek, gebiedsopzichter bij 
Circulus-Berkel BuitenRuimte is vanaf het 
begin betrokken bij de ‘fl eurige’ IJsselkade. 
“Dit is voor ons een A-locatie, we stellen dus 
hoge eisen aan de onderhoudskwaliteit. Het is 
een beeldbepalende plek met veel wandelaars, 
zo langs de IJssel.”

In Doesburg bestrijden we onkruid sinds een aantal jaren 
duurzaam; omdat het sneller de kop op steekt spreken we liever 
van ‘onkruidbeheersing’. Een aanpak die om een nieuwe inzet 
van mensen én materieel vraagt. “Ook op de kade hadden we al 
verschillende methodes toegepast: stoom, warm water, gewoon 
handmatig wieden. Inmiddels zet ik een innovatieve machine in 
waarmee we ook half-verharde paden onkruidvrij maken. We 
verwijderen een toplaag van 5 cm en zeven het grove grind via een 
lopende band. Daarna leidt de wiedmachine het schone grind terug 
en walst de toplaag glad. Zo krijg je schone en stevige paden. Een 
e� ectievere aanpak waar bewoners blij mee zijn. Het scheelt hen 
ook veel werk.”

Lees het hele artikel op www.circulus-berkel.nl/doesburg

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

Fleurige IJsselkade: 
een bloeiend 
bewonersinitiatiefbewonersinitiatief
Ze kwamen met het idee, met initiatief en zorgen nu voor 
het onderhoud: dankzij de bewoners van de IJsselkade 
genieten Doesburg, passanten en toeristen van een 
fl eurige IJsselkade. In het project trekken de gemeente, 
bewoners en Circulus-Berkel BuitenRuimte samen op.

Schaapskudde weer ‘naar huis’
De winter staat nu echt voor de deur en brengt de natuur in een lichte 
winterslaap. Het einde van het groeiseizoen betekent ook het einde van 
het begrazingsseizoen. De schaapskudde van herder Siebe Schot hield 
afgelopen seizoen - op aangewezen locaties - grassen, kruiden en andere 
planten kort. De Kempische Heideschapen gaan nu terug naar 
hun winterverblijf bij Doetinchem. 

Terugblik op de laatste begrazingsronde 
Grazende ooien gaven de randen van Doesburg een rustgevende aanblik. 
Maar ondertussen werkten ze hard aan ecologische variatie. Tijdens hun 
trektocht verspreidden ze zaden, vruchten en plantdelen en zorgden voor rijke 
graslanden; aantrekkelijk voor mensen én dieren zoals vlinders, bijen en kleine 
reptielen. 

Schaapherder Siebe Schot: “Deze laatste begrazingsronde was heel 
belangrijk; als alles is uitgebloeid worden de meeste zaden verspreid. De 
schapen hebben ‘ruwe stukjes’ laten staan, plekken voor de overwintering 
van insecten - denk aan rupsen en vlinders - en kleine zoogdieren.”

Stadsecoloog Bart Willers vult aan: “Van de randen en hoeken die gespaard 
zijn voor de insecten, profi teren óók (tuin)vogels in de winterperiode. Dichtbij 
huizen en langs paden en wegen is het gras korter afgegraasd met misschien 
alleen wat overblijvende stengels. Door de ochtenddauw levert dit nu prachtige 
zichtbare spinnenwebben op.” 

Bart: “Na een extreem 
warme en droge zomer 
kwamen grassen en 
kruiden laat tot bloei. 
De resultaten van 
schapenbegrazing 
werden in de herfst 
prachtig zichtbaar: 
bloeiende kruiden 
en insecten.”

Kies voor elkaar. 
Samen voor een mooie buurt.
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Henny Slokker, een van de enthousiaste 
bewoners, vervult een coördinerende rol.
“Zo’n drie tot vier jaar terug maakten bewoners 
zich sterk voor een aantrekkelijke en groene 
kade. Niet alleen voor henzelf, ook voor de vele 
toeristen die hier langs de IJssel wandelen. In 
april vorig jaar is er door gemeente én bewoners 

fl ink geïnvesteerd in de aanplant. Nu zorgen we als bewoners voor 
het onderhoud en hebben we tuingereedschap aangeschaft.” Toen 
Henny aan de kade kwam wonen sloot hij zich direct aan bij de 
initiatiefnemers. “De samenwerking tussen de drie partijen is 
optimaal, communicatie is belangrijk.” 

"Met 20 vrijwilligers zijn we in het seizoen iedere eerste en derde 
donderdagochtend aan het werk. Zeker vijf bewoners zijn 80+, maar 
doen niet onder voor de rest! Ik hou van aanpakken en kijk hoe 
we zaken goed én niet te duur organiseren. Bewoners zijn trots en 
vinden het heerlijk om buiten bezig te zijn. Leuk is de saamhorigheid 
die zo in de buurt ontstaat.”

De eerste aanplant was vorig jaar april. “Moet je zien hoe de perken 
er nu bijstaan, zo’n groot verschil. Maar de kiemkracht van onkruid is 
enorm. Het is kleigrond, gecombineerd met grind in de grond. Dat wil 
wel groeien en uitzaaien. Wij scho� elen nu de perken, Circulus-Berkel 
zorgt voor de omgeving en de paden op de kade. Waar hun machine 
niet kan komen wieden wij.” 

De IJsselkade is winterklaar, tijd voor winterrust? “Een keer per 
jaar gaan we met de vrijwilligersploeg uit eten. Ook dat komt uit 
de bewonerskas.”

"We zetten op de kade een 
innovatieve machine in."


