
(concept) Advies WIGRO aan VBO bestuur over het plan “Schaapskudde bij 

Oostrandpark” van Joop Boumans  

De WIGRO heeft op basis van een vergadering op 19 april j.l.  en mailreacties 

van andere WIGRO mensen en bestuursleden een voorlopig advies opgesteld 

met randvoorwaarden en aandachtspunten waarmee bij het opstellen van het 

definitieve plan voordeel kan worden gedaan. 

Dit advies is naar de familie Boumans gestuurd met een uitnodiging om samen 

met de betrokken WIGRO mensen om de tafel te gaan zitten om . 

Op donderdag 20 mei is dat gesprek geweest in de weide langs de Runderweg 

bij de stenen picknick tafel. (zie Verslag veldoverleg tussen Joost en Pauline 

Boumans en een aantal WIGRO mensen). 

Op basis van deze drie stukken is nu gepoogd om te komen tot een advies over 

het plan zowel aan het bestuur van de Verenigde Bewoners van het 

Oostrandpark (VBO), als aan de planuitvoerder Joop Boumans en de gemeente 

waarin de belangrijkste punten, randvoorwaarden en adviezen worden 

samengevat.  

1. Het plan is een positieve aanvulling van de belevingswaarde van het 

Oostrandbos/Oostrandpark. Velen staan in principe positief tegenover 

het plan. 

2. De gemeente is beheers-/ handhavende instantie.   
3. WIGRO stelt voor dat het bestuur VBO de bewoners peilt. De bewoners  

moeten in meerderheid met definitieve plan instemmen. 

4. Het was een goed gesprek op 20 mei j.l. tussen Joop en Pauline 

Boumans en zes WIGRO mensen.                                                                                         

Joop vertelt nog nader wat zijn plannen zijn om met de nieuwe 

schaapskudde te beginnen. Zijn plan van aanleg en van uitvoering valt 

goed bij de WIGRO.                                                                                                   

De kudde houdt hij kleiner dan die van 10 jaar terug (maximaal 15 tot 20 

schapen). Hij wil minder bijvoeren en wil ophoping van voerrestanten 

voorkomen, de weinige mest wordt niet zichtbaar van de rand van het 

bos ruim verspreid in het bos, evt. brandnetels worden direct bestreden.                                                             

De herder mijdt het Paddenpoel/Rietorchis veld met zijn kudde.                    

Ook de strook wei met veel rietorchissen langs het water langs de 

Runderweg ten noorden van het wandel/fietspad zal de herder ontzien 

in de groei bloei en afrijpingstijd (mrt t/m/ augustus).   



5. Over de aanleg en constructie van de omrastering van de pennen  met 

palen en gaas en een klein schuilhok was de WIGRO evenals de 

gemeente akkoord. Voor continuïteit, ten aanzien van uitval, ziekte of 

vakantie, heeft Joost al een oplossing, zijn huidige maat, die hem bijstaat 

bij het runnen van de schaapweide in  Almere, gaat ook hier met Joost 

samenwerken.  

6. Joop verwacht geen grote problemen tussen zijn honden en de honden 

die in dit deel van het Oostrandbos worden uitgelaten. Dat zegt hij op 

basis van zijn ervaring met de vorige kudde. Het is te overwegen dat 

wandelaars in het begrazingsgebied van de kudde met borden worden 

geïnformeerd dat ze een gebied betreden dat dagelijks door een 

gescheperde schaapskudde wordt begraast. 

7. Tijdens het gesprek is er lang stil gestaan bij een suggestie vanuit de 

WIGRO of er binnen de pen een boom kan worden opgenomen. 

Landschapskundig maakt dat het parkgebied visueel aantrekkelijker. Een 

pen zonder boom, of tussen de bomen in, is minder aantrekkelijke. Het 

schuilhok zou dan in de buurt van de boom kunnen worden gemaakt. 

Verder moet voorkomen worden dat de schapen de stam kaal vreten. 

Daarom moet de stam breed omrasterd worden. Een Eikenboom is 

minder geschikt, omdat de eikels giftig zijn voor de schapen die ze wel 

eten. Zo kwamen als meest kansrijke voorstellen voor inrichten van een 

pen met een boom erin, de volgende varianten uit de bus: 

• Een wat ruimere pen dan 20 bij 40 meter met de grote Iep 

erbinnen; 

• Een ruimere pen met de roodbruine Esdoorn en de kleine 

Notenboom erbinnen.  

De meerkosten voor het incorporeren van een grote boom (oppervlakte 

van de pen wordt groter voor eenzelfde begrazingsoppervlak; de 

grondverbetering onder de boom en het snoeiwerk van lage takken; de 

afscherming van de stam met gaas, het verplaatsen van de stenen 

picknick tafel verplaatst worden op een plek buiten de pen als de pen de 

iep gaat insluiten ), kunnen we mogelijk vergoed krijgen door een 

financiële tegemoetkoming aan te vragen voor het project vanuit het 

gemeente potje “ Mensen maken de buurt”.  

Het gaat om de meerkosten i.v.m. de wensen van de bewoners, de 

aanleg van de pennen (omheining en schuilhok en andere directe 

voorzieningen van de kudde betaalt de familie zelf. 



8. Het lijkt iedereen een goed   idee om een keer een gesprek met de 

gemeente te hebben over het algehele beleid en  de uitvoering van het 

beheer van het Oostrandbos. Joop, Pieter, Jan Wouter en Ab willen daar 

graag aan meedoen. Van de kant van de gemeente zouden naast de 

opzichter Gilbert Jansen en Arslan Hasan de stadsecoloog Arjan van der 

Veen en de bosopzichter Bart Knol daarbij kunnen aansluiten. Dit 

gesprek hoeft niet vooraf te gaan aan het besluit om met de 

schaapskudde te starten.  

9. WIGRO staat niet meer op voorhand negatief tegenover de begrazing 

van de weide langs de Oostranddreef, als er rekening wordt gehouden 

met de speciale functie van deze weide als habitat voor insecten. 

10. De in het verslag van de 2e Zoombijeenkomst voorgestelde alternatieve 

locatie voor de pen op de Midden weide is bij nader inzien minder  

aantrekkelijk en vervalt. 

11. De WIGRO komt op basis van het bovenstaande tot de conclusie dat zij 

positief staat tegenover het opnieuw introduceren van een 

schaapskudde die het Noordelijke deel van het Oostrandbos. Het is wel 

zaak om bovenstaande randvoorwaarden en aanbevelingen in acht te 

nemen. Het is goed om bij de uitwerking en uitvoering nauw contact te 

onderhouden met elkaar. We nodigen Joop en Pauline om deel te 

nemen aan de WIGRO. 

 

Trudy van der Meer, Jan Wouter Bruggenkamp, Pieter van de Molen, Jan 

Leentvaar, Harrie de Heij, Bram bij de Vaate, Ab Langereis, Ineke van 

Westrienen, Piet Stroker, Ineke Ligthart, Frans Claessen. 

 

 
 


