
Geacht bestuur van de VBO en WIGRO, 

  

Ik ben met de gemeente in onderhandeling om in het Oostrandpark een kleine kudde schapen te 
houden en daar mee in het park te gaan begrazen. 

In principe staat de gemeente hier positief tegenover. Wel zijn er enkele aanpassingen gemaakt in 
mijn aanvraag. 
De belangrijkste zijn: 
a. De pen langs de Oostranddreef wordt verplaats naar het middenveld waar ik een derde pen had 
bedacht. Voorlopig geen pen aan de Oostranddreef. Deze is eventueel in de toekomst mogelijk na de 
eerste evaluatie die na één jaar zal plaatsvinden. 
b. De locatie van de nieuwe 2e pen komt verder van het voetpad en meer naar de bovenkant van het 
middenveld. 
c. Er moet overleg zijn geweest met de bewonersvereniging. 

Ik begreep ik dat er bij de Paddenpoel niet begraasd mag worden dat heb ik in mijn tekening 
aangegeven, als dit niet zo is hoor ik dit graag van u. 

Ik hoop dat u dit in uw eerstkomend overleg wilt bespreken, of misschien via een tussen 
vergadering,  zodat ik snel kan beginnen. 
Natuurlijk kan en wil ik het een en ander mondeling toelichten. 

Joop Boumans 
Oostrandpartk 46 

 

Hier onder staat de originele aanvraag die ik bij de gemeente heb ingediend: 

Ik wil graag met een kleine kudde schapen een deel van het Oostrandpark begrazen. 
De kudde zal bestaan uit 10 tot 20 ooien, dit aantal kan wisselen in verband met de geboorte van 
lammetjes. Omdat ik nog niet exact weet hoeveel schapen er nodig zijn voor dit gebied begin ik met 
dit aantal. Eens per jaar zal er een ram aanwezig zijn voor 6 tot 8 weken. Gemiddeld zal de kudde 15 
uur per week door het park heen grazen, ze staan niet in flexinetten maar worden daadwerkelijk 
gehoed (gescheperde begrazing). In de zomerperiode zal dit meer zijn en in de winter minder. Ik kan 
in overleg met afdeling groenbeheer sommige gebieden intensiever begrazen als de andere 
gebieden. 

Het begrazen heeft verschillende voordelen. 
Zo zal de overgang van bos naar weide minder hard en strak zijn als bij machinaal maaien. 
Door begrazing zal er een natuurlijke verspreiding van grassen, zaden en kruiden zijn dit komt de 
diversiteit van het park ten goede. Doordat de schapen zich verplaatsen zal er ook verspreiding van 
schapenmest zijn en hoeft dus niet meer extra bemest te worden. 
Er zal minder (of niet) machinaal gemaaid hoeven te worden. 

Ik wil graag 2 pennen maken die ik omhein met schapen gaas van 1 á 1,20 meter hoog. Op bijgaande 
bijlages heb ik de locatie aangegeven. Pen 1 is op de bult en heeft een lengte van ongeveer 40 en een 
breedte van 20 meter. Pen 2 is langs de Oostranddreef en ook deze heeft ongeveer een lengte van 40 
en breedte van 20 meter. 
Misschien dat ik in de toekomst nog een derde pen wil op het middenveld. 
Deze is ook makkelijk te bereiken voor veearts en scheerder. Deze pen zal ook rond de 40 bij 20 
meter zijn. Natuurlijk sta ik open voor eventuele andere locaties, dit in goed overleg met u. 

Een pen is een stuk van het grasland dat is afgezet met schapengaas, zodat de schapen daar rustig 
kunnen blijven staan zonder dat er toezicht is van mij als herder. 



Waarom 2 pennen. 
Ten eerste: 
Omdat na verloop van tijd het gras in de pen op is en ik ze dan in de andere pen kan zetten zodat het 
gras zich weer kan herstellen, zodat er geen roofbouw gepleegd wordt op de vegetatie. 

Ten tweede: 
Het verplaatsen van de schapen neemt tijd, als ik direct van uit een pen kan laten grazen staan de 
schapen langer te grazen. Vanuit de twee locatie zijn de te begrazen gedeeltes goed te bereiken. 
De derde locatie is een optie voor de toekomst 

De pennen zullen bestaan uit houten palen van 180 x 6 cm die op ongeveer 3 meter van elkaar staan 
met daartussen zogenoemd schapengaas van 1.00 tot 1.20 meter hoog met een maaswijdte van 10 
tot 15 cm. De pennen worden afgesloten met een houten hek met kabel en slot 

De schapen zijn een kruising tussen het Skudde schaap en een Drents heideschaap. Omdat dit 
natuurschapen zijn kunnen zomer en winter goed buitenstaan en hebben weinig of geen problemen 
met hoefjes en andere schapen problemen. 
Omdat het park een openbare ruimte is waar mensen mogen wandelen is er altijd een mogelijkheid 
dat er mensen in contact kunnen komen met de schapen. Daarom zullen de schapen jaarlijks tegen Q 
koorts worden geënt. 

 
 



 
 

 
 


