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In Lansingerland wordt op diverse plekken voor het onderhoud van het openbaar groen gebruik 

gemaakt van schapen. Op zich goed maar de fractie van de ChristenUnie heeft wel de volgende 

vragen : 

- In hoeverre wordt er bij de begrazing rekening gehouden met de perioden in het jaar die 

ongunstig zijn ? 

- Denk bijvoorbeeld aan  

o Het broedseizoen van vogels. 

o Het bloeiseizoen van voorjaarsbloemen 

- Ziet het college mogelijkheden gerichter te begrazen ? 

 

Reeds in 2010 (en ook eerder) is hierover vanuit de vogelwacht Rotta aandacht voor gevraagd en 

vanuit de gemeente is gereageerd dat er met het (broed)seizoen rekening wordt gehouden in de 

aanbesteding. Zie brief gemeente d.d. 31 mei 2010 met als kenmerk U10.11B60. 

Deze brief was naar aanleiding van een verzoekschrift d.d. 25 mei 2010, binnengekomen op 28 

mei 2010 met kenmerk I10.11743 

 

Toelichting : Vraag  is naar aanleiding onderstaand bericht naar onze fractie vanuit de 

Vogelwacht Rotta 

 

In Lansingerland loopt een grote kudde schapen rond die ingezet wordt bij het beheer van 

bermen in de mooiste tijd van het jaar. Daarbij worden er grote vernielingen aangericht. 

Veel wilde bloemen die bermen opfleuren en een feestelijke aanblik bieden worden 

rigoureus verwijderd. Wat overblijft is een desolaat geheel van droeve restanten. Dat 

geldt ook voor de aanwezige rietkragen. Rietvogels die volop bezig zijn aan het 

broedseizoen raken hun nest kwijt. Dat gaat in tegen de Flora en Faunawet. Die staat 

verontrusting van vogels in het broedseizoen niet toe. Een voorbeeld is de 

Boterdorpseweg. Daar is waarschijnlijk nog niet zolang geleden een mengsel van wilde 

bloemen zaden gezaaid. Het resultaat was een berm vol met b.v. margrieten. Een mooi 

gezicht! Inmiddels zijn alle margrieten (en ook de rietkragen) in de magen van de schapen 

verdwenen en ziet het er gewoon lelijk uit. Eén van de nevendoelen van het inzetten van 

schapen was het verspreiden van zaden door de schapen. Dat kan alleen als er sprake is 

van rijpe zaden. Die komen terecht in de vacht van de schapen, worden meegevoerd en 

vallen later op een andere plek weer op de grond. Dat kan natuurlijk ook via de 

uitwerpselen van de schapen. Zo verspreiden planten zich en krijg je een veel kleuriger 

berm. Dat alles kan vanzelfsprekend alleen goed gaan als de zaden echt rijp zijn d.w.z. 

later in het seizoen. De gemeente moet dan ook stoppen met begrazing met schapen in het 

voorjaar. De schapen moeten t.b.v. de rietvogels beslist tussen 1 mei en 1 augustus (liefst 

15 augustus) uit de rietkragen blijven. Wat voorjaarsbloemen betreft gelden nog andere 

data. In ieder geval moet er in het voorjaar veel gerichter begraasd worden. 

 


