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Datum: 22 mei 2020 Portefeuillehouder:  Inge Raaijmakers  

Onderwerp: Natuurlijke begrazing in de gemeente 

Roosendaal 

  

Er grazen weer koeien in Landerije 
 

Sinds een aantal jaar wordt er niet overal meer gemaaid in de gemeente Roosendaal. Er is op 

bepaalde plekken gekozen voor natuurlijke begrazing. Op deze plekken, zoals langs beken en 

groenstroken langs wegen, grazen van maart tot ongeveer eind november schaapskuddes. Sinds 

vorig jaar verzorgt Van Driel Landschapsbeheer deze vorm van begrazing in onze gemeente. Vanaf 

vandaag grazen er in Landerije nu ook een koe met haar kalf. Binnenkort komt er nog een koe met 

kalf bij. Deze wordt binnenkort geboren. 
 

Goed voor de biodiversiteit 

Schaapskuddes dragen bij aan de ecologische structuur van het landschap. Uit onderzoek is namelijk 

gebleken dat schapen zaden en sporen verspreiden over grote afstanden wanneer de kudde trekt. In de 

vacht, de uitwerpselen en tussen de hoeven worden bovendien ook eitjes, insecten, slakken en spinnen 

vervoerd. Zaden kunnen in de vacht maandenlang kiemkrachtig blijven. Een ander voordeel van het trekken 

en hoeden van een kudde is dat door onder meer de korte begrazingsmomenten er voldoende rust is voor 

bloei en zaadzetting. (bron www.kennisbank.schapenvoornatuur.nl).  

 

Nieuw soort rund 

Tot vorig jaar graasden er Schotse Hooglanders in Landerije. Nu is er gekozen voor een ander ras: het 

Hereford rund. Dit rund komt ook uit Engeland en is net zo gehard als de Schotse Hooglander. Ze kunnen 

dus goed tegen alle soorten weersomstandigheden en het hele jaar buiten staan. Het ras kent zijn oorsprong 

in de plaats Hereford in het zuidwesten van Groot Brittannië in het midden van de 18de eeuw. Ze zijn 

vriendelijk en zijn uitermate geschikt voor natuurlijke begrazing.  

 

Inwoners van Roosendaal zijn van harte welkom om de koe en haar kalf op afstand te bewonderen. Het is 

wel belangrijk dat de koeien niet gevoerd worden. Van Driel Landschapsbeheer komt elke dag kijken hoe het 

met ze gaat. En als er niet voldoende gras is, worden ze weggehaald.  
 

Vernielingen aan afzettingen van de schaapskuddes 

De afgelopen week zijn de afzettingen die de schaapskudde afschermt een aantal keren vernield of 

opengezet. Hierdoor gingen de schapen aan de wandel. Gisteravond was het ook weer raak in Kroeven 

langs de Watermolenbeek. Dit is onwenselijk want de schapen verspreiden zich gemakkelijk en kunnen 

alleen samengebracht worden met een schaapsherdershond. Wij willen dan ook een oproep doen aan 

inwoners die onraad zien, dit door te geven aan Van Driel Landschapsbeheer. Dit kan op de volgende 

noodnummers: 06-83444304 of 06-53197289. De schapen grazen de komende periode in Tolberg en 

Langdonk. 

 
 

 
Voor meer informatie: Pieter Thielen | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 |  
4700 KA Roosendaal | (0165) 579 222 | 06 – 25 77 80 14 |  p.thielen@roosendaal.nl   
 

   

mailto:p.thielen@roosendaal.nl
https://www.facebook.com/gemeente.roosendaal
https://twitter.com/gem_roosendaal


 

 

 
 

 
 

 

 


