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Schaapskooi verbrand

In de nacht van 13 op 14 juni is de schaapskooi van het Goois Natuurreservaat op de

Tafelberg- en Blaricummerheide volledig afgebrand. Op dat momentwas ook de schaaps-

kudde met 110 schapen en lammeren in de kooi voor de nacht. Alle dieren zijn gestikt en

verbrand. De brand is aangestoken.

Carla van Lingen

“Toen ik vrijdagnacht aan kwam rijden zag ik al

van verre dat er geen houden aan was. Flow de

hond, die anders niet te houden is als we in de

buurt van de kooi komen, moet geweten hebben

dat er iets aan de hand was. Al bij de Tafelberg

dook hij onder de stoel en is niet meer te-

voorschijn gekomen. En dat was maar beter ook

want de aanblik was verschrikkelijk. Door de hitte

waren de schapenlijven opengebarsten. Hoe

verslagen we ook waren, er moest gewerkt

worden. Dit mocht niemand zien.”

Boven de verkoolde resten vliegt een Boeren-

zwaluw. Hij is op zoek naar zijn partner die op het

nest is verbrand, samen met de eieren die ze aan

het uitbroeden was. Verderop hipt een Witte

Kwikstaart die ook een vaste bewonerwas van de

kooi. Ook deze vogels zijn van slag nu de 120

witte wolbalen niet meer rondstappen. Na een

time out van twee dagen richt Johan zijn blik op

de toekomst. Het Utrechts Landschap heeft

beloofd een kudde te schenken aan het GNR. De

tweede kudde komt er ook. “Daarmee gaan we

rondtrekken. Dat wordt een echte gescheperde
kudde met een herder die bijna alle heidevelden in

het Gooi gaat aandoen, tot aan de Lage Vuursche

toe.” En natuurlijk weer met Drentse

heideschapen, want Johan is verknocht aan de

Drent: “Het is een schraal schaap dat maar voor

een ding geschikt is: grazen. Je komt niet in de

verleiding om ze te houden voor de wol of voor de

melk. Het is ook een karakteristiek dier, elk

individu is verschillend. Het is een schaap met

uitstraling en vriendelijk voor mensen. Met zo’n

rondtrekkende kuddekun je heel selectief aan

natuurbeheerdoen. Zo ontstaat er een

graaskalender die aangeeft waar ze ingezet

moeten worden, ook in gebieden waar koeien

grazen. Je ziet dan dat vogels ook weer achter de

schapen aantrekken.”

Door de brand is niet alleen de bestaande kudde

om zeep geholpen, ook de lammeren die de basis

vormden voor de nieuwe tweede kudde, zijn
verloren gegaan. Het samenstellen van een nieuwe

kudde kost tijd. Ook moeten er

ovemachtingsplekken komen. Johan: “Er komt

een voorlopige aflammerlocatie bij ’t Laer. In de

toekomst willen we de kooi in de buurt van La

Place hebben. Verder komen er kralen bij het

Hilversums Wasmeer, het Pluismeer, bij de

Heidebloem en bij de infoschuur van het GNR.

Allemaal op
zo’n vijf kilometer afstand van elkaar

waardoor ze rustig grazend van slaapplaats naar

slaapplaats kunnen.
“

De schaapskooi en de kudde op de Tafelberg- en

Blaricummerheidetrekt Jaarlijks duizenden

mensen en vooral ook kinderen. Ook de

Wie steekt in hemelsnaam een schaapskooi met

daarin 50 volwassen schapen met hun 60

lammeren in brand? Schaapsherder en hoofd

levende have bij het Goois Natuurreservaat Johan

Griffioen gaat er voorlopig van uit dat de dader

niet geweten heeft dat de dieren binnen waren.

Johan Griffioen met zijn kudde

(fotocredits: GNR/Entingfilms).

“Deze schapen hoorje niet als ze in de kooi zijn.

Ze worden nooit binnen gevoerd dus er is geen

reden om onrustig te zijn als er iemand in de buurt

is.” We zitten een week na de brand op de ronde

bomenbank te kijken naar de geblakerde resten. In

het gaas van het hekwerk dat na de brand

nieuwsgierigen op afstand moet houdenzijn

bloemen gestoken. Ook op de bank liggen
verschillende boeketten. Wandelaars blijven met

een blik van verbijstering staan en roepen

bemoedigende woorden naar Johan. “Al die

reacties die we krijgen zijn hartverwarmend.

Mensen leven mee, het waren ook hun schapen.”
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rondtrekkende kudde zal een aanwinst worden

voor natuur en recreant. Voor het zover is moet er

geld komen. Johan:
“

Met de brand zijn ook de

infopanelen verbrand, het educatiemateriaal, de

landbouwwerktuigen, de scharen van het

schaapscheerderfeest: alles is weg. Inclusief de

grote voorraad hooi die op zolder was opgeslagen.
Dit hooi heeft voor zoveel rookontwikkeling

gezorgd dat ik ervan overtuigd ben dat de schapen
doodwaren voor ze zijn verbrand.” Hoe en of de

nieuwe schaapskooi in de toekomst beveiligd
wordt is nog onduidelijk. Maar dat hij er zo snel

mogelijk herbouwd wordt staat buiten kijf.
Wie het GNR wil helpen bij de opbouw kan een

bijdrage overmaken op giro 120420 t.n.v.

Stichting Steun Goois Natuurreservaat.


