Mogelijkheden

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bij onze

Mogelijkheden om een dier te adopteren:

boswachters terecht, of bij het kantoor van

•

een schaap (€ 75 per jaar) of een hooglander

het Goois Natuurreservaat en natuurlijk

(€ 125 per jaar), U kunt op persoonlijke titel adopteren,

op www.gnr.nl.

maar ook namens een groep familieleden,
vrienden of collega’s.
•

Meerdere dieren adopteren.

•

Uzelf of iemand anders aanmelden als ‘Vriend van
de Kudde’ (€ 35 per jaar)

•

Het adoptiebedrag kunt u desgewenst gespreid betalen
via een machtiging per jaar, kwartaal of maand.
Wat krijgt u als adoptant?

•

Een adoptie-certificaat.

•

Ieder jaar een persoonlijke uitnodiging voor een bezoek
aan de schaapskooi als de lammetjes zijn geboren en

Schotse Hooglander
Zwaar gebouwd, ruige vacht en enorme horens. Zo
woest als de Schotse Hooglanders eruit zien, zo kalm en
vriendelijk is hun karakter. Deze runderen kunnen zich
goed redden; zelfs in de winter met vorst en sneeuw. Het
Goois Natuurreservaat biedt deze runderen meer dan

Goois Natuurreservaat

voldoende voedsel als gras, twijgen en bladeren.
Omdat ze graag op hellingen en andere moeilijk

Postadres: Postbus 1001, 1200 BA Hilversum

begaanbare plaatsen grazen, kunnen mens en machine

Bezoekadres: Nieuwe Meentweg 2, Hilversum

niet tegen hen op. Zo zorgen de runderen er op een

Tel: 035 621 45 98

natuurlijke manier voor dat overheersende planten en

e-mail: gooisnatuurreservaat@gnr.nl

struiken worden teruggedrongen.

website: www.gnr.nl
De Nationale Postcode Loterij is
partner van het Goois Natuurreservaat.
www.postcodeloterij.nl

Hierdoor krijgen andere planten zoals kruiden en
mossen een kans, waardoor uiteindelijk een beter
natuurlijk evenwicht ontstaat.

voor een bezoek aan de kudde runderen
(onder leiding van een boswachter).
•

Een uitnodiging voor onze jaarlijkse Schaapscheerdersdag (juni).

Adopteer
een dier
in de rijkste omgeving
van Nederland.

Oog in oog
met dieren

Zo voegen de grote grazers zeker een dimensie toe aan
uw tocht door de Gooise natuur. Op de Hoorneboegse
heide lopen witte Charolais runderen die speciaal zijn
getraind om te kunnen functioneren in de aanwezigheid van loslopende honden. Blijft u niettemin toch op

Schotse Hooglanders, Drentse heideschapen. U komt

afstand, want ook deze dieren hebben rust nodig.

honden kosten jaarlijks veel geld. Denk bijvoorbeeld aan:
Nu lopen er in de Gooise natuur weliswaar geen wolven,

• de herders

Adopteer een 'grazer'
Daarom vragen wij aan natuurvrienden als u om een

wisenten of edelherten rond. Maar toch valt er nog iets te

• het onderhoud aan de schaapskooi

beleven. Het gevoel om in één landschap te zijn met dieren

• de verzorging en training van de Bordercollies

Drents heideschaap of een Schotse Hooglander te adopteren.

die in harmonie leven met de natuur. Dieren die niet gevan-

• het onderhouden van alle omheiningen die nodig

Daarmee steunt u het natuurlijke en duurzame beheer van

gen zitten in kooien of achter hekken maar in alle vrijheid

zijn om te voorkomen dat de dieren de openbare

oog in oog staan met u.

wegbetreden

Dan hebben we het over de langharige Schotse Hooglanders en de Drentse Heideschapen die u op veel plekken
kunt tegenkomen.

het Gooise landschap op een zeer speciale manier.

Drents Heideschaap
Slank van bouw, sluik afhangende vacht en vaak met
zwarte en bruine plekken. Ooien èn rammen met hoorns.

Écht wild zijn ze weliswaar niet maar in hun gedrag staan
deze dieren nog vrij dichtbij het oerrund en het oerschaap.
Ze gaan hun eigen gang en kunnen beter niet worden ver-

Daaraan herkent u het Drentse Heideschaap. Dat is een
special ras met een lange historie.
In de oorlog waren ze bijna uitgestorven. Nu zijn er

stoord of gevoerd. Dan blijkt de Schotse Hooglander ineens

weer enkele duizenden van, waarvan een paar honderd

helemaal niet zo te verschillen van de Europese bizon of

op de Gooise heiden.

Wisent, een dier dat je vanzelfsprekend ook met rust laat.

(een postzegel hoeft niet maar mag wel)

Maar de kuddes runderen en schapen met herder en

Goois Natuurreservaat
Antwoordnummer 1137
1200 VB Hilversum

nend. Ieder moment kan het immers raak zijn.

Stuur deze antwoordkaart in een envelop naar:

alleen al, maakt elke voetstap binnen hun leefgebied span-

Telefoon / E-mail:

dat ze nog bestaan.

Rekening:

Precies: de kans om wilde dieren tegen te komen. Die kans

het is mede aan de schapen en Hooglanders te danken

Postcode / Woonplaats:

Wat maakt een safari of jungletocht zo aantrekkelijk?

Ik machtig het Goois Natuurreservaat om -tot wederopzeggingmijn bijdrage af te schrijven en wel:
per jaar, per kwartaal of per maand.
Handtekening:
Datum:

De Gooise heidevelden behoren tot de allerlaatste en

Straat:

heide tot voorbij Leersum. Maar nu is er bijna overal bos.

€

dier te adopteren of ‘Vriend van de Kudde’ te worden.

Schotse Hooglander
à € 125,- per jaar, aantal:
totaal €
Vriend van de kudde
à € 35,- per jaar
totaal €

boompjes kort. Zo blijft de heide open. Vroeger strekte de

Mw:

bijzondere manier aan meewerken. Hoe? Door een

Dhr:

runderen kunnen. Want ze houden het gras en de jonge

Totaal
bedrag
per jaar:

van het bos en heidelandschap. Ook u kunt hier op een

totaal €

De heide zou trouwens niet zonder die schapen en

Drents heideschaap
à € 75,- per jaar, aantal:

zijn. Want dat is wat ze doen: werken aan het behoud

Ja, ik help de natuur een handje en neem een schaap en/of rund 'te grazen'.

ze vanzelf tegen als deze dieren buiten ‘aan het werk’

