Waarom herstellen?
De Gorsselse heide is een van de
weinige natte heide-terreinen in
Nederland. In de tijd dat het gebied
als militair oefenterrein gebruikt
werd, zijn op veel plekken in het
gebied greppels en sloten gegraven.
Dit heeft geleid tot verdroging van
het gebied en de daarmee gepaard
gaande vergrassing en verbossing.
De laatste decennia is de heide
daardoor in oppervlakte flink
afgenomen en zijn kenmerkende
natteheidesoorten in aantal sterk
afgenomen of geheel verdwenen.
Om de heide echt een kans te geven
zijn meer ingrijpende maatregelen
nodig.
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Medio juli wordt begonnen met de herstelwerkzaamheden op de
Gorsselse heide. In verband met uw veiligheid en de aanleg van nieuwe
paden is het gebied tijdelijk beperkt toegankelijk.

Aan de slag
We gaan beginnen met de uitvoering van het Natuurherstelplan Gorsselse heide.
De doelen van het Natuurherstelplan zijn:
 herstel van de waterhuishouding van het gebied en vermindering van verzuring en
vermesting
 overgangsmilieus tussen bos, heide en vennen, waardoor het leefgebied voor
bepaalde faunasoorten verbetert
 een recreatieve zonering voor een goed evenwicht tussen natuur en recreatie.

Planning
De herstelwerkzaamheden Medio juli wordt gestart met het weghalen van
Medio juli
gestartin
met
het weghalen
kant het
van dichten
de Deventerdijk
bomen
enwordt
houtopslag
delen
van het gebied,
van gatenenenReeverdijk.
het
van bomen en houtopslag in delen van het Afhankelijk van het weer zal men
ondiepen van watergangen. Vorige week is het parcours daarvoor uitgezet en
gebied, het dichten van gaten en het doorgaan met het weghalen van een
zijn de bomen die gespaard worden geblest. Deze zullen straks als solitaire
ontdiepen van watergangen. Vorige week strook bomen langs het brede wandelpad
bomen
een markante
plek
hebben
de nieuwe
heide. Een vogelexpert
heeft
is het parcours
daarvoor
uitgezet
eninzijn
in het midden-gebied
van het terrein.
het
gebied
geïnspecteerd
op
broedende
vogels
en
er
is
vastgesteld
dat
niets
de
de bomen die gespaard worden geblest.
werkzaamheden
nog
in
de
weg
staat.
Deze zullen straks als solitaire bomen een Twee jaar

Nieuwsbrief no. 1
juli 2014

markante plek hebben in de nieuwe heide.
Een vogelexpert heeft het gebied
geïnspecteerd op broedende vogels en er
is vastgesteld dat niets de werkzaamheden
nog in de weg staat. Gestart wordt in het
noordoostelijk deel van het gebied, aan de

De
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naar
verwachting twee jaar in beslag, omdat er
alleen wordt gewerkt buiten het broedseizoen van de vogels en als het weer het
toelaat.

Tijdelijk geen toegang voor fietsers en ruiters
Meer informatie of vragen
info@markegorsselseheide.nl
www.markegorsselseheide.nl

De
bestaande
paden
zijn
door
werkzaamheden slecht toegankelijk of
versperd. Tegelijk met het uitvoeren van
herstelwerkzaamheden worden nieuwe
paden aangelegd voor fietsers en ruiters. In
verband hiermee en met de veiligheid is de
Gorsselse heide daarom tijdelijk niet

toegankelijk voor fietsers en ruiters. Ook
krijgt de natuur zo een kans zich alvast te
herstellen na de ingrijpende maatregelen.
Wandelen is op eigen risico wel
toegestaan. Pas op voor werkverkeer

Met lokale partners

natte heide

Het herstelplan wordt uitgevoerd in
opdracht van Marke Gorsselse Heide
door bedrijven uit deze regio. Beeftink
uit Vorden doet het kappen en vellen
van bomen en grondbewerking zoals
klepelen, plaggen en dempen van sloten
en greppels, Ten Bulte Rondhout uit
Winterswijk het vellen en afvoeren van
bomen en houtopslag en Mensink
Bosbouw uit Neede het uitrijden en

slepen van langhout en versnipperen ten
behoeve van o.a. biomassa. Zij hebben
ervaring met dit soort werkzaamheden in
kwetsbare terreinen. Zij zijn gewend daarin
met elkaar samen te werken. Bij het vellen
van bomen zullen zij beoordelen of een
boom geschikt is voor rondhout, zaaghout,
brandhout of snippers. Het rondhout wordt
opgeslagen in de bosrand. Bij voldoende
volume zal afvoer plaatsvinden.

Maatregelen in de komende maanden

Rondleidingen
Rondleidingen worden georganiseerd door IVN en MGH in de komende periode:
3 augustus
Voortgangwerkzaamheden Natuurherstelplan
17 en 18 augustus
Bloeiende Gorsselse heide
31 augustus
Geschiedenis
Deze rondleidingen starten om 14.00 uur, ingang Elzerdijk te Eefde, tegenover
de ingang van de kartbaan.

