
Definitief beheer

Heidelandschap is een halfnatuurlijk landschap. Dat betekent dat zonder het ingrijpen van de mens de heide 

verdwijnt. Dat zal gebeuren door begrazing met schapen, bij voorkeur een gescheperde kudde. Afhankelijk van 

de mate van vergrassing kan met drukbegrazing of natuurlijke begrazing worden gewerkt. Bij drukbegrazing 

wordt intensief op een klein oppervlak begraasd. Dit kan met behulp van verplaatsbare rasters. Daarnaast zal 

op natte delen kleinschalig worden geplagd of gemaaid. Het zaad van deze gemaaide stukken is dan bruikbaar 

om te verstrooien op de geplagde stukken. Deze vormen van beheer worden aangevuld met het verwijderen van 

bosopslag. De uitzaai van de vliegden is enorm en het zal nog heel wat jaren “dennen trekken” vragen alvorens 

daar sprake zal zijn van een beheersbare situatie. Dit zal in samenwerking met o.a. de Natuurwerkgroep opgepakt 

worden. Met hen worden afspraken gemaakt voor een planmatige aanpak. Door het toepassen van verschillende 

beheervormen ontstaat een meer structuurrijke heide met de kans op een grotere diversiteit aan soorten. 

Dit is ook voor de bezoeker aantrekkelijker.

Openbaar toegankelijk, maar niet alles mag
De Gorsselse Heide is een bezoek meer dan waard. Het gebied is vanwege haar kwetsbaarheid beperkt openbaar 

toegankelijk. 

Welkom op de Gorsselse heide
• Wandelaars op wegen en paden
• Honden aan de lijn
• Fietsers en ruiters uitsluitend op 

daartoe bestemde paden
• Geen verstoringen en vernielingen
• Voor het overige verboden toegang 
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De beperkingen hebben een reden:  

✱ Het noordoostelijk deel van het gebied is niet meer toegankelijk voor publiek. Hier kan men alleen terecht onder leiding 

van een gids. Dit gebied is erg kwetsbaar en is tevens “de kraamkamer” van de Gorsselse Heide. Veel kritische soorten zijn 

juist daar nog aanwezig. Marke Gorsselse Heide organiseert meerdere malen per jaar rondleidingen om dit waardevolle 

gebied te bezichtigen. De afsluiting wordt gerealiseerd in samenhang met de uitvoering van het Natuurherstelplan.

✱ Voor wandelaars is er 5 km wandelpad beschikbaar. De meest struinpaden worden gesloten. Langs de bestaande paden 

wordt bosopslag verwijderd. Veel meer dan nu het geval is heeft men in de toekomst de beleving “op de heide” te lopen 

dan erlangs.  

✱ Voor fietsers en ruiters zijn niet alle paden opengesteld. Fietsers en ruiters uitsluitend op daartoe bestemde paden. In 

samenhang met de uitvoering van het Natuurherstelplan krijgen deze paden een definitieve plek, die rekening houdt met 

het gebruik door wandelaars. Hierover is overleg met lokale belanghebbenden. Het beperken van het gebruik door fietsers 

heeft een reden. Veel zeldzame planten pionieren op de kale stukken, vaak zijn dat net de randen langs paden. Dit zijn 

voor fietsers vaak de meest gewilde (want harde) delen van het pad. 

✱ Loslopende honden zijn, hoe leuk het ook is voor de hond, niet toegestaan op de Gorsselse Heide. Zij zijn de grootste 

verstoorders van de nog aanwezige fauna. Vandaar: honden aan de lijn. Ook is het gebied niet toegankelijk voor 

aangespannen paarden, gemotoriseerde voertuigen en bromfietsen. Het is gebied is te kwetsbaar, te klein en bovendien 

een gebied voor natuur en rust. 

Er is lange tijd geen toezicht geweest op het gebruik. Daardoor zijn veel bezoekers hun eigen invulling gaan geven aan het 

gebruik van de Gorsselse Heide. Marke Gorsselse Heide is met IJssellandschap, provincie en rijk in overleg om te zoeken naar 

alternatieven om niet te vervullen wensen van de huidige gebruikers in te vullen in de omgeving van de Gorsselse Heide. 


