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Onze missie is de Gorsselse Heide in oude glorie 
herstellen en in stand houden door en voor de 
Gorsselse samenleving en de betrokkenheid bij de 

natuurwaarden van de Gorsselse Heide verder 
vergroten. Daarbij willen we de historische 

markegedachte weer invulling geven. 
 
 

 
 

 
 
Voor meer informatie over de Gorsselse Heide of de Stichting Marke Gorsselse Heide 

kunt u contact opnemen met: 
 

Stichting Marke Gorsselse Heide 
 
Jacques Duivenvoorden  

Rentmeester Gorsselse Heide 
 

Domineesteeg 2 
7213 LP Gorssel 
 

info@markegorsselseheide.nl 
 

 

 
 

 
U bent van harte welkom op de Gorsselse Heide. 
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1. Inleiding 

 
In 2017 is een symposium georganiseerd in het kader van de afronding van het 

Natuurherstelplan. Hierbij is in de protestantse kerk in Gorssel een bijeenkomst 
georganiseerd met diverse vooraanstaande sprekers waaronder oud Minister 

Veerman, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, Rosalie van Dam van de Wageningen 
Universiteit, Harm 
Smeenge van 

voormalig Dienst 
Landelijk Gebied 

en Jaap 
Starkenburg van 
Stichting 

IJssellandschap. 
Burgemeester Van 

’t Erve van 
Lochem was 
dagvoorzitter. 

Vanzelfssprekend 
hebben voorzitter 

Andrea van Schie 
en rentmeester 
Jacques 

Duivenvoorden 
van de Stichting 

Marke Gorsselse Heide het verhaal van de Marke en de Heide uitgebreid belicht.  
Speciaal voor deze gelegenheid en ter afronding van 10 jaar Marke is een boek 
gemaakt ter afronding van het Natuurherstelplan. In dit boek zijn vele fraaie foto’s 

opgenomen en verhalen opgetekend die samen het veelzijdige beeld van de Gorsselse 
Heide en haar burgerinitiatief weergeven. Hans Siemes heeft de redactie van dit boek 

voor zijn rekening genomen.   
 
 

Heidemaatjes 
Het bestuur heeft op het symposium een actie ‘heidemaatjes’ in gang gezet. Dit is een 

soort donateurschap waarbij mensen die de 
heide een warm hart toedragen voor 

minimaal 25 euro zich aanmelden als 
heidemaatje. Hiervoor hebben zich circa 50 
mensen aangemeld in 2017. In de 

toekomst wil het bestuur deze groep 
middels een campagne graag vergroten.  

 
Ed van Venrooij liet zich kronen tot eerste 
heidemaatje. 
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Vanzelfsprekend zijn de beheeractiviteiten gecontinueerd en zijn de experimenten met 

beheervormen voortgezet. Voor het eerst is er ook gemaaid op een deel van het 
terrein bij het Effususpoeltje en het voormalig rabattenbos. Dat is gedaan omdat de 

natuur de menskracht voorbleef en het een prachtige droge september was waardoor 
het terrein met tractor goed toegankelijk was. 

De speelvoorziening voor de kinderen is gerealiseerd aan de zuidpunt van de 
Gorsselse Heide.  
In 2017 zijn er maandelijks weer rondleidingen gegeven. Hiervan hebben ruim 

driehonderd mensen gebruik gemaakt. Bijzondere evenementen waren onder andere 
de nachtexcursie samen met IVN in het kader van de Nacht van de Nacht en de 

slootjesdag waarbij kinderen in het zuidelijke ven de biodiversiteit letterlijk op konden 
vissen.  
 

 
 

 
2. Visie 
 

De visie van de Stichting is ongewijzigd: het herstellen van het gebied conform het 
Natuurherstelplan en het in stand houden door en voor de lokale gemeenschap.  

De Stichting heeft het gebied in erfpacht van de Stichting IJssellandschap en is als 
zodanig verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van het gebied. 
 

 
3. Organisatie 

 
De samenstelling van het bestuur is in 2017 veranderd. Ed van Venrooij uit Deventer 
is als secretaris afgetreden en in zijn plaats is Willem Rienks uit Harfsen benoemd. Het 

bestuur vergaderde maandelijks. Daarnaast zijn veel formele en informele 
bijeenkomsten geweest met organisaties, bevolkingsgroepen en met personen die als 

belanghebbende kunnen worden beschouwd.  
 
Het bestuur bestond uit de volgende personen: 

 
Andrea van Schie (voorzitter) 

Ed van Venrooij (secretaris/ uittredend) 
Willem Rienks (secretaris/ intredend) 

Peter Schrijver (penningmeester) 
Pauline van Essen 
Harry Alberts 

 
Jacques Duivenvoorden (rentmeester) 

 
 
De projectorganisatie heeft onder leiding van rentmeester Jacques Duivenvoorden 

weer goed en efficiënt gefunctioneerd. Op het gebied van de detailuitvoering heeft de 
werkgroep “specialisten” een belangrijke bijdrage geleverd en op het gebied van de 

informatievoorziening heeft de gidsengroep met veel rondleidingen weer veel werk 
verricht. 
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4. Overzicht activiteiten 

 
4.1. Contacten met de overheid 

 
In 2017 zijn in dit kader de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- De laatste afrekening van het natuurherstelplan is gedaan. Daarmee is voor wat 
betreft RVO het contact over het natuurherstel afgerond.  

- Met de gemeente Lochem is veel contact geweest over het knuppelpad. Uiteindelijk 

heeft de rechtbank uitspraak moeten doen. Zij heeft geconcludeerd dat het 
knuppelpad kon worden aangelegd conform de aanvraag en dat dit binnen de 

regelgeving kon.  
- Per 1 januari 2017 neemt de Stichting Marke Gorsselse Heide deel aan het Natuur 

Collectief VALA om in aanmerking te komen voor de benodigde 

beheervergoedingen. De grens van individuele aanvragen ligt op 150 hectare en 
daarvoor is de Stichting net te klein. 

 
4.2 Contacten met de dorpen 
 

In 2017 is een ronde gemaakt langs de dorpen Almen, Gorssel, Harfsen en Eefde om 
daar in gesprek te gaan met belangstellende burgers en hen te informeren over het 

natuurherstelplan en de heide in brede zin. De avonden waren redelijk bezocht.  
 
 

 
 

4.3. Natuurwerkgroep Gorssel  

 
De Natuurwerkgroep Gorssel is nog steeds actief betrokken bij het “handmatige” 

beheer op de heide en op de omliggende terreinen die ook worden beheerd door de 

Stichting. Dit jaar is er 11 keer gewerkt op de heide. Gemiddeld waren er 10 vrijwilligers per 

werkdag. Ook zijn 58 kinderen op de heide aan het werk geweest. 

 
 

4.4. Beheer door begrazing  
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Evenals voorgaande jaren is begrazing door koeien een goede methode voor beheer 

op de heide. Dit jaar liep dat iets anders. De geplande druk begrazing op de eerste vijf 

hectare werd aangepast en resulteerde in begrazing van 20 koeien op 35 hectare. Bij 
een heideterrein spreekt men dan ook van intensieve begrazing. De begrazing is 
alleen gedurende het zomerseizoen immers in het najaar is er te weinig voeding voor 

de dieren. We spreken hier van een seizoenbegrazing. Wel is er een extra drinkplaats 
aangelegd. Hiermee is de voorwaarden van drinkvoorziening voldaan om het gebied 

eventueel in tweeën te kunnen laten begrazen.  
 
4.5. Expertgroep 

 
Met de expertgroep is een aantal malen een ronde over de heide gemaakt om te 

kijken hoe het natuurherstel zich ontwikkeld ter evaluatie. De constatering is dat de 
natuur zich ontwikkelt conform de verwachtingen. De koeien geven een waardevolle 
bijdrage aan het beheer. Met name doordat ze letterlijk voor diversiteit zorgen, her en 

der bemesting en de berken en dennen weghalen. De aangebrachte PQ ’s geven de 
mogelijkheid van een goede vergelijking. 

 
 
4.6. Rondleidingen 

 
Ook in 2017 zijn weer maandelijks rondleidingen verzorgd voor groepen op de heide. 

Een gedeelte van die rondleidingen wordt gegeven door de goed opgeleide gidsen 
binnen een thematisch jaarprogramma. Ook zijn er veel incidentele rondleidingen, die 

worden verzorgd voor uiteenlopende groepen uit de politiek, het bedrijfsleven en 
buurtverenigingen. In totaal is daaraan door ca. 405 mensen deelgenomen. Voor de 
wandelingen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. In totaal leverde dat in 2016 een 

bedrag van 628 euro op. 
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4.7. Bijenvolken op de heide 

 
De imkervereniging is aanwezig op de heide met 6 bijenvolken. 

 
 

4.8. ATB Route aangelegd 
 
In nauwe samenspraak ATB Achterhoek is een ATB-route 

aangelegd en opgenomen in het netwerk Achterhoek. Van 
de nieuwe route wordt veelvuldig gebruik gemaakt.  

 
 
 

4.9 Bankje geschonken door mevrouw Hemmen 
 

 
 
Dit bankje is een nalatenschap 

van haar man. Samen wandelden 
ze graag op de heide. Het bankje 

kijkt uit op het voormalig 
rabattenbos en tankgracht over de 
nieuw herstelde hei.  

Plaatsing van het bankje door de 
vrijwilligers van de 

onderhoudsgroep. 
 
 

 
 

 
 
 

4.10. Toezicht op de heide 
 

In 2017 is er af en toe sprake geweest van vandalisme in de vorm van vernieling van 
afrasteringen, hekken en informatieborden en het verdwijnen van gegalvaniseerde 

palen. Dit is geen kwajongenswerk maar er is opzet in het spel.  
 
Het toezicht op de heide, met al zijn kwetsbare plekken, is tot nu toe overgelaten aan 

een vrijwillige toezichthouder en aan mensen die “overtreders” durven aan te spreken 
op hun gedrag of op dat van hun dieren. Dat heeft wel effect, maar er zijn nog steeds 

notoire overtreders die zich weinig aantrekken van de waarschuwingen op de borden 
en een mondelinge toelichting.  
  

 
 

4.11. Samenwerking met boeren uit de omgeving 
 
Met 4 boeren uit de omgeving wordt samengewerkt. Een boer schaart de koeien in. 

Een boer beheert het akkertje op de heide. Een derde en een vierde boer beheren de 
gronden aan respectievelijk de Deventerdijk en de Gerrit Slagmanstraat. Zij maaien 

dit en voeren het product af richting hun bedrijf. Het bestuur is blij met deze 
samenwerking en de goede verstandhouding.   
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4.12. Monitoring flora- en faunaontwikkeling 

 
Geregeld worden metingen gedaan naar de 

ontwikkeling van flora en fauna in het gebied, zodat 
in de toekomst kan worden gekeken welke effecten 
er worden bereikt met het Natuurherstelplan.  

 
Bijzonder om te vermelden is dat op 1 augustus 

2017 een inventarisatie is gedaan naar 
plantensoorten op het nat schraalgrasland aan de 
Gerrit Slagmanstraat. Hier bleken 92 verschillende 

plantensoorten voor te komen. Dit is ongeveer 1 
jaar na afronding van het afgraven van de toplaag 

van dit perceel.  

Wat dit jaar bij de vlindertelling opviel: meer 

Dagpauwogen, Gehakkelde aurelia’s, Citroenvlinders. De 

Kleine vos blijft hierbij achter. Er vlogen ook veel 

Citroenvlinders.  

 
 

 
5. Uitvoering van het Natuurherstelplan 

 
In 2016 is het overgrote deel van het Natuurherstelplan al gereedgekomen. In 2017 

zijn nog landhekken geplaatst op de hei en zijn slagbomen bij de toegangswegen 

gerealiseerd. Al deze hekken zijn uit eigen hout gemaakt van de hei door ’t Onderholt.  
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Eind 2017 zijn twee jeneverbesstruikjes terug geplant op de heide nabij de plaats  

 
waar ze gevonden waren. Deze twee stekjes zijn voordat de werkzaamheden van start 

gingen uitgegraven en in hun eigen milieu twee jaar in de tuin aan de Domineesteeg 
verzorgd. Alwaar de planten wel driekeer zo groot werden als op het moment van 
vinden. Kort voor het terugplaatsen werd ook nog een derde stekje gevonden. Nu kan 

gesproken worden van 4 jeneverbessen. Zie foto’s  
 

 
 
 

Na de afronding van de laatste werkzaamheden vallend onder het Natuurherstelplan 
kon de balans van inkomsten en uitgaven worden opgemaakt. Nu is er ook zicht op de 

totale kosten die het natuurherstel met zich heeft meegebracht. Onder de goede regie 
van de rentmeester is het gehele project ruim binnen het geraamde budget van circa 
1,5 miljoen euro gebleven en afgerond.  

 
 

5.1 Knuppelpad 
Ook is het knuppelpad over het Gorssels Meertje gereedgekomen eind 2017. Het 
bruggetje is opgebouwd op een schroeffundering en verder van balken en planken uit 

bomen van het terrein van de Gorsselse Heide.  
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6. Communicatie 
 

Op de website van de Stichting wordt algemene informatie verstrekt over de 
Gorsselse Heide, over de Stichting Marke Gorsselse Heide, over de visie en de doelen, 
de organisatie e.d. 

 
In dit bijzondere jaar van afronden van het natuurherstel is ook het symposium 

gehouden, is de ronde langs de dorpen gemaakt waardoor er ook veel mensen 
mondeling zijn geïnformeerd over het reilen en zeilen van de Stichting Marke 
Gorsselse Heide.  

 
Ook is er in de lokale media, via een aantal vaktijdschriften op het gebied van 

burgerinitiatieven, natuur en landschap en natuurlijk via de uitgifte van het prachtige 
jubileumboek met de omgeving gecommuniceerd.  
 

 
Er worden veel wandelingen georganiseerd, vaak met een thema, denk aan laarzen, 

dauwtrap, zintuigen, libellen, nachtvlinders, vleermuizen, e.d. Goed opgeleide gidsen 
verzorgen deze wandelingen. 
 

Regelmatig worden lezingen en voordrachten gehouden, door bestuur en rentmeester 
voor een grote diversiteit aan groepen. 
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Met de regionale pers wordt contact onderhouden om zo nu en dan een publicatie in 

de plaatselijke bladen te krijgen. Ook verschijnen af en toe publicaties in vakbladen. 
Met omwonenden wordt contact onderhouden over de uitvoering van werkzaamheden. 

Met de boeren uit de omgeving is contact. 
 

Met recreanten groeperingen, zoals fietsers, paardrijders, motorcrossers e.d. overleg 
gevoerd over het gebruik van het terrein, de kwetsbaarheid ervan en de noodzaak om 
de aangelegde paden en routes te gebruiken.  

 
In 2017 is geen markemaaltijd gehouden omdat het congres is georganiseerd waar 

ook alle vrijwilligers waren uitgenodigd.   
 
 

7. Financiën  
 

Onderstaand zijn weergegeven de exploitatie over de boekjaren 2016 en 2017. Het 
negatieve resultaat vindt zijn verklaring in het tijdsverloop van de reeds uitgevoerde 
beheeractiviteiten en het ontvangen van de betreffend beheergelden. 

Tevens de kasstroom betreffende het Natuurherstelplan. Dit is cumulatief tot en met 
december 2017.  

 
 
Verlies en winstrekening 2016 en 2017 (Bedragen in €) 

 
 

 V&W 2017 V&W 2016 

   

Inkomsten   

Giften 300  50  

Uitbeheer/inscharen 1.000  1.985  

Rondleidingen 609  929 

Overige 5.500 4.668  

Sub totaal 7.409 7.632  

   

Uitgaven   

Bestuurskosten 1.054  2.131 

Beheerkosten 10.585  1.293  

Kleine investeringen 1.706  900  

Overige kosten 1.404  2.291  

Sub totaal 14.749  6.615  

   

Resultaat boekjaar -7.340  1.017 

 
 
Project Natuurherstel Heide 2014 - 2016 

 

Ontvangsten SKNL 576.500  

Uitgaven t.b.v. project 606.852  

Eigenbijdrage 30.342 
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