De Gorsselse Heide
Van militair oefenterrein naar particulier natuurterrein
De Gorsselse Heide is een heidegebied dat ligt in de gemeente Lochem. Sinds eind 18e eeuw was het in
gebruik als militair oefen- en schietterrein. Hoe paradoxaal het ook mag klinken, dit gebruik en beheer heeft
uiteindelijk gezorgd voor instandhouding van veel bijzondere natuurwaarden. In tegenstelling tot veel andere
“woeste gronden” is het gespaard gebleven van ontginning. Het terrein heeft inmiddels de status van openbaar
toegankelijk natuurgebied. Het staat te boek als een van de meest belangrijke en grootste nog aanwezige
heideterreinen van Oost Gelderland. In het provinciaal natuurbeleid wordt zelfs gesproken van ‘natuurparel’.

[minister Verburg op de heide]

“Wegens vrede” is het terrein in 2006 door het Ministerie van Defensie overgedragen aan het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, die het maart 2009 openbaar verkocht. Na een succesvolle bieding is Stichting IJssellandschap
de nieuwe eigenaar van de Gorsselse Heide. Deze stichting beheert sinds 1267 land, landgoederen en boerderijen rondom
Deventer. Het is de eerste keer dat op deze wijze een door Defensie verlaten natuurgebied wordt overgedragen aan een
particuliere organisatie.
Op 24 augustus droeg Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het voormalige militaire
terrein officieel over aan IJssellandschap en Marke Gorsselse Heide. Tijdens een bijeenkomst op de Gorsselse Heide gaf de
minister symbolisch het startsein voor het herstel. “Deze overdracht laat zien hoe burgers en bedrijven zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun landschap”, aldus de minister.

Marke Gorsselse Heide
Inwoners van de voormalige gemeente Gorssel maakten zich zorgen over de openbare verkoop van “hun”Gorsselse
Heide. Zij richtten de stichting Marke Gorsselse Heide op om de Gorsselse Heide te behouden voor de lokale
samenleving. Inwoners willen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het in standhouden van dit fraai, maar wel
zwaar verwaarloosd natuurterrein. De stichting wordt daarin gesteund door lokale organisaties die over veel kennis
beschikken van het gebied en die deskundig zijn op natuurbeheer en educatie. In september 2008 is deze stichting
opgericht met als missie: de natuurwaarden van de Gorsselse Heide herstellen en in standhouden door en voor de
Gorsselse samenleving en de lokale betrokkenheid verder vergroten bij de natuur van de Gorsselse Heide.

Marke Gorsselse Heide is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Natuurherstelplan en met langdurig beheer de
natuurwaarden van het gebied herstellen en veiligstellen. Dit houdt onder meer in subsidies en aanvullende financiering
verkrijgen, de herstel- en beheerwerkzaamheden organiseren, monitoren en externe communicatie.

Samenwerking IJssellandschap en Marke Gorsselse Heide
De nieuwe eigenaar is verplicht het gebied in te richten, in stand te houden en te beheren als openbaar toegankelijk
natuurgebied. Dit doet zij in nauwe samenwerking met Marke Gorsselse Heide. De beide stichtingen vullen elkaar aan. De
combinatie van IJssellandschap als een regionaal terreinbeheerder en de zorg van de Marke Gorsselse Heide voor herstel en
beheer leidt tot maximale kansen voor lokale inzet en lokale betrokkenheid. Dit biedt een goede uitgangspositie om dit natte
heideterrein te ontwikkeling als kern van een natuurrijk cultuurlandschap, met kansen voor natuur én landbouw. Gezamenlijk
werken de stichtingen met omwonenden aan het verder inbedden van de Gorsselse Heide in haar omgeving. Daardoor
ontstaat er draagvlak voor de hydrologische maatregelen die genomen moeten worden. Tevens ontstaan er mogelijkheden
voor doorgaande verbindingen voor flora en fauna naar natuurgebieden in de omgeving.

