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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
Het jaar 2018 is het eerste
beheerjaar na de
herstelwerkzaamheden. Het
knuppelpad, over het
Gorsselsmeertje is na de nodige
hobbels aangelegd en voldoet
voldoet aan de verwachting.
Mensen liepen niet meer
automatisch door het ven,
daardoor is het oeverkruid
(Liturella uniflora) weer terug.
Deze plant was sinds de jaren
zestig niet meer gezien( rode lijst
soort)
2018 was een zeer droge jaar met een neerslag van 555 mm.
t.o.v. een meerjaren gemiddelde
van 733 mm-,toch is er
nauwelijks spraken van te
verdroogde of verbrandde plekken
op Gorsselse heide.
De storm van januari heeft wel duidelijk zijn sporen achtergelaten.

De succesvolle

beheeractiviteiten met
de koeien zijn
voortgezet evenals de
hierna beschreven
activiteiten.
Er is een uitbreiding
van het maaibeheer
doorgevoerd. Ook zijn
randen met behulp
van de bosmaaier
bewerkt. Duidelijk
werd dat handwerk
hier ontoereikend zou
worden.
De natuur
speelvoorziening voor
kinderen is
gerealiseerd aan de
zuidpunt van de
Gorsselse Heide.
Ook in 2018 zijn er maandelijks weer rondleidingen gegeven. Hiervan hebben ruim
vierhonderd 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.
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Heidemaatjes
In april is een congres voor de
Heidemaatjes georganiseerd.
In de kerk in Gorssel is de
film “Albatross” vertoond met
een toelichting door de
Amerikaanse fotograaf en
filmmaker Chris Jordan. Met
na afloop een mooie discussie
met Chris over zijn bedoeling
met deze film
Een mengeling van een fraai
portret van een bijzondere
zeevogelsoort én van de rauwe werkelijkheid van plasticsoep.
Eind 2018 staan er vijftig heidemaatjes op de lijst.
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 2018 veranderd. Peter Schrijver en Harry
Alberts zijn als penningmeester en algemeen bestuurslid afgetreden en in hun plaats
zijn Gerrit Brummelman en Tjitske Ypma beide uit Eefde 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 bestaat uit de volgende personen:
Andrea van Schie (voorzitter)
Willem Rienks (secretaris/ intredend)
Peter Schrijver (penningmeester) uittredend
Pauline van Essen
Harry Alberts uittredend
Gerrit Brummelman intredend
Tjitske Ypma intredend
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. 1 Contacten met de overheid
Met de gemeente Lochem is veel contact geweest over de aanleg van het uitkijkpunt
op de kogelvanger in de Zuidpunt. De vereiste bouwvergunning is aangevraagd en
verkregen. Voorbereidingen voor de aanleg zijn formeel afgerond uitvoering zal in
2019 plaatsvinden. In het jaar 2018 is er een tegemoetkoming voor het beheer
ontvangen. Deze kasstroom loopt via het Natuurcollectief VALA.
4.1.2 Contacten met de dorpen
In januari is een presentatie over de vorderingen van het natuurherstel op de
Gorsselse heide gegeven in Almen.
4.1.3.
In het najaar is er een ochtend georganiseerd met de Beatrixschool in Harfsen waarbij
alle ruim 100 kinderen met een groot aantal vaders en moeders en meesters en juffen
een activiteit op de heide hebben gedaan. Dit in aansluiting op een projectweek over

de heide. De kleuters gingen bladeren en vruchten van verschillende bomen en
planten zoeken. Enkele klassen maakten een paddenstoelenontdekkingstocht en de
oudste groepen hebben opschietende bomen verwijderd. De begeleiding is gedaan
door enkele bestuursleden, Natuurwerkgroep samen met het IVN.
4.1.4 Provincie
De provincie Gelderland werkt met terreinbeheerders waaronder MGH aan een plan
voor een effectieve Toezicht en Handhavingsregeling. Steeds meer mensen genieten
van de natuur en steeds minder mensen zijn geneigd zich aan de toegangsregels te
houden, die er gelden voor de natuur.
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4.2. Natuurwerkgroep Gorssel
De Natuurwerkgroep Gorssel is nog steeds actief met het “handmatige” beheer op de
Gorsselse heide en op de omliggende terreinen die ook worden beheerd door de
Stichting. Dit jaar is er 10 keer gewerkt op de heide. Gemiddeld waren er 8
vrijwilligers per werkdag. Ook zijn de kinderen van groep 7 en 8 uit Harfsen op de
heide aan het werk geweest. In september hebben drie klassen van het Isendoorn
college op de heide gewerkt (29 kinderen) en werden begeleid door de Natuurwerkgroep.

4.3. Beheer door begrazing
De begrazing door koeien is gebleken een goede beheermethode te zijn voor de
heide. Dit hebben wij dit jaar doorgezet. Vanaf 9 juni tot 23 oktober liepen er 20
koeien. Dit aantal zorgt voor de geplande druk begrazing op de afgezette 35 ha. Voor
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. Dit heet seizoenbegrazing. In totaal 2854 graasdagen.
4.5. Expertgroep
Met de expertgroep is een aantal malen een ronde over de heide gemaakt om te
kijken hoe de natuur zich ontwikkelt na de uitvoering van het herstelplan en met het
bestaande beheersregime. De experts constateren dat de natuur zich goed
ontwikkeld. De koeien doordat ze letterlijk voor diversiteit zorgen her en der
bemesting en de berken en dennen weghalen. De aangebrachte PQ ’s (permanent
qudrant) geven de mogelijkheid van een goede vergelijking.
4.6. Rondleidingen
Ook in 2018 zijn weer maandelijks rondleidingen gegeven op de heide door goed
opgeleide gebiedsgidsen, elke maand een ander thema. Ook zijn er aangevraagde
rondleidingen. Ook die worden verzorgd door de gidsen. Het betreft groepen uit de
politiek, het bedrijfsleven, buurtverenigingen etc. In totaal is daaraan door ca. 405
mensen deelgenomen. Voor de wandelingen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
In totaal leverde dat, na aftrek van kosten in 2018 een bedrag van 244 euro op.

Jaarverslag 2018 – Marke Gorsselse Heide

8

4.7. Bijenvolken op de heide
De imkervereniging was aanwezig op de heide met 5 bijenvolken.
4.8 Regionale routes
In nauwe samenspraak met Toerisme en recreatie Achterhoek is een wandeling over
de heide opgenomen in het wandelnetwerk Achterhoek. Deze wordt in 2019 actief.
4.9. Beheer door maaien
Het areaal rond het Effususpoeltje, het oude rabattenbos en het aangrenzende deel
naar de Deventerdijk
is in 2018 voor de
tweede keer gemaaid.
Onderstaande delen
zijn in 2018 voor de
eerste keer met de
cyclomaaier gemaaid:
a. deel aan de
Deventerdijk.
b. De delen rond en in
het verlengde van de
tankgracht
c. het areaal tussen
brandgang en
Gorsselsmeertje
d. Een deel tussen de Bazookabaan kleine Heide en Brandgang.
f. de rand tussen raster en brandgang voor het Gorsselsmeertje
Klepelen en afzuigen
heeft plaatsgevonden
op:
a. Deel tussen
Effususpoeltje en
Bazookabaan
b. in het verlengde
daarvan naar de Kleine
Heide
c. enkele banen in het
veenmosrijke gebied.
d. enkele
visgraadbanen in het
oude heidestuk nabij
de brandgang parallel aan de Elzerdijk
Plaggen.
Dit heeft plaatsgevonden rond het nieuwe gagelstruweel.
Op enkelplaatsen zijn maaiselhopen neergelegd ten gunste van de ringslang en
andere reptielen.
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4.10. Toezicht op de heide
In 2018 is er af en toe sprake geweest van
vandalisme in de vorm van vernieling van
afrasteringen, hekken en ook zijn
informatiebordjes weggehaald. Het grootste
obstakel blijven de bezoekers met loslopende
honden.
Het toezicht op de heide, met al zijn
kwetsbare plekken, is tot nu toe overgelaten
aan onze vrijwillige toezichthouders 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
De samenwerking met 4 boeren
uit de omgeving is ook dit jaar
weer actief voortgezet. 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 koestert deze
samenwerking en de goede
verstandhouding.
4.12. Monitoring flora- en faunaontwikkeling
Systematisch 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 de uitvoering van het Natuurherstelplan.
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4.12.1 Planten
Bijzondere aandacht was er voor de
omgeving van het Gorsselsmeertje en
het veenmos rijke deel in het
verlengde van de tankgracht. Rond
het meertje werden 25 algemene
maar doch wel kenmerkende soorten
aangetroffen. Ook soorten die schaars
zijn o.a. de Egelsboterbloem en de
Geelgroene zegge. Daarnaast zijn nog
heel bijzondere soorten waargenomen
o.a. Oeverkruid en Pilvaren beide voor
het laatst gezien in 1993. De
waargenomen Waterpostelein was al
sinds 1977 niet meer gezien.
Zonnedauw

Moeraswolfsklauw
4.12.2 Vlinders
Bij de vlindertelling viel op dat de telling op het traject 2077 een gelijk aantal
waargenomen vlinders laat zien, maar wel een verdubbeling van het aantal
Heideblauwtjes. Op het traject 2078 zijn de aantallen ongeveer gelijk gebleven, maar
wel met een opmars van de Citroenvlinder en het koolwitje.
4.12.3 Libellen
In 2018 werd gestart met het tellen van libellen op de Gorsselse Heide volgens het
gestandaardiseerde meetsysteem van de Vlinderstichting en het CBS.
Er waren een paar sensationele nieuwkomers die nog nooit eerder waren gezien:
zuidelijke oeverlibel, zuidelijke heidelibel, bruine korenbout, sierlijke witsnuitlibel en
oostelijke witsnuitlibel. Ook bijzonder was de waarneming van een geelvlekheidelibel
die voor het laatst in 1983 was gezien en nauwelijks nog voorkomt in Nederland.
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4.1.2.4 Vogels
Dit jaar is er geen officiële
inventarisatie uitgevoerd.
Wel zijn er op diverse
momenten waarnemingen
gedaan. Het jaar begon met
het waarnemen van veel
watersnippen (97
exemplaren). De
kruidenakkers vormen een
waar eldorado voor de
vinken in het voorjaar
werden wel 200 exemplaren
waargenomen.
In 2018 is de nachtzwaluw
overduidelijk waargenomen.
Een vijftal exemplaren zijn
gehoord en gezien. De zwarte ooievaar heeft ook akte de préséance gegeven. Zelfs de
Koekoek liet zich op de gevoelige plaat vastleggen
5. Uitvoering van het Natuurherstelplan
Het Natuurherstelplan is in zijn geheel afgerond, met uitzondering van een
routebewegwijzering en het maken van een uitkijkplateau op de kogelvanger in de
Zuidpunt. Voor het laatste zijn de benodigde bouwvergunningen aangevraagd en
verkregen. Daarna kunnen de uitgezette wandelingen worden voorzien van
routepaaltjes en informatieborden aan de diverse toegangen naar de heide.
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6. Communicatie
Op de website van de Stichting is algemene informatie verstrekt over de Gorsselse
Heide, over de Stichting Marke Gorsselse Heide, over de visie en de doelen, de
organisatie e.d.
Er zijn veel wandelingen georganiseerd, vaak met een thema, denk aan laarzen,
dauwtrap, zintuigen, libellen, nachtvlinders, vleermuizen, e.d. Goed opgeleide gidsen
verzorgen deze
wandelingen.
Regelmatig zijn
lezingen en
voordrachten
gehouden, door
bestuur en
rentmeester voor
een grote
diversiteit aan
groepen.

Met de regionale
pers is contact
onderhouden om
zo nu en dan een
publicatie in de plaatselijke bladen te krijgen, onder meer een opiniestuk na het
gereedkomen van het knuppelpad. Ook verschenen publicaties in vakbladen.
Met omwonenden is contact onderhouden over de uitvoering van werkzaamheden.
Met de boeren uit de omgeving is van tijd tot tijd contact, ondermeer over de
beheersmaatregelen.
Met
gebruikersgroeperingen,
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. Die
zullen eind 2019 beter
worden gemarkeerd.

In 2018 is geen markemaaltijd gehouden omdat de gekozen datum zeer ongelukkig
gekozen was met als gevolg veel afzeggingen.
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7. Financiën
Onderstaand is weergegeven de exploitatie over de boekjaren 2017 en 2018. Het
resultaat vindt mede zijn verklaring in het tijdsverloop van de al uitgevoerde
beheeractiviteiten en het ontvangen van de betreffende beheergelden.
In de beheervergoedingensystematiek is ingebouwd dat uitbetaling in het
eerstvolgende kalender jaar wordt geeffectueerd.
Verlies en winstrekening 2017 en 2018 (Bedragen in €)

V&W 2018

V&W 2017

Inkomsten
Giften
Uitbeheer/inscharen

175

300

1.000

1.000

244

609

Rondleidingen
SKNL
Overige

28.081
4.372

5.500

34.872

7.409

560

1.054

17.381

10.585

518

1.706

1.004

1.404

Sub totaal

19.463

14.749

Resultaat boekjaar

14.409

-7.340

Sub totaal
Uitgaven
Bestuurskosten
Beheerkosten
Kleine investeringen
Overige kosten
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