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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. 2019 in het kort
2019 was met een gemiddelde temperatuur van 11,2 °C het zesde zeer warme jaar
op rij. Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat. Met landelijk gemiddeld
783 mm neerslag was 2019 vrij droog. Normaal valt er in Gorssel gemiddeld 713 mm.
Na het zeer droge jaar
2018 is 2019 met 765
mm relatief gunstig.
Echter er heerst nog
steeds een
watertekort. Het
gebrek aan water in de
bovenste grondlaag
sinds 2018 zorgt voor
een geringe groei van
de heide. Een
Overstortduiker is
geplaatst voor het
beter kunnen
reguleren van het
wegstromen van het
water van de heide.
Duikers zijn
kokervormige constructies met als doel de wederzijdse verbinding tussen
oppervlaktewater te waarborgen. De effecten hiervan zullen met monitoring worden
gevolgd en vastgelegd.
In augustus is in de buffersloot voor de overstortduiker een invasieve exoot
Crassula(vetplant) verwijderd.
Naast de al aanwezige Stekelbrem is ook de Kruipbrem waargenomen en Klein
Vlooienkruid gedetermineerd. Alle drie zijn dit rode lijst planten. 2019 kan
aangemerkt worden als een bijzonder goed jaar voor de Klokjesgentiaan.
De wandel- en mountainbikepaden in de gemeente Lochem, waaronder paden van de
Gorsselse Heide, zijn dit jaar geintegreerd in het padensysteem Achterhoek.
Op een van de kogelvangers is een uitkijkpunt gerealiseerd.
Het beheer met koeien is een succes en is daarom voortgezet. Dat geldt ook voor het
gefaseerd maaien van delen van het terrein. Het maaibeheer is wel op een
uitgebreidere schaal toegepast. Bos- en struweel randen zijn met behulp van de
bosmaaier ontdaan van opslag.
Heidemaatjes
Door agenda omstandigheden is de Heidemaatjes lezing verschoven naar januari
2020. In augustus is het jaarverslag 2018 per mail verstuurd naar de Heidemaatjes.
Eind 2019 staan er zestig heidemaatjes op de lijst.
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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 2019 als onderstaand:
Andrea van Schie
Willem Rienks
Pauline van Essen
Gerrit Brummelman
Tjitske Ypma

(voorzitter)
(secretaris)
(algemeen)
(projecten)
(algemeen PR)

Rentmeester: Jacques Duivenvoorden
Het bestuur vergadert iedere tweede woensdag van de maand.
De projectorganisatie heeft onder leiding van rentmeester weer goed en efficiënt
gefunctioneerd. De “specialisten” groep heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het
meedenken over het beheer. De Natuurwerkgroep heeft heel wat zaterdagen gewerkt
aan het verwijderen van houtopschot op de heide. In dit jaar is voor het eerst door
de Natuurwerkgroep met machines gewerkt. Met behulp van de bosmaaiers kon een
noodzakelijk groter deel opslagvrij gemaakt worden. De gidsen hebben met hun
rondleidingen weer veel bijgedragen aan voorlichting.
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4. Overzicht activiteiten
Beheer

4.1 Natuurwerkgroep Gorssel
De Natuurwerkgroep Gorssel is nog naast het “handmatige” beheer ook actief met
kleine machines op de Gorsselse Heide en omliggende terreinen die ook worden
beheerd door de Marke. Dit jaar is er op10 dagen met bosmaaiers gewerkt op de
heide. Tezamen 108 arbeidsuren. Daarnaast is ook weer op de bekende
zaterdagochtenden 11 keer gewerkt. Gemiddeld waren 11 vrijwilligers per werkdag.
4.2 Beheer door begrazing
De begrazing door koeien is ook in 2019 gecontinueerd. De koeien eten het opschot
en het pijpenstrootje op. Gagel en klokjesgentiaan worden niet aangetast. Ook is
duidelijk geworden dat de oude heide door de koeien wordt vertrapt. Vanaf 1 juni
hebben de koeien met elkaar 140 dagen op de heide gelopen. Hetgeen resulteerde in
292 rundergraasdagen. Gedefinieerd als drukbegrazing met de 0.6 koe per ha. De
Heide wordt alleen gedurende het zomerseizoen begraasd. In het najaar is er te
weinig voeding voor de dieren. Deze methode valt onder de categorie
seizoenbegrazing.
4.3 Beheer door plaggen.
In afwachting van de herstel resultaten van het plaggen in 2018 zijn er 2019 geen
plagwerkzaamheden uitgevoerd.
4.4 Bijenvolken op de heide
De imkervereniging was aanwezig op de heide met 4 bijenvolken.
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4.5 Beheer door maaien
Het areaal rond het Effususpoeltje, het oude rabattenbos en het aangrenzende deel
naar de Deventerdijk is in 2019 voor de derde keer gemaaid.
Onderstaande delen zijn in 2019 voor de tweede keer met de cyclomaaier gemaaid:
a. deel aan de Deventerdijk
b. het areaal tussen brandgang en Gorssels meertje
c. een deel tussen de Bazookabaan kleine Heide en Brandgang
d. de rand tussen raster en brandgang voor het Gorssels meertje.
In totaal is er ± 8 ha. gemaaid. Opgemerkt kan worden dat er sprake was van minder
maaisel. De vraag blijft of dit uitputting is of toeval van het droge jaar.

4.6 Samenwerking met boeren uit de omgeving
De samenwerking met 4
boeren uit de omgeving is
ook in 2019 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 maaisel
af richting hun bedrijf. Het
bestuur koestert deze
samenwerking en de
goede verstandhouding.
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4.7 Expertgroep
Met de expertgroep zijn ook dit jaar weer enkele ronden over de heide gemaakt.
Daarbij ging het om te zien hoe de natuur zich ontwikkelt na de uitvoering van het
herstelplan en met
het bestaande
beheersregime.
Tevens de
constatering dat de
zuidpunt (5 ha.)
inmiddels 10 jaar zijn
begraasd. De experts
constateren dat de
natuur zich goed
ontwikkeld. De
koeien bevorderen de
diversiteit door her
en der bemesting en
door het weghalen
van de berken en
dennen. Wel is de
constatering dat de
oude heidestruiken
door de koeien
vertrapt worden. De PQ ’s (permanent qudrant) maken de verschillen in ontwikkeling
goed zichtbaar. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken m.b.t. eventuele
aanpassingen in het beheer.
Uit de literatuur is op te maken dat heidestruiken ouder dan 15 jaar niet meer zullen
uitlopen. Maaien en afvoeren is een mogelijkheid om ruimte en licht creëren voor de
in de grond aanwezige zaden tot wasdom te laten komen en daarmee weer een
hersteld heideterrein.
4.8 Toezicht op de heide
In 2019 is het jammerlijk genoeg noodzakelijk geweest om de verdwenen bordjes
zoals hier afgedrukt te moeten vervangen. In mei 2019 hebben de
bestuursleden gerichte actie ondernemen door in twee weekenden
hondenfolder uit te rijken aan de wandelaars met honden.
Uiteraard voorzien van uitleg. Het grootste obstakel blijft dat een
aantal honden baasjes niet het respect op willen brengen voor de
huisregels van onze Heide.
In dit jaar zijn door verschillende vrijwilligers toezicht rondjes
gelopen. Daarbij de bezoekers aangesproken. Dit als voorloper
van de later in te zetten BOA. Deze laatste zullen dan
daadwerkelijk gedwongen zijn over te gaan tot het uitschrijven
van boetes. Immers als Marke hebben wij 10 jaar lang gehuldigd
“eerst iets bieden voordat wij gaan verbieden” Gezien
bovenstaande is het moment gekomen om de BOA in te zetten.
4.9 Contacten met de provincie over toezicht en handhaving
Met de provincie Gelderland is een toezicht en handhaving aanpak overeengekomen.
Het eerste deel nl. toezicht is in 2019 doorgevoerd.
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4.10 Uitkijkplateau op
de kogelvanger in de
Zuidpunt.
In oktober 2019 is het
uitkijkpunt
gerealiseerd. Een
prefab betonnen trap
brengt u naar 8.40
meter boven maaiveld.
Dit is dan ook 16.80
meter + NAP. Boven
aangekomen treft u een
betonnen plateau aan
en vervolgens kunt u
aan de andere kant
weer via een betonnen
trap het uitzichtpunt
verlaten.
4.11 Deelname in Natuurcollectief VALA
In het jaar 2019 is de samenwerking met het Natuurcollectief gecontinueerd. Ook
voor 2019 is een beheervergoeding ontvangen. Met deze provinciaal financiële
ondersteuning en inzet van veel vrijwilligers is het beheer goed uit te voeren.
Betrekken van inwoners bij de natuur van de Gorsselse Heide
4.12 Rondleidingen
Ook in 2019 zijn weer 10-maandelijkse rondleidingen geweest met totaal 304
bezoekers. De topper was dit jaar de nacht van de Nacht met 58 bezoekers. Er zijn 8
aangevraagde wandelingen geweest met 145 bezoekers. Het ging hier om heel
verschillende groepen van scholen, familie-uitjes tot afdeling dag van PBL( Plan
Bureau voor Leefomgeving). Op zaterdag 8 september zijn de vrijwilligers van Natuur
Monumenten regio Achterhoek in twee groepen rondgeleid. Voor de wandelingen
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Na aftrek van kosten wordt het overgebleven
bedrag op 50/50 basis met IVN.
4.13 Presentaties
Dit jaar is een presentatie gegeven in het kader van spreekbeurten op de lagere
school. Een tweede lezing was voor de IVN-afdeling Noord midden Achterhoek. Thema
in beide gevallen Natuurherstel en wat is daarvan nu te zien. Daarnaast aandacht
voor het Burgerinitiatief. Dat was ook van toepassing op de rondleiding voor de
vrijwilligers van Natuurmonumenten Achterhoek. Hierbij stond het thema
‘burgerinitiatief en motivatie van vrijwilligers’ centraal
4.14 Contacten met de scholen
Dit jaar heeft de Vullerschool uit Gorssel met 45 leerlingen een project gehad op de
Heide. Naast het ontdekken van het leven in het ven heeft men de dennen en berkjes
geknipt in het gebied tussen vangkooi en Corduliagracht.
De begeleiding is gedaan door de Natuurwerkgroep samen met het IVN en enkele
bestuursleden.
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4.15 Regionale routes
De wandeling over de heide is opgenomen in het wandelnetwerk Achterhoek. De
mountainbike paden langs de Reeverdijk en Elzerdijk vormen nu een onderdeel van de
Mountainbike routes Achterhoek. Zowel de wandel als de Mountainbike route zijn van
route bordjes voorzien
4.16 Achter ’t Peerd.
Dit jaar zijn twee keer tochten georganiseerd Een rit is geweest met de gehandicapte
ruiters van de Pasmanmanege. In december is de kerstrit voor de leden van Achter ’t
peerd verreden.

4.17 Wandelvereniging Gorssel. De vereniging heeft de heide in 2019 twee keer
opgenomen in de door hun uitgezette route. De laatste keer 9 december liep men van
hoek Elzerdijk-Gerrit Slagmanstraat via het knuppelpad om de heide naar de uitgang
Deventerdijk.
4.18 Eefdese Avondvierdaagse. De tocht ging dit jaar op 2 juli over de heide. Komend
van de ingang Deventerdijk en bij de ingang Elzerdijk de heide weer verlatend. Er
hebben toen ± 80 deelnemers gewandeld.

5. 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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5.1 Planten
Dit jaar betrof het vooral
individuele waarnemingen.
Er hebben geen officiële
tellingen plaats gevonden
a. Klein Vlooienkruid. Het

plantje (5 exemplaren) liet zich
zien op het terrein langs de
Deventerdijk (Natuurdoeltype
N06.04 vochtige Heide E-5) is
inderdaad het Klein
vlooienkruid. Het is een
zeldzaam plantje, lang bekend
van langs de Rijn en later ook
langs de IJssel, in de
uiterwaarden.
Het plantje wordt bij
beweiding, door de sterke geur,
niet gevreten door het vee en
doordat de grond hier en daar wordt omgetrapt, kan het daar kiemen. Het kwam vroeger voor in
ganzen-en varkensweiden en voor de middeleeuwen was het een “dorpsplant”, dat wil zeggen dat
het langs de mestvaalten te vinden was. Het werd gebruikt in stromatrassen om vlooien tegen te
gaan.
Het hoort thuis in het Tandzaadverbond. Het komt voor op bodems die in de winter onder water
staan en in de zomer enkele weken tot maanden droog staan. De bodem is zandig met een dunne
kleiige toplaag.
b. Kruipbrem. (Genista pilosa)
Tussen de kogelvanger en de
Corduliagracht werd naast de
Stekelbrem ook kruipbrem
aangetroffen. Beide soorten
overleven het maaigeweld
niet. Bewaken is daarom
uitgangspunt.
De kruipbrem is een rode lijst
soort vrij zeldzaam en
afnemend. De struik wordt 730 cm hoog en heeft een
liggend-opstijgende, doornloze
stengel. De 5-12 mm lange
bladeren zijn aan de
onderkant aangedrukt
behaard. De kruipbrem bloeit
van april tot juli met gele
bloemen. De kroonbladen en kelk zijn aangedrukt behaard. De bloeiwijze is een tros.
De vrucht is een 1,5-4 cm lange peul met aangedrukte beharing. De struik komt voor
op droge, voedselarme zandgrond in heidevelden en bermen.
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c. Klokjesgentiaan. Door
de gelijkmatig verdeelde
neerslag over het jaar
mag waarschijnlijk de
conclusie getrokken
worden dat dit weer type
gunstig is voor de
Klokjesgentiaan. Tellingen
leerde dat er 33 plantjes
per m2 aanwezig waren.
De kleine heide C-3 en het
veenmosrijke deel E-4
beide met
Natuurdoelstelling N06.04
toonde bovengenoemde
bezetting. Sinds jaren is
dit niet meer
waargenomen.

5.2 Vlinders
Waarschijnlijk is het natte voorjaar en de zeer droge zomer van 2018 de oorzaak van
een sterke afname van het aantal getelde vlinders. Dit is wel in lijn met de landelijke
waarnemingen.
Op route 2077 zijn 22 soorten geteld, 4 minder dan vorig jaar. Bruin blauwtje,
Eikenpage, Keizersmantel en Gele luzernevlinder ontbreken op de lijst.
Het totale aantal vlinders vanaf 2015: 483 – 507 – 658 – 664 – 504. Dit betekent dat
er dit jaar
minder vlinders
zijn geteld dan
in 2018 en
2017, het aantal
is te vergelijken
met 2016.
Op de route
2078 (250
meter in 5
secties
verdeeld) kleine
Heide, zijn veel
minder vlinders
geteld. Vanaf
2015: 225-176166-215-87.
Gestreepte Bremspanner
Dat is een halvering ten opzichte van 2016 en 2017
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5.3 Libellen
Dit jaar zijn voor de tweede keer de libellen
op de Gorsselse Heide geteld volgens het
gestandaardiseerde meetsysteem van de
Vlinderstichting en het CBS.

De route liep langs de vijf vennen. Op
waarneming.nl is aangegeven dat er 38 soorten zijn
gesignaleerd (2018 40 soorten). In totaal 2560
waarnemingen. In 2018 waren de vennen geheel
drooggevallen en in 2019 hier en daar nog wat
modderige plekken. Het aantal waargenomen
soorten kan geduid worden als gelijk. Opvallend is
dat er in 2018 veel meer personen met het
waarnemen van libellen aan de slag waren. Ook het
de frequentie van bezoeken lag duidelijk hoger.
Viervlek libel
5.4 Vleermuizen
Jaarlijks worden de vleermuizen in de
voormalige doelenkelder geteld. Deze
telling vindt plaats in de tweede helft van
januari. Op de teldag zijn 9
Grootoorvleermuizen en 21
Franjestaarten geteld. Dit is vergelijkbaar
met vorig jaar.

Groot oor
5.7 Paddenstoelen
Door het nattere najaar (neerslag
vierde kwartaal 220 mm) was eer een
overvloed aan paddenstoelen. Helaas
was er geen inventarisatie ronden
gepland. Wel zijn er verschillende
paddenstoelen wandelingen
georganiseerd.

Aardster
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5.5 Vogels

In 2019 heeft geen officiële BMP-telling plaatsgevonden. Wel zijn door vogelkenners afzonderlijke
rondjes gelopen. Bijzondere waarnemingen zijn: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Klapekster.
Watersnippen en bokje op de centrale heide. Ook zat de Ransuil weer in zijn boom ondanks de uit
gevoerde plagwerkzaamheden. De
combinatie van vernatting, meer
openheid en begrazing in het
groeiseizoen werken positief uit
voor de overwinterende
watersnippen. Ook het zeldzame
Bokje wordt in de wintermaanden
regelmatig gezien op het centrale
deel van de heide.
Bij het onkruidakkertje aan de
Gerrit Slagmanweg was het op 14
januari feest: “ik schat een groep
van ruim 400 vinken die zich
tegoed deden aan het zaad”.
Daarnaast nog een tiental kneuen,
meerdere kepen en groenlingen
Graspieper
en met zekerheid, tussen al dat
gekrioel, ook nog 3 geelgorzen kunnen vaststellen. Wat die geelgorzen betreft, dat zullen er best
meer geweest zijn, maar moeilijk te tellen omdat bij veel vogelbewegingen ze meteen
"verdwijnen",
5.6 Nachtvlinders
In 2019 is door werkgroep Nachtvlinderen
Oost Nederland gestart met maandelijkse nachtvlinder inventarisaties op de Gorsselse
Heide.
Er zijn 3 punten
uitgekozen in de
uithoeken van het
gebied waar
afwisselend werd
geïnventariseerd.
Alle waarnemingen
zijn doorgegeven
aan waarneming.nl.
In totaal zijn er 183
soorten
nachtvlinders
waargenomen en 5
verzamelsoorten
(waar de uiterlijke
kenmerken geen uitsluitsel geven over de specifieke soort. Er zijn 5 bijzondere
soorten waargenomen: Schijnonvlinder, Loofboomdwergspanner, Oranjeboerstelmot
Esdoorndwergspanner en de Bruine sikkel uil. Ook is zeer zeldzame Goudlichtmot
gesignaleerd.
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6. Uitvoering van het Natuurherstelplan
Het Natuurherstelplan is in zijn geheel afgerond. Een tweetal wandelroute zijn
opgenomen in het wandelrouteplan Achterhoek Zo ook de beide mountainbike
trajecten. Resteert nog de uitvoering van de eigen routes waarbij gebruik gemaakt
kan worden van paaltjes van het wandelnetwerk Achterhoek.
7. 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. In september werd een artikel gewijd aan de
doelstelling om de Heide en haar omgeving gezien de Natuurdoelstelling robuuster te
maken. Daaruit voortvloeiend de noodzaak om de omgeving er nog sterker bij deze
doelstelling te betrekken.
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.
In 2019 is de
markemaaltijd
gehouden onder het
licht van een
prachtig
ondergaande zon.
Tijdens de maaltijd
kon ook nog even
een uitstapje
gemaakt worden
naar het zgn.
Gentianenveldje
waar met
verwondering het
grote aantal
klokjesgentianen
werd waargenomen.
(33 per m2)
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8. Financiën
Onderstaand is weergegeven de exploitatie over de boekjaren 2018 en 2019. Het
resultaat vindt mede zijn verklaring in het tijdsverloop van de al uitgevoerde
beheeractiviteiten en het ontvangen van de betreffende beheergelden. De toename
van de SKNL gelden is gelegen in het voor het eerst toervoegen een vergoeding voor
toezicht en handhaving.
In de beheervergoedingensystematiek is ingebouwd dat uitbetaling in het
eerstvolgende kalender jaar wordt geeffectueerd.
Verlies en winstrekening 2019 en 2018 (Bedragen in €)

V&W 2019

V&W 2018

Inkomsten
Giften
Uitbeheer/inscharen
Rondleidingen

1.750

175

800

1.000

415

244

32.157

28.081

550

4.372

35.636

34.872

Bestuurskosten

1.996

560

Beheerkosten

9.404

17.381

Kleine investeringen

3.143

518

Overige kosten

1.792

1.004

Sub totaal

16.336

19.463

Resultaat boekjaar

19.714

14.409

SKNL
Overige
Sub totaal
Uitgaven
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