
Grijs kronkelsteeltje alias Tankmos 

In het najaar 2019 is zichtbaar geworden dat het Grijskronkel steeltje een dicht oppervlak 

aan het vormen is. Dit in het bijzonder op de droge ruggen op de heide.  

De dominantie van het grijskronkelsteeltje is op bovenstaande foto goed zichtbaar 

 

Het hiernaast afgebeelde gebied is 

geplagd in 2016. Plagsel afgevoerd 

naar landbouwgronden. In 2017 en 

2018 is opschot verwijderd en 

afgevoerd met behulp van 

vrijwilligers. In de jaren 2019 en 2020 

is het gebied met een cyclomaaier 

gemaaid en het maaisel is afgevoerd 

(groenbemesting)  

De jaren 2018 en 2019 zijn 

gekenmerkt door de grote droogte. 

Neerslag in Gorssel respectievelijk 

552 mm en 765 mm. Gemiddeld over 

de laatste 20 jaar 696 mm neerslag. 

Hierbij nog opgemerkt dat in 2018 er in de eerste 4 weken van het jaar een neerslag was van 

124 mm. Daarmee is het zeer droge jaar 2018 nog sterker getypeerd.  



Duidelijk zichtbaar is, dat delen zeer goed begroeid zijn met zowel Dopheide als struikheide.  

Maar ook wordt op verschillende plaatsen een hecht tapijt van Grijs kronkelsteeltje 

zichtbaar. Om te zien of dit om acties vraagt is opdracht tot het analyseren van 

bodemmonsters gegeven. 

De duidelijk zichtbare verschillen in het herstel van de heide 

Met het rapport 

van B-Ware dd. 

27 oktober 2020 

als leidraad, zijn 

een aantal proef 

projecten 

uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 



Plaggen 

Als eerste op een deel van  de droge 

zandruggen is de laag 

Grijskronkelsteeltje verwijderd. 

Hiervoor is een mobiele kraan 

ingezet.  

Vervolgens is daar Dolokal over 

gestrooid. Hier is uitgegaan van 3 ton 

per ha.  

 

 

Door te bekalken wordt  

a. de beschikbaarheid van calcium vergroot, 

b.  wordt een gunstigere Al/Ca-ratio gecreëerd, 

c.  wordt de pH licht verhoogd 

d. wordt de omzetting van ammonium naar nitraat gestimuleerd. 

Dolokal 

Deze langwerkende kalk werkt ook zeer snel! De kalk lost zeer snel op en blijft ook een hele 

lange tijd aanwezig. Door in de periode van november tot januari te bekalken blijft de 

zuurgraad optimaal, de planten kunnen het voedsel beter opnemen. 

Kalk strooien 



 

Naast het geplagde deel is ook het  gebied zoals 

aangegeven op afbeelding 2 bestrooit met kalk. 

Deze proef moet laten zien of er grote verschillen zullen 

ontstaan tussen het geplagde en niet geplagde deel. 

Immers het plaggen van de moslaag is een intensieve 

bewerking. 

Om ook beeld te krijgen of bekalken effect heeft op het herstel van de door de koeien 

begraasde heide is het deel vanaf de Obliquaven (Tankgracht) tot aan de door de spechten 

vervormde boomstobbe ook bestrooid.  

Het steenmeel experiment is minstens een jaar naar voren geschoven. Dit omdat de B-Ware 

afvaardiging nog geen echte bewijzen heeft voor de heide groei verbetering. 

 

 

 

 

 

 

 


