
Op de Gorsselse heide kan iedereen genieten van de 
natuur. Je mag je hond meenemen, maar wel aan de lijn.  

Graag leggen we uit waarom. 

Honden hebben van nature een 
jachtinstinct. Daarom zijn bijna 
alle wilde dieren bang voor 
honden, ook als ze niets doen.  
  
Vogels die een paar keer verstoord worden, 

verlaten hun nest en laten hun kroost 

achter. Ook herten, reeën, hazen en 

andere dieren slaan op de vlucht, wanneer 

ze zich door een hond bedreigd voelen. In 

hun vlucht kunnen ze gewond raken. 

Bovendien kunnen ouderdieren in hun 

vlucht hun jongen kwijtraken.  

Honden brengen voedsel in het ven. 

De vennen op de Gorsselse heide worden 

gevuld met regenwater, nauwelijks door 

voedselrijker grondwater. Dit voedselarme 

water levert een bijzondere vegetatie en 

rijke libellenpopulatie op. Zelfs in heel 

Europa zijn er nog maar weinig van dit 

soort voedselarme vennen. Honden, maar 

ook paarden en mensen verrijken het water 

door het ‘vuil’ aan hun poten/benen en 

door hun ontlasting. Daardoor verdwijnen 

zeldzame planten en libellen.  

Honden aan de lijn  

voor behoud natuur! 



Niet alle bezoekers vinden honden 
of paarden op de heide prettig. 

Veel mensen hebben geen last van los- 

lopende honden. Toch is er ook een grote 

groep mensen die bang is voor loslopende 

honden of paarden. 

Onze grazers kunnen door een hond 
besmet raken. 

In het gebied grazen runderen en schapen. 

Zij kunnen besmet worden met een 

parasiet die veel honden bij zich dragen: de 

neospora canium. De parasiet is de 

belangrijkste oorzaak van te vroeg 

verwerpen bij koeien. 

DUS: HONDEN AAN DE LIJN  

Als baasje houd je op de Gorsselse Heide 

de hond aan de lijn. Een elektronische 

halsband is niet genoeg. De regel ‘honden 

aan de lijn’ geldt voor alle honden. Groot of 

klein, vriendelijk of agressief, wel of niet 

goed luisterend. Gebeurt dit niet, dan kun 

je daarop aangesproken worden. Maar wat 

misschien een nog belangrijker argument 

is: jij wilt toch ook niet willens en wetens je 

eigen mooie plekje om zeep helpen? 

Een uniek natuurgebied 

Meer informatie 
www.markegorsselseheide.nl 
info@markegorsselseheide.nl 

De huidige 36.000 ha heide in Neder- - 

land, is nog maar 10% van het areaal van  

100  jaar geleden. De meeste terreinen  

zijn ‘droge of vochtige’ heideterreinen  

die te klein zijn voor het kunnen over - 

leven van kenmerkende flora- en fau - 

nasoorten.   

De Gorsselse heide is een van de weinige  

natte heideterreinen in Nederland en met  

ruim 100 hectare een kansrijk gebied.  

Kenmerkende maar tegelijkertijd zeldza - 

me soorten voor dit type terrein , zoals de  

nachtzwaluw,  klapekster, roodborsttapuit,  

maar ook de levendbarende hagedis en  

zandhangedis komen hier voor.  Dit willen  

we graag zo houden! 

Runderen zorgen  
voor natuurbeheer 

Het vennetje bevat zeldzame  
libellensoorten 

Nachtzwaluw 

Levend barende  
hagedis 



Wil je  toch met je hond los lopen, dan 

kan dat op de omringende zandwegen,  

die autoluw zijn.  


