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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. 2021 in het kort 
 

In 2021 heeft het bestuur, met inzet van studenten/stagiaires, een onderzoek laten 
doen naar het versterken van de natuurwaarden van Gorsselse heide. Aanleiding was 

een gesprek met Natuurmonumenten over overname van bos. Dit heeft geresulteerd 
in de overname van 5 ha. natuurlijkbos gelegen aan de Reeverdijk, grenzend aan de 
Gorsselse Heide. Ook is in datzelfde gebied een strook van 0.6 ha. overgenomen van 

particulieren. Doel van deze uitbreiding is het verbeteren van de condities en maken 
van natuurlijke verbindingen voor specifieke doelsoorten. 

 
De neerslag in 2021 was 699 mm, vrijwel gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse neerslag 
van de laatste 15 jaar in het gebied. De neerslag was goed verspreid over de 

maanden. Voor het eerst in drie jaar was er geen extreme droogte periode en 
daardoor kon er een redelijke bloei en groei van de heide worden waargenomen. 

Er waren slechts twee aansluitende weken met nul neerslag.  
 
In jaar 2020 zijn we begonnen als experiment met het bekalken op enkele plekken op 

de heide om een halt te roepen aan de opmars van het Grijs Kronkelsteeltje. Deze 
mossoort vormt een zeer dichte zode en de invasie van Grijs kronkelsteeltje op de 

heide kan leiden tot achteruitgang van soortenrijke heidevegetatie. De resultaten van 
het bekalken zijn gunstig en om die reden is dit jaar nog 8 ha. heide bekalkt. In 2022 
verwachten we een nog beter inzicht te krijgen van het effect van het bekalken. 

 
Het beheer met koeien is voortgezet. Dat geldt ook voor het gefaseerd maaien van 

delen van het terrein. Het maaibeheer is wel op een uitgebreidere schaal toegepast. 
Bos- en struweelranden zijn met behulp van de bosmaaier ontdaan van opslag.  
 

 
Heidemaatjes 

In 2021 zijn er onder invloed van de coronamaatregelen geen activiteiten 
georganiseerd voor onze Heidemaatjes. In augustus is het jaarverslag 2020 per mail 
verstuurd naar de Heidemaatjes. Eind 2021 staan er vijf en zeventig heidemaatjes op 

de lijst 

Tankgracht 16 januari 2021bevroren  
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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 2021 als onderstaand:  

Andrea van Schie   voorzitter 
Willem Rienks   Penningmeester     
Peter van der Steege      secretaris  

Gerrit Brummelman  projecten  
Tjitske Ypma   algemeen PR - uitredend november 2021     

 
Rentmeester: Jacques Duivenvoorden 
 

Het bestuur heeft een keer per maand vergaderd. De meeste vergaderingen waren in 
verband met de COVID-19 maatregelen online. In de tweede helft van 2021 werden 

dit weer fysieke bijeenkomsten.  
Het bestuur is een studie gestart naar de mogelijkheden om de Gorsselse Heide nog 
robuuster te maken. Daarbij is vooral aandacht voor het creëren van natuurlijke 

verbindingen ten behoeve van specifieke doelsoorten met in de omgeving liggende 
natuurgebieden. Het creëren van die verbindingen is noodzakelijk voor een stabielere 

en bestendiger ontwikkeling van specifieke natte heide flora- en faunasoorten. 
Na de eerste voorstudies hoopt het bestuur in 2022 een plan te kunnen presenteren. 
 

De invoering van de WBTR (wet bestuur n toezicht Rechtspersonen) was voor het 
bestuur de aanleiding om de statuten aan te passen. De voorbereidingen zijn in het 

lopende jaar gestart en zullen in 2022 worden afgerond. 
 
De projectorganisatie heeft onder leiding van de rentmeester weer goed en efficiënt 

gefunctioneerd. De “specialisten” groep heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het 
meedenken over het beheer. De Natuurwerkgroep heeft tot maart op de zaterdagen 

nog kunnen werken. In september is de draad weer opgepakt echter wel met 
handhaving van de coronaregels.  

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 
ondanks de corona belemmeringen 

in het eerste halfjaar toch nog een 
aantal zaterdagen aan het werk 

geweest met het handmatig 
verwijderen van opschot. Het 
tweede halfjaar zijn de 

werkzaamheden iedere tweede 
zaterdag van start gegaan. Naast 

dit reguliere programma van de 
Natuurwerkgroep is er ook op een 
aantal doordeweekse dagen met 

machines (kettingzaag en 
bosmaaier) gewerkt teneinde in beperkte tijd toch nog meters te kunnen maken. De 

Natuurwerkgroep werkt met name op die plekken op de heide die niet door begrazing 
of met maaien beheert kunnen worden. Het bestuur en de natuur is blij met de 
enorme en enthousiaste inzet van deze groep vrijwilligers. 

 
4.2 Beheer door begrazing  
 
De begrazing door koeien is ook in 2021 gecontinueerd. De Heide wordt alleen 
gedurende het zomerseizoen begraasd. Deze methode valt onder de categorie 

seizoenbegrazing. Vanaf 1 juni hebben de koeien in totaal 161 dagen op de heide 
gelopen. Omgerekend is dit 72 graasdagen per hectare. Gedefinieerd als 

drukbegrazing, 0,5 koe per ha.  

Stuikheide in de zuidpunt 
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De koeien eten de opslag van dennen en berken en het pijpenstrootje op. De ervaring 

is inmiddels dat de koeien de soorten die we willen behouden - Gagel, Dopheide en 
Klokjesgentiaan – niet eten. De koeien zorgen tevens voor verjonging van de heide, 

doordat ze de houtige oude heidestruiken vertrappen waardoor er weer plaats en licht 
komt voor ontkieming van nieuwe heideplanten.  

 
2021 was een groeizaam jaar. Nog niet alle dennen en berken waren aan het einde 
van het graasseizoen afgegraasd. 

 
4.3 Beheer door klepelen 

 
In september is een deel van de heide (tussen Effususpoeltje en Bazookabaan) 
bewerkt met een bosklepelaar. Na het klepelen is het bewerkte deel aangeharkt en 

het maaisel afgevoerd. Het gaat hier om een verlenging van de proef die gestart is in 
2020 en die in 2021 een goed resultaat liet zien. Doel van het klepelen is het 

weghalen van hardnekkig 
 
4.4 Beheer door maaien 

Het areaal rond het Effususpoeltje is dit jaar niet gemaaid. Doel om te zien of de 
berken en dennen opslag zal verminderen. 

 
Begroeiing onder maairegime: Moeraswolfsklauw, Kleine ronden zonnedauw 
 

Het oude rabattenbos en het aangrenzende deel naar de Deventerdijk is in 2021 voor 

de vijfde keer gemaaid.  
Onderstaande delen zijn in 2021 voor de vierde keer met de cyclomaaier gemaaid: 
a. deel aan de Deventerdijk  

b. het areaal tussen brandgang en Gorssels meertje ± 1,8 ha 
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c. een deel tussen de Bazookabaan Kleine Heide en Brandgang ± 2,8 ha 

d. het areaal van tankgracht tot en met voormalig rabattenbos ± 3 ha 
In totaal is er ± 6,6 ha heide gemaaid. De vraag blijft of dit uitputting is of toeval van 

het droge jaar. 
 

4.5 Samenwerking met boeren uit de omgeving 
De samenwerking met vier boeren uit de omgeving is in 2021 gecontinueerd. Een 
boer schaart de koeien in. Een boer beheert het akkertje op de heide. Een derde en 

vierde boer beheren de gronden aan respectievelijk de Deventerdijk en de Gerrit 
Slagmanstraat. Zij maaien dit en voeren het maaisel af met als bestemming humus 

verrijking in de bouwgrond. Het bestuur koestert deze samenwerking en de goede 
verstandhouding.  
 

4.6 Expertgroep 
Met de expertgroep is dit jaar als gevolg van het corona-regime slechts een 

gezamenlijke ronden gemaakt. Wel zijn er in tweetal diverse ronden gelopen. Daarbij 
ging het om te zien hoe de natuur zich ontwikkelt na de uitvoering van het herstelplan 
en met het bestaande beheersregime. De experts constateren dat de natuur zich goed 

ontwikkelt. De koeien bevorderen de diversiteit door her en der bemesting en door 
het weghalen van de berken en dennen. Het vertrappen van de oude heidestruiken, 

door de koeien, toont andermaal aan dat de eerdergenoemde beheeringrepen 
noodzakelijk zijn. De PQ ’s (Permanent Quadrant) maken de verschillen in 
ontwikkeling goed zichtbaar. De beperkte aanpassingen in het beheer laten 

voorzichtig goede resultaten zien. De in 2018 en 2020 zijn delen gechopperd en laten 
inmiddels een aanzienlijke heidegroei zien. Vooral de Dopheide herstelt zich goed. Het 

is nog te vroeg om conclusies te trekken m.b.t. het in 2020 geplagde deel achter de 
kleine heide. De vraag blijft of hier eventuele aanpassingen in het beheer noodzakelijk 
zijn.  

 
4.7 Toezicht op de heide 

In 2021 zijn verdwenen-of 
vernietigde bordjes vervangen of 
hersteld. Het grootste obstakel blijft 

dat een aantal hondenbaasjes niet 
het respect op willen brengen voor 

de huisregels van onze Heide. 
In dit jaar zijn door verschillende 

vrijwilligers toezichtrondjes 
gelopen. Daarbij de bezoekers 
aangesproken. Ook de BOA heeft 

dit jaar een aantal rondjes gelopen 
en wangedrag aangesproken. In dit 

jaar zijn nieuwe informatie borden geplaatst.  
 
4.8 Contacten met de provincie over toezicht en handhaving 

Met de provincie Gelderland zijn de bestaande overeenkomsten met betrekking tot 
beheer, openstelling, monitoring, toezicht en handhaving gecontinueerd. In deze 

beheerovereenkomst zijn de Natuurdoelen uitgewerkt en terug te vinden onder het 
regime van het Gelders Natuurnetwerk. Ook is overleg over de plannen van het 
bestuur met betrekking tot het robuuster maken van de Gorsselse heide 
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4.9 Uitkijkplateau op de kogelvanger in de 

Zuidpunt. 
Dit uitzicht punt wordt veel gebruikt om een 

goed overzicht over de heide te krijgen. 
Reacties van de bezoekers zijn zeer positief.  

 
4.10 Deelname in Natuurcollectief VALA 
In het jaar 2021 is de samenwerking met het 

Natuurcollectief gecontinueerd. Ook voor 2021 
is een beheervergoeding ontvangen. Met deze 

provinciaal financiële ondersteuning en inzet 
van veel vrijwilligers is het beheer goed uit te 
voeren. Jaarlijks wordt er een verantwoording 

over de beheeractiviteiten weergegeven in een 
eigenstandig rapport. 

 
Betrekken van inwoners bij de natuur van 
de Gorsselse Heide 

 
4.11 Rondleidingen 

In 2021 zijn de maandelijkse rondleidingen met opgave vooraf geweest. Dit als gevolg 
van de corona beperkingen. Er zijn 9 wandelingen gehouden met in totaal 595 
bezoekers. Ook dit jaar is zeven keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 

wandeling onder leiding van een gids aan te vragen.  

Heide kartelblad in de plassen 

 

In het najaar is een Gebiedsgidsencursus georganiseerd.  
Vijf theorieavonden en evenveel ochtenden in het veld hebben geresulteerd en een 

twaalftal nieuwe gebiedsgidsen. Dit draagt duidelijk bij aan het vertellen van het 
verhaal over doel en resultaat van het natuurherstelplan van de Gorsselse Heide. 
 

4.12 Presentaties  

Twee keer is een presentatie over het natuurbeheer van de Gorsselse heide 

aangevraagd en gehouden. 
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4.13 Contacten met de scholen 

De geplande school-heide contactdagen zijn geheel in de lijn met de coronaregels 
geannuleerd.  

 
4.14 Regionale routes 

Op de informatie borden zijn ook de routes voor wandelaars, Mountainbikers en 

ruiters aangegeven. Op de heide zijn de wandelroutes herkenbaar op de paaltjes 

zichtbaar gemaakt. De wandelroutes zijn opgenomen in het padenplan van de 
Achterhoek.  
 

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. Ook dit jaar worden weer enkele 

bijzondere zaken in dit verslag vermeld.  
  

5.1 Planten 

Moerashertshooi. 

Dit is een overblijvende plant uit de hertshooifamilie. 

Het is een plant van ondiep water en periodiek 

droogvallen, matig voedselarme grond.  
 
Drijvende waterweegbree 
Dit jaar kon de Drijvende waterweegbree in het 

Gorssels meertje weer worden waargenomen. 

Ongeveer 15 bloemen in enkele vierkante meters 

drijvende bladeren. Al enige was deze plant maar spaarzaam te vinden. Kijken of in 2022 een toename 

van het aantal planten en plaatsen te zien zal zijn. 

 
Stekelbrem 

Deze specifieke natte heide plant is dit jaar op twee plaatsen 
aangetroffen op Natuurdoel 12 E-3. Dit is langs de Deventerdijk. 
De Stekelbrem komt voor in droge tot natte heidevelden en 

schrale graslanden. Hij groeit op zonnige plaatsen op droge tot 
matig vochtige, zure en stikstofarme, onbemeste, kalk- en 

voedselarme grond, bestaande uit lemig 
zand. De stekelbrem is kensoort voor zowel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Droge_heide_(natuurdoeltype)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natte_heide_(natuurdoeltype)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kensoort
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de associatie van struikheide en stekelbrem, een plantengemeenschap van 

binnenlandse droge heiden. 
 

Kleine Zonnedauw 
Op de lagere delen van het geplagde grasland langs de Gerrit Slagmanstraat heeft de 

Kleine Zonnedauw zich massaal gevestigd, ook is de moeraswolfsklauw aangetroffen, 
een indicatie dat de vegetatie zich langzamerhand ontwikkelt richting vochtig 
heischraal grasland. 

 
5.2 Vlinders 
De monitoringsroutes worden volgens officiële regels van de Vlinderstichting ook in 2021 tellingen 

uitgevoerd, op route 2077 14 keer en 2078 13 keer. Respectievelijk 23 en14 soorten aangetroffen. Door 

de weersomstandigheden is er minder vaak geteld. De Atalanta heeft dit jaar een topscore bereikt (20), 

ook het Bruin blauwtje is met 6 exemplaren vooruit gegaan. De Citroenvlinder doet het goed (107), evenals 

de Heideblauwtjes Maar de zomervlinders met als waardplanten grassen gaan op de heide achteruit. 
Ook de bosvlinders als Bont zandoogje, Boomblauwtje en Landkaartje waren dit jaar minder 

vertegenwoordigd.  Bij de akkers staat een dode Eik. Hierop zijn deze zomer Grote vossen en Grote 

weerschijnvlinder waargenomen . En de Kleine ijsvogelvlinder vliegt daar eveneens. Een Koninginnepage 

op de heide langs de Deventerdijk. Telt niet mee voor de telroute, maar ze zijn wel gesignaleerd. 

 

5.3 Nachtvlinders 
De werkgroep “Nachtvlinders Oost Nederland” heeft in 2021 geen tellingen kunnen 
houden. Ook hier speelde corona. 

 
5.4 Libellen 
In 2021 is voor het vierde jaar op rij 
libellen op de Gorsselse Heide geteld. De 
telroute behelst de vijf vennen: 

Luteaven, Effususpoeltje, Obliquaven, 
Corduliagracht en het Cyaneapoeltje. 

Net als de vorige jaren werd 15 keer 
geteld, dit keer tussen 9 mei en 9 
september. Daarbij werden 5136 libellen 

geteld, verdeeld over 35 soorten. 
soorten libellen op de Gorsselse Heide 

gezien.  
De opmars van de bloedrode heidelibel 
gaat ook gestaag door, van 96 in 2018 

naar 707 dit jaar.  Verheugend was de 
terugkeer van de zwarte heidelibel bij 

het Luteaven en het Effususpoeltje, laatste keer gezien in 2016.  
 

5.5 Wantsen 
Dit jaar is voor het eerst naar wantsen gekeken.  

 

 Wantsen zijn fraaie, veelkleurige, interessante ‘snavelinsecten’ (orde 

Heteroptera) die geen bek maar een steek- en zuigsnuit hebben waar ze mee 

steken en voedsel uit planten of prooien zuigen. Ze variëren in grootte van 2 

tot 25 millimeter. De meesten hebben vleugels maar er zijn ook vleugelloze 

soorten. Wereldwijd zijn 50.000 soorten beschreven waarvan je er in 

Nederland zo’n 661 kunt tegenkomen. Er zijn wantsensoorten op land en in 

water, schaatsenrijders en beeklopers lopen òver water. Een deel leeft van 

insecten, een deel van fruit of planten en er zijn er aaseters. Sommige 

soorten zijn omnivoor, die consumeren plantensap en insectenbloed. Veel 

plantenwantsen hebben een eigen waardplant, 

zoals de kruiskruidnysius en de 

Zwarte heidelibel  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Associatie_van_struikhei_en_stekelbrem
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jeneverbesrandwants. Wantsen leggen eitjes die zich via vier of vijf vervellingen ontwikkelen tot volwassen wantsen. 

Deze ‘adulten’ voeren verkenningsvluchten uit om nieuwe plekken te zoeken om zich voort te planten. Wantsen kunnen 

zich goed verweren, waterwantsen door venijnig te steken, landwantsen door een stinkende geur af te scheiden. Wat dat 

laatste betreft is de groene schildwants of stinkwants berucht, het gif van de kaneelwants heeft een (voor ons) minder 

afstotende geur.  

in 2021 zijn 105 soorten wantsen waargenomen.  

 

5.6 Vleermuizen 
Als gevolg van de heersende coronapandemie is landelijk besloten in 2021 geen 

inventarisatie te doen 
 
5.7 Paddenstoelen 

In 2020 was er weer een noviteit. Voor het eerst is op de heide de Heideknotszwam 
waargenomen. Een Rode lijst soort die voorkomt op zure heidevelden, bij struikheide. 

Hij staat vaak op natte grond met dat slijmachtige alg. Deze Rodelijst soort is als zeer 
kwetsbaar aangemerkt. 

 
5.8 Vogels 
In 2021 heeft geen officiële BMP-telling plaatsgevonden. Wel zijn door vogelkenners 

afzonderlijke rondjes gelopen en meldingen gemaakt op waarnemingen.nl. Bijzondere 
waarneming was het Dodaarspaartje met vijf kuikentjes op het Gorsselsmeertje.  
De kruidenakkertjes langs de Gerrit Slagmanstraat en Deventerdijk trokken in het najaar en winter 
wederom grote aantallen Vinken en Putters, maar ook (in lagere aantallen) Geelgorzen, Kepen en 
Groenlingen 

 

5.9 Sprinkhanen 
De in Nederland zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan lijkt sterk toe te nemen op de 

Gorsselse Heide. De soort werd voor het eerst waargenomen in 2018 op het 
voormalige rabattenbos. Blauwvleugelsprinkhaan wordt vooral waargenomen op de 

(nog) kale zandige plekken waar in het kader van het natuurherstelplan bos 
omgevormd is naar heide.  
 

5.10 RAVON  
heeft gedurende het jaar veertien 

monitoringsronden gelopen. Een bijzonder 
waarneming is de kamsalamander. Deze is 
veelvuldig in het Gorsselsmeertje 

aangetroffen. Daarnaast zijn de levend 
barende Hagedis en ringslangen 

geïnventariseerd. Concreet zijn in deze 
ronden 24 levendbarende hagedissen en 
14 ringslangen geteld. Helaas zijn 

meerdere keren ook dood 
gebeten ringslangen 

aangetroffen. 
Levend barende hagedis 
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6. Uitvoering van het Natuurherstelplan 
 

Het Natuurherstelplan is in zijn geheel afgerond. De volle aandacht gaat nu uit naar 
het volgen van de beheermaatregelen. Hebben de beheermaatregelen het gewenste 
effect of moeten er aanpassingen worden doorgevoerd. Dat is de vraag en de taak 

voor de komende jaren. Immers de natuur heeft zijn tijd nodig.  
 

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 wandelingen georganiseerd, vaak met een thema, denk aan laarzen, dauwtrap, 
zintuigen, libellen, nachtvlinders, vleermuizen, e.d. Deze wandelingen staan meestal 
onder leiding van gebiedsgidsen. 

 
In 2021 is er geen markemaaltijd gehouden, dit als gevolg van de voorspelde code 

rood op het geplande tijdstip. De organisatie heeft in de geest van de voorspelling de 
bijeenkomst op de heide geannuleerd. 
 

 

De gebruikte foto’s zijn aangeleverd door vrijwilligers van de Marke Gorsselse Heide.  

 
 
 

 

Stuikheide op 24 augustus 2021  
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8. Financiën  

 
Onderstaand is weergegeven de exploitatie over de boekjaren 2020 en 2021. 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 2021 en 2020 (Bedragen in €) 
 

 V&W 2021 V&W 2020 

 € € 

Inkomsten   
Giften 6.082  775 

Rondleidingen 1.819 116 

SKNL 30.690 33.425 

Overige 0 0 

Sub totaal 38.591 34.316  

   
Uitgaven   
Bestuurskosten 2.513  484 

Beheerkosten 20.769  14.564  

Kleine investeringen 3.296  4.406  

Afschrijvingen 4.432  

Gidsen 357 0 

Overige kosten 1.197 2.174 

Sub totaal 32.564  21.628 

   
Resultaat boekjaar 6.027   12.688 

 
 

 
Toelichting op V&W. 

In de voorliggende jaren zijn sponsor gelden en giften ontvangen waarmee 
gereedschap is aangeschaft en het uitzichtplateau aangelegd. Het bestuur heeft 
besloten om op deze bezittingen te gaan afschrijven. 

In 2021 is een eenmalige donatie ontvangen. 
De bestuurskosten zijn hoger door inpassen van de WBTR en aanpassing van de 

statuten. 
De stijging van de beheerkosten zijn in het bijzonder veroorzaakt door het inzetten 
van de bosklepelaar ter bestrijding van het hardnekkige bosopslag.  

Het positieve resultaat wordt gereserveerd voor toekomstige beheerkosten stijging. 
 

 


