
	
	
	
	
	
	
Het in 2016 gekapte bos in de zuidwesthoek raakt al aardig begroeid  

Verslag	bezoek	Gorsselse	heide	
	

Fokko Erhart (GRAZER Advies) en Piet Schermerhorn, 14 augustus 2018 
 
Inleiding 
Op de Gorsselse heide is (In 2012) een begrazingsproef gestart van ca. 5 ha in de zuidwestelijke punt. 
Na een begrazingsadvies (Erhart 2016) is in de zomer van 2017 het begrazingsgebied uitgebreid naar 
45 ha (bestaande uit 22.5 ha bestaande heide, 6.5 ha uit gekapt bos en 16 ha bos) (bijlage 1). Op 7 
augustus 2018 hebben Piet Schermerhorn en Fokko Erhart een bezoek gebracht aan dit gebied om 
het effect van de begrazing in beeld te brengen. 
 
Beschrijving gebied 
Marke Gorsselse Heide heeft de 120 ha grote Gorsselse heide in erfpacht. Het gebied ligt ten 
zuidoosten van Gorssel en bestond uit ca.75 hectare bos, 30 hectare heide en ca. 15 hectare 
landbouwgrond. In de zomer van 2015 en 2016 is in totaal 15 ha bos gekapt en geplagd (zie ook 
bijlage 1). 
 
Beschrijving begrazing 
Sinds 2012 worden vanaf half juli tien runderen van een lokale boer ingeschaard. Aanvankelijk 
hebben de dieren 5 hectare in de zuidwest punt van de heide tot hun beschikking (bijlage 1). Als in 
de tweede helft van augustus de voedselvoorraad daar afgenomen was, werd het aangrenzende stuk 
van 9 ha erbij getrokken. Wederom afhankelijk van de conditie van de dieren, wordt vervolgens het 
vertrek moment bepaald. De streefdatum voor het vertrek van de runderen is 15 oktober, maar de 
ervaring leert dat van jaar tot jaar varieert tussen eind september en eind oktober. 
Met ingang van 2017 hebben de dieren 45 hectare tot hun beschikking (zie raster in bijlage 1). In dat 
jaar zijn er op 8 juni 23 runderen gebracht. Aanvankelijk was het idee om het gebied op te delen in 
verschillende compartimenten, maar door praktische redenen is dat idee al vrij snel losgelaten. In de 
tweede week van september zijn de runderen in fases opgehaald omdat er niet voldoende voedsel 
meer beschikbaar was/de runderen te veel in conditie terugliepen. 
In 2018 zijn de runderen op 9 juni gekomen, omdat de groep jonge beesten erg onrustig bleef in het 
terrein, heeft de boer er later nog twee oude koeien bij gezet. 



Luchtfoto Gorsselse heide uit ©NGR, 2018 
 
Ervaringen in het veld 
Op dinsdag 7 augustus is de Gorsselse heide bezocht. Hieronder volgt een fotoverslag van de 
gevonden effecten van de begrazing. Tijdens de wandeling is goed gezien dat de Gagel en 
Klokjesgentiaan met rust worden gelaten door de grazers. Piet vertelde dat de Nachtzwaluw en 
Boomleeuwerik waren toegenomen.  
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Op de heide wordt Pijpenstrootje gegeten (Bochtige smele minder) 
 

Daar waar veel opslag van Grove den was, is dat na twee jaar begrazing een stuk minder. 
 
 
 
 
 
 
 



Het blijkt dat de runderen het gehele begrazingsgebied bezoeken. Ook in de bossen wordt 
volop gegraasd.  
  

 
Het verschil tussen het begraasde (linker foto) en onbegraasde (rechter foto) is goed te zien. 
 



Het in 2015 stuk waar bos gekapt is raakt al aardig begroeid. 
 
 
 
  



Bijlage 1. Inrichtingsmaatregelen kaart Gorsselse Heide. 

 


