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Verslag	bezoek	Gorsselse	heide	
	

Fokko Erhart (GRAZER Advies) en Piet Schermerhorn, concept 2 september 2020 
 
Inleiding 
In het kader van het natuurherstelplan Gorsselse heide is daar in de periode 2014/2016 15 ha bos 
gekapt (Smeenge 2008). Een proef met drukbegrazing door runderen is (in 2011) gestart in het 
zuidwestelijke deel van de heide (Erhart 2016). Het begrazingsgebied is in de zomer van 2017 
uitgebreid naar 35 ha (Erhart & Schermerhorn 2018) (bijlage 1). Op 28 augustus 2020 hebben 
ondergetekende wederom het gebied doorkruist, om te kijken naar de gevolgen van de begrazing. 
 
Beschrijving begrazing 
Aanvankelijk werden eind juni tien runderen van een lokale boer ingeschaard. Deze dieren hadden in 
eerste instantie 5 hectare in de zuidwest punt tot hun beschikking. Als in augustus de 
voedselvoorraad daar afgenomen was, werd het aangrenzende stuk van 9 ha erbij getrokken. 
Afhankelijk van de conditie van de dieren, werd het vertrek moment bepaald. De streefdatum voor 
het vertrek van de runderen is 15 oktober, maar de ervaring leert dat dat van jaar tot jaar varieert 
tussen eind september en eind oktober. 
Met ingang van 2017 hebben de runderen het gehele gebied van 35 hectare tot hun beschikking (zie 
inrichtingsmaatregelenkaart in bijlage 1). Sindsdien zijn de runderen begin juni gebracht en eind 
september opgehaald.  
In 2020 zijn op 1 juni 16 in plaats van ongeveer 22 runderen gebracht (zie ook figuur 1 voor de 
begrazingsdichtheden). Er is nu voor een lager aantal runderen is gekozen, omdat meer struikheide, 
bloemen en insecten wenselijk zijn. 
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Figuur 1. Aantal grazerdagen per hectare van volwassen runderen op de Gorsselse heide 
 
Ervaringen in het veld 
Het effect van de begrazing is het beste te zien aan lengte van het gras (zie 1e foto serie hieronder). 
In loop der jaren is het pijpenstrootje steeds korter is afgegraasd. Daarnaast blijkt dat de runderen de 
dopheide met rust laten, maar de struikheide graag op eten. 
 
Het tweede effect van de begrazing is dat de stukken waar het bos gekapt is, de kale grond begroeid 
is geraakt met een korte vegetatie (zie 2e foto serie hieronder). Opslag van grove den maakt hier 
weinig kans om te overleven. Her en der staat nog wel wat (meestal aangevroten) opslag van berk. 
 
De derde fotoserie laat het effect van begrazing zien. Op het noordelijk deel van de heide is een 
stukje uitgerasterd. Naast een flinke randzone waar blijkbaar de runderen bij kunnen, staat in de 
kern een klein maar zeer dicht stukje met opslag van grove den. De foto uit 2018 maakt duidelijk dat 
de dennen jaarlijks maar weinig groeien. Wij zagen voor 2020 een groeischeurt van ongeveer 30 cm. 
 
Tot slot brengen de foto’s gemaakt aan de noordkant van het begrazingsgebied brengen het verschil 
met uitsluitend mechanische beheer in beeld (zie 4e serie hieronder). Buiten het begrazingsgebied is 
duidelijk meer en hoger bosopslag aanwezig. 
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Eerste Fotoserie: Effect van de begrazing op de lengte van het gras in resp. 2016, 2018 en 2020. 
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Tweede fotoserie: De grond waar bos gekapt was, bestond in 2016 grotendeels uit kaal zand 
(bovenste foto). In 2020 is de vegetatie grotendeels gesloten en heeft bosopslag weinig kans 
gekregen (onderste foto). 
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3e Fotoserie: Exclosure op het noordelijk deel van de heide in respectievelijk 2018 (boven) en 2020 (onder).  
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Vierde fotoserie: Aan de noordkant is goed het verschil met het jaarlijkst gemaaide deel tezien (links 
op de foto), 2018 (boven) en 2020 (onder). 
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Bijlage 1. Inrichtingsmaatregelen kaart Gorsselse Heide. 


