De beste kansen voor de heide
Hier werken we aan behoud, herstel
en ontwikkeling van een gevarieerd
heidelandschap. In Overijssel is 90% van
de heide verdwenen in de laatste 100
jaar. Ook op de Lemelerberg is veel heide
overwoekerd door bos. Als we niets doen,
raken we de heide hier kwijt. Dan is er geen
leefgebied meer voor de kwetsbare dieren
en planten die alleen hier kunnen leven. En
kunnen mensen er niet meer van genieten.

Wat doen we hier?
De bomen die hier stonden, hebben een
laag van bladeren, naalden en takjes
achtergelaten. Deze strooisellaag bevat
veel verzurende stikstof die de bodem
verrijkt. Maar heide heeft juist voedselarme
grond nodig. De strooisellaag moet er af,
zodat we bij voedselarme grond komen.
Het verwijderen van de strooisellaag is
precisiewerk, want de dikte verschilt per plek.
Per are is vooraf bepaald of we gaan plaggen,
schrapen of harken.
•	Bij plaggen verwijderen we de
strooisellaag van zo’n 10 centimeter
dik tot nét boven het zand dat eronder
ligt. In dit zand liggen nog zaden van de
heide die hier vroeger groeide, voordat
het bos werd. Door ze bloot te leggen,
zullen ze weer ontkiemen.

•	Op plekken waar de bodemconditie
al goed is, harken we alleen de dikke
takken en graszoden weg, zodat zaden
ook hier weer kunnen kiemen.
Tot slot halen we de meeste boomstobben
tot aan het maaiveld weg. Hierdoor kan in
de toekomst een maaimachine gemakkelijk
door het gebied rijden. Dat is belangrijk, want
zonder de eerste jaren te maaien, worden
de jonge heideplanten zo weer overwoekerd
door bos. Sommige boomstobben blijven
juist staan omdat bijzondere insecten
afhankelijk zijn van dood hout, bijvoorbeeld
wilde bijen die hierin nestelen.

Wat levert het op?
Dankzij deze werkzaamheden ontstaat een
afwisselend en gevarieerd heidelandschap
met ruimte voor mens, plant en dier.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen
wij die graag. U kunt daarvoor terecht bij
projectleider Rien Heerdink,
rien.heerdink@landschapoverijssel.nl,
0610009919.

Samen aan
de slag voor
Natura 2000
De Lemelerberg is zo’n
bijzonder natuurgebied,
dat Europa het heeft
aangewezen als Natura
2000-gebied. De komende
jaren werken we, in opdracht
van de Provincie, samen met
bewoners, ondernemers,
belangenorganisaties en
overheid aan het veerkrachtig
en weerbaar maken van deze
topnatuur tegen invloeden
van buitenaf. Door de natuur
veerkrachtiger te maken,
beschermen we haar voor
de toekomst én ontstaan
op termijn weer nieuwe
economische kansen.

•	Bij schrapen halen we ongeveer de helft
van de strooisellaag weg. Dit doen we op
plekken waar al een dunne strooisellaag
is en sommige heideplanten nog groeien.
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Werk in uitvoering
Waarom halen we hier bomen weg?

Verbindingen

Hier werken we aan behoud, ontwikkeling en
herstel van een gevarieerd heidelandschap.
In Overijssel is 90% van de heide verdwenen
in de laatste 100 jaar. Ook op de Lemelerberg
is veel heide overwoekerd door bos. Als we
niets doen, raken we de heide hier kwijt. Dan
is er geen leefgebied meer voor de kwetsbare
dieren en planten die alleen hier kunnen
leven. En kunnen mensen niet meer van de
heide genieten.

Met het verwijderen van bomen zorgen
we ook voor open verbindingen tussen
verschillende heidevelden. Zo kunnen dieren
van het ene naar het andere gebied trekken
en hun soortgenoten vinden. Dit maakt de
diersoort sterker.

Samen aan
de slag voor
Natura 2000

Netjes achterlaten gebied

De Lemelerberg is zo’n
bijzonder natuurgebied,
dat Europa het heeft
aangewezen als Natura
2000-gebied. De komende
jaren werken we, in opdracht
van de Provincie, samen met
bewoners, ondernemers,
belangenorganisaties en
overheid aan het veerkrachtig
en weerbaar maken van deze
topnatuur tegen invloeden
van buitenaf. Door de natuur
veerkrachtiger te maken,
beschermen we haar voor
de toekomst én ontstaan
op termijn weer nieuwe
economische kansen.

Wat doen we?
We kappen bomen omdat deze de
oorspronkelijke begroeiing, zoals heide
en jeneverbes, de afgelopen 40 tot 80 jaar
hebben overwoekerd. Door de bomen weg
te halen, geven we weer ruimte aan een
gevarieerd heidelandschap én de dieren
en planten die dit leefgebied zo hard nodig
hebben. De werkzaamheden vinden zeer
zorgvuldig plaats. Bomen met bijzondere
waarde voor de natuur of beleving in het
gebied blijven staan.

Als de bomen weg zijn, verwijderen we ook
de laag van bladeren, naalden en takjes die
ze hebben achtergelaten. Zo leggen we de
heidezaden vrij, die hier nog van vroeger in
de grond zitten. Deze kunnen weer ontkiemen
en uitgroeien tot een mooi heideveld. Zo kan
de heide weer herstellen tot een afwisselend
en gevarieerd heidelandschap met ruimte
voor mens, plant en dier.

Vragen?
Heeft u tijdens de werkzaamheden
vragen of opmerkingen, dan horen wij
die graag. U kunt daarvoor terecht bij
projectleider Rien Heerdink, rien.heerdink@
landschapoverijssel.nl, 0610009919.
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