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Het Wierdense Veld is een restant van een ooit groot
en aaneengesloten natte heide en hoogveencom-
plex, gelegen tussen Nijverdal en Wierden, welke
grotendeels is ontgonnen in het verleden.
Door deze ontginningen en ontwateringen in
het omliggende gebied is het Wierdense Veld
verdroogd. Landschap Overijssel heeft de
afgelopen decennia diverse maatregelen
genomen om de waterhuishouding te verbe-
teren. Belangrijk voor het herstel van hoog-
veen en natte heide is het realiseren van een
stabiel peil van oppervlaktewater. Om verdere
verdroging tegen te gaan, is hiervoor in 2011 een
foliescherm ingegraven in de randzone van het
gebied. Dit foliescherm is tot op de onderliggende
zandbodem ingegraven om de laterale afstroming naar
het omliggende landbouwgebied zoveel mogelijk te beper-
ken. Dit heeft vrij snel geresulteerd in een vernatting in
het gebied waarvan verschillende soorten flora en fauna
geprofiteerd hebben.
Een voorbeeld van een soort die hier snel van geprofiteerd heeft is de
Kokmeeuw. Deze soort heeft zich na de herstelmaatregelen in het daar-
opvolgende jaar gevestigd in het gebied. In het verleden was er in het

Wierdense Veld ook een meeuwenkolonie aanwezig,
maar door verdroging en daarmee het verdwijnen
van geschikte nestlocaties was de meeuwenkolo-
nie uit het Wierdense Veld verdwenen. Door
herstelmaatregelen is een deel van het gebied
nu onder water komen te staan, dat voorheen
in het voorjaar droog viel. Verschillende
vogelsoorten profiteren van de aanwezig-
heid van de meeuwenkolonie zoals Meer-
koet, Waterhoen, Dodaars, Kuifeend en Slob-
eend, die in verschillende hoeveelheden aan-
wezig zijn in en om de kolonie. Een andere

soort die ook profiteert van de aanwezigheid
van de meeuwenkolonie is de Geoorde fuut. Deze

heeft zich in 2014 voor het eerst met 1 paartje geves-
tigd en is nu voor het tweede jaar aanwezig, maar nu met
3 paartjes. De Geoorde fuut profiteert van de alertheid van
de Kokmeeuwen en broedt in de meeuwenkolonie op zelf-
gemaakte drijvende nesten. De Geoorde fuut voedt zich in
deze voedselarme en zure wateren voornamelijk met ver-

schillende soorten insecten en ongewervelde waterdieren zoals bijvoor-
beeld waterkevers en larven van libellen. Al met al heeft de meeuwen-
kolonie dus een grote aantrekkingskracht op andere vogelsoorten.
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Landschap Overijssel
Meeuwenkolonie terug dankzij vernatting in het Wierdense Veld

Omdat er de laatste jaren veel is veranderd
in het graslandbeheer, maakt It Fryske Gea
een nieuwe beheervisie voor enkele gras-
landreservaten in Friesland. Vaak zijn deze
gebieden nog belangrijk voor weidevogels
en bevatten ze ook botanisch interessante
percelen.
In de zomer is het heel normaal dat er
vlinders boven de graslanden dwarrelen.
Eerst Oranjetipjes en later Icarusblauwtjes,
Hooibeestjes of Bruine zandoogjes.
Maar met deze typische graslandvlinders
gaat het helemaal niet goed. In agrarisch
gebied is nog maar ca. 40% van de gras-
landvlinders over t.o.v. 1992 en de Argus-
vlinder is landelijk sinds die tijd zelfs met 98% achteruit gegaan. Door
intensieve bemesting en beheer is er steeds minder geschikt leefgebied.
In natuurgraslanden zouden meer kansen moeten zijn. In bloemrijke
graslanden kunnen vlinders nectar drinken. Maar ook de rupsen moeten
overleven. Vlinders zetten eitjes af op de voedselplanten van de rups,
bijvoorbeeld gras. Na enkele weken komen de eitjes uit en gaan de
rupsen eten en groeien. Sommige soorten verpoppen nog hetzelfde jaar

tot vlinders. Andere overwinteren als rups
of pop in de vegetatie. Wil je er dus voor
zorgen dat een vlinderpopulatie zich uit-
breidt, dan is er jaarrond aandacht nodig
voor de verschillende levensstadia waarin
de insecten zich bevinden. Maar hoe ver-
groten we de overlevingskansen voor ei,
rups, pop en vlinder, tussen maaigeweld
en andere werkzaamheden in? Omdat hier-
over nog maar weinig bekend is, starten
It Fryske Gea, De Vlinderstichting en
Collectief het Lege Midden dit jaar een
project, waarmee we willen onderzoeken
welke maatregelen graslandinsecten kun-
nen helpen. Indirect is dit ook van belang

voor andere natuurwaarden, omdat insecten bijvoorbeeld zorgen voor
bestuiving van kruiden en dienen als voedsel voor weidevogelkuikens.
Met de Argusvlinder gaat het in Nederland niet goed, maar in Friesland
komt de soort lokaal nog wel voor. Daarom is de Argusvlinder gekozen
als boegbeeld van dit project: “de keningin fan de greide”.
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