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Nieuwsbrief voor omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, overheden en
andere geïnteresseerden over het interne natuurherstel van het Wierdense Veld.

Samen sterker met de
kracht van de natuur
Overijssel telt 24 natuurgebieden
die zo bijzonder zijn, dat ze zijn
aangewezen als Natura 2000-gebied.
Het Natura 2000-programma stelt ons
in staat samen te werken aan behoud
en herstel van kwetsbare natuur. Dat
is geen luxe, maar pure noodzaak.
Provincie, andere overheden en natuuren belangenorganisaties hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid
om de kwaliteit van het leefgebied
van zeldzame dieren en planten te
verbeteren, voor nu en de toekomst.
Meer informatie hierover vindt u op:
www.overijssel.nl/natura2000.
Het Wierdense Veld is één van
deze Natura 2000 gebieden. Dit
gebied van 420 hectare was ooit
onderdeel van een immens groot en
aaneengesloten hoogveengebied
waar ook de Engbertsdijksvenen deel
van uitmaakte. Doordat hier vroeger
veen werd gestoken, is het gebied
lek geraakt en verdroogd. Het unieke
en kwetsbare hoogveen verteert en
verdwijnt. Met diverse maatregelen
binnen het Wierdense Veld maken we
het hier weer natter en herstellen we
het hoogveen. In deze nieuwsbrief leest
u over de herstelmaatregelen binnen
het Wierdense Veld.

#1
Juni 2021

Voorwoord
In deze nieuwsbrief informeren we u over de werkzaamheden die deze zomer plaatsvinden
in het Wierdense Veld. Het Wierdense Veld is een uniek hoogveengebied in Nederland dat
helaas te kampen heeft met verdroging waardoor de kwaliteit onder druk staat.
Het Wierdense Veld maakt, net als de overige hoogveenrestanten in Nederland, deel uit van
een speciaal type hoogveen (hoogvenen van de West-Europese laagvlakte langs de Atlantische kust). Vroeger waren grote delen van Nederland hiermee bedekt. Het belang van deze
Nederlandse hoogvenen binnen Europa is zeer groot, vandaar dat het Wierdense Veld ook
de status Natura 2000 heeft. Deze restanten, waaronder dus het Wierdense Veld, vormen nu
de basis voor het herstel van hoogvenen in Nederland.
Een van de maatregelen om de achteruitgang van de kwaliteit van het Wierdense Veld tegen
te gaan, is door het dichten van de lekken die in het veen zitten als gevolg van het winnen
van turf in het verleden. Deze lekken zijn herkenbaar in het veld, het zijn de greppels en
veenputten die verspreid in het gebied liggen. Binnenkort start de aanbesteding voor de
uitvoering van de werkzaamheden zodat we in de zomer een goede aannemer hebben die
deze klus kan klaren. Dat gebeurt door in de greppels en putten leemhoudend materiaal aan
te brengen waardoor regenwater in het gebied blijft en niet wegzakt naar de ondergrond. Dat
is een belangrijke voorwaarde voor het herstel van het hoogveen en de verdere vorming van
hoogveen. Het is een hele precieze klus, die door specialisten van onder andere Landschap
Overijssel in het veld zal worden begeleid. Naast het dichten van lekken zal ook her en
der opslag worden verwijderd. Ook die maatregel remt verdroging en komt bovendien de
karakteristieke openheid, waar het Wierdense Veld om bekend staat, ten goede. Zo blijft dit
unieke natuurgebied ook voor toekomstige generaties behouden.
We zullen u gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
op de hoogte houden van de voortgang. Heeft u vragen of
opmerkingen, laat ons dit dan alstublieft weten. Op de laatste
pagina van deze nieuwsbrief leest u hoe u met ons in contact
kunt komen.
Met vriendelijke groet,
Niels Bronsgeest
Projectleider natuurherstel Wierdense Veld
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Herstel van uniek hoogveen
Het Wierdense Veld is één van de weinige plekken in Overijssel
waar nog levend hoogveen voorkomt. Helaas staat deze unieke
natuur onder druk. Ecoloog Mark Zekhuis vertelt meer.

Het hoogveen bestaat uit veenmossen (sphagnum). Deze kunnen
alleen groeien op een ondoorlatende gliedelaag (een laag van organisch materiaal), die het regenwater tegenhoudt. Mark: “Hierdoor blijft het veenmos continu nat en zompig, en kan het aan de
bovenkant aangroeien. De onderste laag sterft af, maar verteert niet
omdat het te zuur is en er geen zuurstof bijkomt. We spreken van
levend hoogveen wanneer er aan de bovenkant meer veenmossen
aangroeien dan er aan de onderkant afsterven. Het veenpakket
wordt dan steeds dikker.”
Leefgebied

Het veenmos biedt een uniek leefgebied voor tal van plant- en diersoorten. Mark: “Het regenwater dat op de gliedelaag blijft staan, is

relatief zuur met weinig voedingsstoffen. Veel plant- en diersoorten kunnen daar niet tegen, maar sommige kunnen juist niet zonder. Denk aan lavendelheide, ronde zonnedauw, kleine veenbes,
hoogveenglanslibel en maanwaterjuffer. In de overgangen van het
zure veen naar de minder zure delen van het hoogveenlandschap
komen de levendbarende hagedis, gladde slang en heikikker voor.
En in dit natte, ontoegankelijke gebied kunnen bijvoorbeeld de
kraanvogel en watersnip veilig hun eieren uitbroeden. De kraanvogel broedt hier al voor het vijfde jaar op rij succesvol.”
Herstel

Helaas hebben al deze soorten het zwaar, omdat het slecht gaat met
het hoogveen. Mark: “Doordat vroeger veen is afgegraven, zijn lekken in de gliedelaag ontstaan. Hierdoor zijn een soort afvoerputjes
ontstaan waardoor het regenwater naar de zandondergrond wegloopt. Het gebied verdroogt en het hoogveen verteert en verdwijnt.
Door de lekken te dichten, herstellen we het unieke hoogveen en
behouden kwetsbare planten en dieren hun leefgebied.”

Planning

OKTOBER

Start
werkzaamheden
half augustus

SEPTEMBER

Gunning
aannemer
medio juni

AUGUSTUS

JULI

JUNI

MEI

Offerte uitvraag
aannemer
eind mei

Afronding
werkzaamheden
eind oktober

#1
Juni 2021

Hoe dichten we de lekken?
In het Wierdense Veld is vroeger veen afgegraven. Hierdoor zijn lekken ontstaan in de ondoorlatende gliedelaag. Het regenwater loopt
hier weg de zandige ondergrond in. “Het gebied verdroogt en het honderden jaar oude hoogveen verdwijnt”, vertelt Evelyn Roskam,
technisch manager van het natuurherstel. “Maar dit najaar gaan we de lekken dichten om dit unieke stuk hoogveen te beschermen.”

In de gliedelaag, die oorspronkelijk zo’n 15 centimeter dik is, zijn ongeveer 150 lekken gevonden. Het merendeel van de lekken is zo’n
3 bij 5 meter groot, het grootste gat is 80 bij 30 meter. Evelyn: “We
gaan de lekken dichtmaken met leemhoudend materiaal van 40 centimeter dik. We verwachten ongeveer 95% van de lekken te kunnen
dichten. We doen dit in een droge periode, van begin augustus tot
eind oktober.”

stellen we het lek in de ondoorlatende laag met leemhoudend zand,
waarna we het waterveenmos weer terug leggen. Op een aantal drogere plekken hebben struiken en boompjes de overhand gekregen.
Zij zorgen voor verdamping van water en maken het gebied hierdoor
droger. “Nu we toch het gebied betreden met speciaal materieel,
verwijderen we deze ook meteen”, zegt Evelyn.
Gezond hoogveen

Voorzichtig

“Bij betreding van het gebied doen we er alles aan om rijsporen te
voorkomen”, zegt Evelyn. “We graven heel voorzichtig waterveenmos
en andere planten af die boven de lekken zijn gegroeid. Zo leggen we
de gliedelaag bloot, of de bodem waar deze ooit lag. Vervolgens her-

Door de lekken in de gliedelaag te dichten, wordt het Wierdense
Veld natter en kan het veen weer water vasthouden en groeien. Evelyn: “In combinatie met een natuurlijker grondwaterpeil zal dit er
uiteindelijk voor zorgen dat het hoogveen weer gezond wordt en kan
aangroeien.”

Externe maatregelen Wierdense veld
Het externe gebiedsproces is in de zomer van 2019 door de
provincie stilgelegd. In het gebied ligt een spanningsveld tussen
de doelstellingen voor het natuurgebied in het kader van Natura
2000, de waterwinning bij Wierden en het beslag wat deze
activiteiten en maatregelen leggen op agrarische gebieden en
inwoners. Uit het gebiedsproces kwam naar voren dat het lastig
is natuurherstel en drinkwaterwinning te combineren. En dat
de hiervoor benodigde maatregelen grotere gevolgen voor de
landbouw hebben dan eerder voorzien.

De provincie heeft recent geconstateerd dat de Natura 2000-status
van het Wierdense Veld niet ter discussie staat. Daarom heeft ze
eind april een brief gestuurd naar demissionair minister Schouten
om meer duidelijkheid te vragen over de juridische en financiële
kaders voor de ontwikkeling van het Wierdense Veld. Ondertussen
gaat de Provincie met grondeigenaren in gesprek over de lokale
situaties, wensen en mogelijkheden om na beantwoording van de
minister snel met het gebiedsproces verder te kunnen.

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de provincie Overijssel: www.overijssel.nl/wierdenseveld
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In contact met u
We blijven graag met u in gesprek over het natuurherstel dat
we uitvoeren in het Wierdense Veld. Wij hopen hier, ondanks
de corona-situatie, goed in te slagen. Via onderstaande
momenten en middelen hopen we u te blijven betrekken bij het
natuurherstel. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het
interne natuurherstel Wierdense Veld, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Dit kan per mail naar evelyn.roskam@tauw.nl of
telefonisch 06-53561909.
Nieuwbrief:
Gedurende de uitvoering van het interne natuurherstel
versturen we een aantal nieuwsbrieven. Dit doen we digitaal,
maar we zorgen er ook voor dat de nieuwsbrief op voor de
hand liggende plekken geprint ligt (bijv. bij het Kulturhus
Kruidenwijk en in het gemeentehuis in Nijverdal). Aanmelden
voor de digitale variant kan door een mail te sturen naar fleur.
degraaff@landschapoverijssel.nl

#1
Juni 2021

Heeft u oude verhalen, filmpjes of
foto’s van het Wierdense Veld?
We horen dit graag van u!
Het Wierdense Veld kent een rijke historie met hoogtepunten in de
prehistorie, middeleeuwen en recente geschiedenis. Om welke tijd
het ook gaat, het Wierdense Veld heeft altijd een grote rol gespeeld
in het leven van de omwonenden (zo ook te zien in dit krantenartikel
uit 1914 over de verdronken jongens van Slettenhaar en Tempert).
In de eerstvolgende nieuwsbrief vertellen we meer over deze rijke
historie. Maar we zijn ook enorm benieuwd naar de kennis en
verhalen die u heeft. Wellicht heeft u verhalen, foto’s of filmpjes van
vroeger uit het gebied. We horen dit graag van u om het historische
verhaal compleet te maken! U kunt hiervoor mailen naar
martijn.horst@landschapoverijssel.nl

Voor de meest actuele informatie over het
interne natuurherstel kunt u terecht op

www.landschapoverijssel.nl/wierdenseveld
e
informatiev !
ie
velde xcurs

Coronaproof veldexcursie
Om u in het gebied te laten zien wat we gaan doen,
organiseren we een, i.v.m. corona aangepaste, veldexcursie.
We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!
We organiseren de excursie op 2 momenten om de
aanmeldingen te kunnen spreiden:
- Zaterdag 26 juni in de ochtend
- Dinsdag 29 juni in de avond
U kunt zich aanmelden via
www.landschapoverijssel.nl/wierdenseveld
Hier vindt u ook meer informatie over de excursie.
In het aanmeldformulier kunt u aangeven voor welk tijdstip
u zich wilt aanmelden. In kleine groepjes, van maximaal 4
personen, laten we u zien wat we gaan doen.
Omdat we een absolute maximale groepsgrootte hebben,
is aanmelden voor deze excursie noodzakelijk.
Heeft u vragen over de excursie? Neem gerust contact op
met Fleur de Graaff, fleur.degraaff@landschapoverijssel.nl
of 06-83213487.

Hoogveenglanslibel

Colofon
Foto’s: Nico Kloek, Annie Keizer,
Mark Zekhuis en Jacob van der Weele
Eindredactie: Landschap Overijssel

