
 
043_gebiedendocument_Wierdense Veld_november 2006 

Natura 2000 gebiedendocument – werkdocument Natura 2000 aanwijzingsbesluit 
 

1 

Natura 2000 gebied 43 – Wierdense Veld 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Hoogvenen 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL9801018 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Landschap Overijssel 
Provincie: Overijssel 
Gemeente: Hellendoorn, Wierden 
Oppervlakte: 420 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Wierdense veld is een restant van een ooit uitgestrekt veenlandschap in Twente. Het gebied is 
grotendeels afgegraven voor de turf. Het is begroeid met vochtige heide en enkele berkenbosjes. 
Binnen het hoogveen is het dekzandreliëf plaatselijk zo sterk en uitgesproken dat op dekzandruggen 
droge heide voorkomt. Op de lage delen zijn enkele met water gevulde veenputten. 
 
 
Begrenzing 
 
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd] 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype  
H4010 Vochtige heiden 
H4030 Droge heiden 
H7120 Herstellende hoogvenen 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
H91D0 Hoogveenbossen 14 / a 
 
 
Kernopgaven 
 
6.05 Natte heiden: Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden H4010 en 

pioniervegetaties met snavelbiezen H7150 en actieve hoogvenen (heideveentjes) 
*H7110_B. 

7.02 Initiëren hoogveenvorming: Op gang brengen of continueren van hoogveenvorming in 
herstellende hoogvenen H7120 in kansrijke situaties, met het oog op ontwikkeling van 
actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) *H7110_A (waar nodig uitbreiding oppervlakte 
H7120). Instandhouding van huidige relicten als bronpopulaties fauna. Herstel van grote 
veengebieden met voldoende rust o.a. voor kraanvogel A127. 
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Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Habitattypen 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
Doel  Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere zandgronden  

(subtype A). 
Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) is aanwezig op 

minerale bodems met een venige bovengrond. Met vernattingsmaatregelen is een 
verdere verbetering van de kwaliteit te verwachten. De heidevegetaties op het 
verdroogde hoogveen worden niet tot dit habitattype gerekend, maar maken onderdeel 
uit van habitattype H7120 herstellende hoogvenen. Nederland is van zeer groot belang 
voor het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A). Gezien de 
huidige staat van instandhouding is een bijdrage van dit gebied aan de 
kwaliteitsverbetering van belang. Het betreft een van de weinige gebieden in Nederland 
waar een overgang van zandgronden met vochtige heiden naar hoogvenen nog 
aanwezig is. 

 
H4030 Droge Europese heide 
Doel  Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype droge heiden komt vooral voor op minerale bodem. De heiden op 

veenbodem worden tot H7120 herstellende hoogvenen gerekend. 
 
H7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is 
Doel  Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten 

gunste van habitattype H7110 actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A) is 
toegestaan. 

Toelichting Het huidige areaal herstellende hoogvenen is door vervening en verdroging sterk 
aangetast. De overgangen naar droge en natte heide, met onder andere 
slenkgemeenschappen en veenbossen, zijn soortenrijk. Kwaliteitsverbetering kan 
gerealiseerd worden en maakt ook op termijn de ontwikkeling van habitattype actieve 
hoogvenen, hoogveenlandschap  (subtype A) mogelijk. De heidevegetaties en de bossen 
op het verdroogde hoogveen worden niet tot habitattypen H4010 vochtige heiden, 
hogere zandgronden  (subtype A) en H91D0 hoogveenbossen gerekend, maar maken 
onderdeel uit van herstellende hoogvenen. Instandhouding tevens van belang voor een 
samenhangend netwerk voor fauna. 
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Complementaire doelen 
Habitattypen 
H7110 *Actief hoogveen 
Doel Ontwikkeling habitattype actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A). 
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, hoogveenlandschap kan weer hersteld worden door 

middel van kwaliteitsverbetering van habitattype H7120 herstellende hoogvenen. 
Herstel van het oorspronkelijke oppervlak is niet meer mogelijk . De ligging in een 
“zadel” van het dekzandlandschap maakt herstel in kleinere kernen van het gebied  
realistisch. De successie naar hoogveen verloopt echter langzaam, het type zal daarom 
voorlopig nog niet in het gebied voorkomen. Ontwikkeling tevens van belang voor een 
samenhangend netwerk voor fauna. 

 
 
Synopsis 
 
Habitattypen Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden) -  + = > 
H4030 Droge heiden - - - = > 
H7120  Herstellende hoogvenen +  + = (<)  > 

 
                                                 
14 Herstel van een technische fout in database 2004. 
a  In het Reactiedocument (2004) staat aangegeven dat het Wierdense Veld ook aangemeld wordt voor het habitattype  
   hoogveenbossen (H91D0). In de database van 2004 is het habitattype opgenomen. In het Reactiedocument is ten onrechte 
 niet opgenomen dat inmiddels is gebleken dat hoogveenbossen die op veen voorkomen onderdeel zijn van het habitattype  
  herstellende hoogvenen (H7120). Dit betekent dat het habitattype thans weer verwijderd wordt uit de database. 
 


