Vlindertuin in Zuidwolde
In Zuidwolde ligt al
22 jaar een prachtige
vlindertuin. Inmiddels
is de tuin ook het starten eindpunt voor een
‘Vlinderommetje’ rond
het dorp. De Vlindertuin speelt een centrale
rol, talloze soorten
zijn er waargenomen
en bestudeerd. Het is
een bron van kennis,
natuurlijke overvloed en
van vreugde.

Tekst en foto’s: Joop Verburg
Vier volkstuinen van 100 m2 op het
hoogste en droogste stuk van een
volkstuincomplex aan de westrand
van Zuidwolde (Dr) waren na een
aantal mislukte oogsten niet meer
in trek. Natuurvereniging Zuidwolde kreeg in 1998 de tuinen
aangeboden om er een Vlindertuin aan te leggen. Wanneer je ziet
wat er nu groeit, ondanks de droge
plek en een grote zomereik met
veel schaduw, geloof je het bijna
niet. De ligging is eigenlijk heel
gunstig omdat de eik onderdeel is
van een bosje aan de oostkant van
de tuin, met vuilboom, sleedoorn,
meidoorn, vlier, zoete kers en hulst,

waardoor er schaduw, luwte en
voedsel voorhanden is. Sleedoorn,
rozen en bramen zorgen voor een
ondoordringbare bescherming
waardoor je vanaf het fietspad niet
zomaar de tuin in kunt.
Vlindertuin- en ommetje
De tuin is aangelegd als voorbeeldtuin waarin veel insecten zich thuis
voelen. Er is bewust voor gekozen
om niet te werken met grote aparte
groepen planten met naambordjes,
maar voor een tuin waar aangeplante en wilde soorten vrolijk naast
elkaar en soms door elkaar heen
groeien en bloeien. Planten mogen
zich ook uitzaaien want planten
die hun eigen plek kiezen komen
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De vlindertuin in juli

het beste tot hun recht. Niettemin
staan er ook zo’n 150 informatieve bordjes met plantennamen en
andere gegevens in de tuin. Langs
de volkstuin loopt een toeristisch
fietspad/wandelpad met bloem
rijke bermen die ecologisch worden
beheerd. De tuin is het startpunt
van het Vlinderommetje. Dat is een
zeer afwisselende wandelroute van
7½ km pal rond de bebouwde kom
van het dorp. In maart van dit jaar
is aan de zuidzijde een extra lus
aangelegd rond een nieuwe woonwijk, waardoor er ook kan worden
gekozen voor een route van 10
km. Die wandelroute is aangelegd
door de Natuurvereniging om de
inwoners bewust te maken van de
natuur zo vlakbij huis. Zeven grote
informatieborden geven informatie
over die natuur ter plekke. Schoolklassen komen op bezoek en voeren
de opdrachten met plezier uit. Ook
de omringende volkstuinders zijn
inmiddels helemaal overtuigd van
het feit dat de vlinders geen schade toebrengen en dat de insecten
helpen bij de bestuiving. Na 22 jaar

Onderhoud aan de paden
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is de Vlindertuin een centrale plek
geworden, dagelijks zijn er bezoekers en de waardering is groot.
Inmiddels is deze plek zo bekend
geworden dat uit heel de omgeving
bezoekers naar Zuidwolde komen.
Inrichting
De paden zijn aangelegd met houtsnippers, ieder jaar krijgen we van
de gemeente voldoende snippers
om de paden te onderhouden. Er
is dikwijls gevraagd om de tuin
rolstoeltoegankelijk te maken, maar
dat is met een basisoppervlak van
400 m2 niet haalbaar. Bij de aanleg

is gekeken naar beplanting die
vlinders aantrekt, zowel waard- als
nectarplanten. Er is gekozen voor
een opzet waarbij aan de buitenrand hogere planten staan en in het
midden wat lagere planten waardoor her en der een iets warmer
microklimaat ontstaat. Struiken als
vuilboom, wilde liguster, struikklimop en doorbloeiende wilg (Salix
semperflorens) staan ook aan de
buitenrand. Naast de bekende vlinderstruik staan er n
 adrukkelijk
ook een paar gele vlinderstruiken
(Buddleja x weyeriana) die in de
maanden oktober en november

Een schoolklas op bezoek
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Kleine vos, een
voorheen algemene
dagvlinder, wordt
veel minder gezien

nectar blijven geven voor de insecten. Een paar jaar geleden zijn enkele perken verhoogd en kalkrijker
gemaakt. Dat maakt het onderhoud
eenvoudiger en het verhoogt de
diversiteit.
Onderhoud
Het ecologisch beheer van het Vlinderommetje wordt al jaren door
Jaap en Dorien Mekel verzorgd.
Dankzij hun kennis en zorgvuldigheid heeft dat geleid tot gevarieerde
en zeer bloemrijke bermen.
De tuin wordt onderhouden door
leden van de Vlinderwerkgroep
van Natuurvereniging Zuidwolde. De eerste dinsdagochtend van
de maand werken er zo’n 5 tot 15

Uitleg bij het bijenhotel

mensen, altijd gezellig en met tijd
voor koffie en gebak. Het werk
bestaat uit het vrijhouden van de
paden, zorg voor kwetsbare soorten
zodat ze niet overwoekerd worden,
ruimte geven aan nieuwe aanplant,
wat knip- en snoeiwerk her en der.
Sommige bezoekers vinden dat
het er wat ‘slordig’ bij staat. Wij
beschouwen dat juist als compliment. Soorten die door elkaar staan
en samen een kleurrijk en divers
beeld geven, dat gebeurt in de
natuur ook.
Resultaten
In de loop van de jaren zijn er 32
soorten dagvlinders in de Vlindertuin gesignaleerd. in 2019 kwam als

31e soort voor het eerst het scheefbloemwitje in de Vlindertuin en dit
jaar zagen we een aantal keren de
prachtige kleine parelmoervlinder.
Er zijn ook zorgen: kijkend naar de
waarnemingen in de loop der jaren
zijn de aantallen dramatisch kleiner geworden. Inmiddels zien we
op mooie dagen maar ca 10% van
de aantallen van 15 á 20 jaar geleden. Soorten die eerder algemeen
waren zoals oranje zandoogje, bruin
zandoogje, zwartsprietdikkopje en
zelfs kleine vos, zien we nu in heel
kleine aantallen of helemaal niet
meer. Gif wordt op de nabije volkstuinen nauwelijks meer gebruikt
maar in de omgeving worden nog
steeds gewassen bespoten. Ook
de oprukkende bollenteelt baart
zorgen. Andere grote oorzaken zijn
de neerslag van stikstof en ammoniak uit de lucht en de bloemen
armoede in bermen en het agrarisch
gebied, die voor de enorme achteruitgang zorgen. Dat geldt niet alleen
voor dagvlinders, maar ook de
nachtvlinders lijden daaronder. In
de loop der jaren is veel onderzoek
gedaan en in en bij de Vindertuin
zijn maar liefst bijna 600 soorten
nachtvlinders gezien, waaronder
zeer zeldzame soorten zoals de

Tuinbladsnijder

6											

Oase zomer 2021

Populierengroenuil

gelduil, blauwvleugeluil, pijpenstro-uil en populierengroenuil. Ook
hier zien we de aantallen en soorten
de laatste jaren achteruit gaan.
Wilde bijen
Bij de Vlindertuin staat ook een
insectenhotel, niet groot maar
uiterst succesvol. Heel de vlieg
periode door maken veel bijensoorten, hun belagers en aanverwanten
gebruik van de nestgelegenheid. In
onze kleine Vlindertuin zijn inmiddels meer dan 60 soorten wilde
bijen (metselbijen, zandbijen en
koekoeksbijen) vastgesteld, waaronder zeldzame soorten zoals de
andoornbij (op andoorn), ereprijszandbij (op gewone ereprijs), Lapse
behangersbij (op wilgenroosje) en
de geelgerande tubebij. Prachtig om
de mannetjes van de grote wolbij de
hartgespan te zien bewaken en te
zien hoe de vrouwtjes haren verzamelen voor de bekleding van hun

Resedamaskeruil
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Zingende nachtegaal
(Foto: Carl Maurits)

broedcellen. Kijk naar de behangersbijen die opgerolde blaadjes
aanslepen om hun broedcellen aan
te kleden. Sinds we in de Vlindertuin moeite doen om ook gewone
reseda en wouw te laten bloeien,
genieten we ook van het bijzondere leven van de resedamaskerbij.
Met behulp van demonstratiekastjes kunnen we de werkwijze en het
leven van metselbijen volgen. Je
kunt zien hoe broedcellen worden
gemaakt en hoe eitjes tot ontwkkeling komen. In één moeite door kun
je kennismaken met allerlei belagers
zoals springspinnen, sluipwespen
en muurrouwzwevers. Die laatsten
zijn vliegen die in stilstaande vlucht
eitjes in de opening van de broedkamers van de metselbijen schieten.

‘winterklaar’ gemaakt, pas in het
voorjaar gaan we aan de gang om
nieuwe groei kansen te geven. De
aanwezige vogels trekken ook de
sperwer aan die zijn aandeel in
het voedsel opeist. Afgelopen jaar
broedden bij de Vlindertuin naast
de gewone soorten ook de ringmus,
bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart met haar prachtige
hemelsblauwe eitjes. Hoogtepunt
is de nachtegaal, die broedt al twee
jaar in het bosje naaast de Vlindertuin en ook dit jaar laat hij zich
weer horen. Stel je dat eens voor:
dat je een hele morgen in de Vlindertuin aan het werk bent terwijl er
alsmaar een concert gegeven wordt
door de nachtegaal, in Drenthe
ongekend!

Zingende nachtegaal
De vogelstand is niet echt bijgehouden maar veel tuinsoorten zijn
ook in de Vlindertuin te vinden. ‘s
Winters komen wintergasten zoals
putters en vinken van de zaden
eten. Immers, de tuin wordt nooit

Joop Verburg, Natuurvereniging
Zuidwolde
www.natuurverenigingzuidwolde.nl
en www.vlinderommetje.nl
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