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H et Wielengebied, bestaande uit meren,
rietland en omliggende landerijen, ten

noordoosten van Leeuwarden wordt bedreigd.
Rekreatie en ruilverkavelingen dringen op. In
de zestiger jaren is het gebied aangewezen als
toekomstig rekreatiegebied 'de Groene Ster'.
Het zuidelijk gedeelte 'de Kleine Wielen' is al
helemaal ingericht voor intensieve rekreatie.
Ook de 'Grote Wielen' en omgeving krijgen
te maken met toenemende rekreatieve voor-
zieningen.

In december 1978 is de Wielen werkgroep
opgericht teneinde dit proces om te buigen.
Haar leden zijn natuurliefhebbers uit de
omliggende plaatsen. In dit artikel beperk ik
me tot het noordelijk gedeelte, de Grote
Wielen en omgeving.

In het Wielengebied lopen verschillende
grondsoorten in elkaar over (zie fig 1). Na de
laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden,
vormde zich over de dekzandgronden een laag
veen, uitgezonderd de hogere delen in het
oosten en noorden van het gebied.

Door overstromingen is later in het
westen klei afgezet over het veen. Na bedij-
kingen rond 1200 n C is veen afgegraven,
waardoor de Wielen naar alle waarschijnlijk-
heid zijn ontstaan.

Door al deze faktoren is een zeer bij-

Sierdswiel, op de achtergrond de Buisman
eendekooi.

Fig 1 Bodemdoorsnede Wielengebied

zondere situatie ontstaan. Op een relatief klein
oppervlak gaan drie landschapstypen in elkaar
over (zie fig 2).

In het westen vindt men kleigraslanden
in de Bullepolder. De Binnemiede, een ge-
deelte van de Weeshuispolder en de Wielen
zelf behoren tot open veenlandschap, een uit-
loper van 'het Lage Midden'. De Rijperkerlc-
polder en gedeelten van de Weeshuispolder,
in het oosten en noorden, behoren meer tot
het coulissenlandschap, het begin van het
Friese Woudengebied.

Gelukkig zijn de landerijen rond de
Wielen (nog) niet zo gemakkelijk toeganke-
lijk. Hierdoor is de rust gewaarborgd voor de
broedvogels en trekvogels.

De natuurliefhebber kan echter zowel via
de weg als via het water een goede indruk
krijgen van het gebied.

Natuurwaarden
Laten we eens een rondrit maken door

het gebied. We beginnen in Lekkum, een
vriendelijk dorpje, bijna opgeslokt door
Leeuwarden. We rijden de Kanterlandseweg
af tot in Miedum, midden door de Bullepol-
der. De polder was vroeger veel vochtiger dan
nu omdat deze in de winter vaak overstroom-
de. Toch broeden in deze polder nog veel
weidevogels. Tureluur en kemphaan zijn hier
nog gewone verschijningen in de broedtijd.
Baltsende watersnippen zijn regelmatig te
zien. Veel percelen hebben in het voorjaar
nog de rood-gele weerschijn van zuring en
boterbloem. Hier ziet men alarmerende grut-
tos en tureluurs daar een zingende graspieper.
Ook de zomertaling broedt hier nog.

Deze polder staat echter op de nominatie
om te worden diepontwaterd. Dat zal waar-
schijnlijk het einde inluiden van de kritische
weidevogels als kemphaan, watersnip, ture-
luur en gele kwikstaart.

In de winter, en vooral in het vroege
voorjaar is de Bullepolder een belangrijke
pleisterplaats voor kolganzen en brandganzen.
Ze komen soms tot vlak bij de weg.

Van Miedum, waar bij boer van Dijk
jarenlang een boomvalk heeft gebroed, gaan
we richting Giekerk. I
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Op het bruggetje over de Murk kan men
's zomers het paartje bruine kiekendie ven be-
wonderen dat in het nabijgelegen rietveld
broedt. Men kan hier het prooi-overgeven
schitterend zien. Dit bruggetje noemen wij 's
winters tijdens de Atlas-tellingen het koudste
punt van Friesland.

In de winter wordt de Murk, een vrien-
delijk riviertje, veel gebruikt als toevluchts-
oord voor smienten bij verstoring.

We rijden door langs de Weeshuispolder
de Kooiweg af naar de Buisman eendekooi
van It Fryske Gea.' Men kijkt dan de Kooireed
af, een onverharde doodlopende weg, met een
de linkerkant de Binnemiede. De Binnemiede
is een voor Friesland zeer bijzonder broedge-
bied. In 1975 werd de norm van de Natuur-
wetenschappelijke Commissie voor een zeer
goed weidevogelbroedgebied maar liefst meer
dan drie keer overschreden. Vooral de water-
snip met een broeddichtheid van 25 paar per
honderd ha is uitzonderlijk.

Zes soorten eenden hebben hier hun
broedgebied, waaronder tafeleend een krak-
eend. Langs een drassig perceel met dotter-
bloemen en gele lissen en broedende gele
kwikstaarten ligt een kemphanenbaltsplaats
met tussen de tien en twintig mannetjes.

De Binnemieden was vroeger veel voch-
tiger dan nu. De waterbeheersing is 'verbe-
terd' . De oorspronkelijke hooilandvegetatie
met planten als dotterbloem, ratelaar, koe-

fig 2 Het Wielengebied

koeksbloem, reukgras is voor een groot deel
verdrongen door planten uit het zilverschoon-
verbond met veldzuring, geknikte vossestaart,
zilverschoon enz.

Het gebied dankt zijn grote waarde oa.
aan de rust. Er bestaan plannen voor de
aanleg van een fietspad door de polder en
voor ontsluiting van de oevers. Daarnaast
bestaan er plannen voor een ijsvlakte die zijn
opgesteld zonder rekening te houden met het
behoud van natuur en landschap.

Door middel van het geven van gerichte
informatie probeert de Wielenwerkgroep deze
plannen te keren. Voor de ijsvlakte heeft ze
een alternatief plan opgesteld wat duidelijk
rekening houdt met natuurbehoud.

Fietsend langs Giekerk en de Westerdijk
ligt aan de rechterhand de Rijperkerkerpolder
en de Warren. Dit is gelukkig in beheer bij. It
Fryske Gea. Het is in de winter gesloten voor
het publiek, als ganzenpleisterplaats.

De Warren wordt 's winters onder water
gezet. In winter en voorjaar zoeken duizenden
eenden en steltlopers hier voedsel. Het-doet
ook dienst als slaapplaats voor tienduizenden
vogels, vooral kolganzen, gruttos en kempha-
nen.

In de zomer is het reservaat vooral van
groot belang vanwege de plantengroei. In de
lage gedeelten van de polder zijn veel planten

aan te treffen van het dotter- en het zilver-
schoonverbond. Hier en daar zijn resten van
blauwgraslandvegetatie aanwezig met spaanse
ruiter en blauwe zegge. Vooral het ijsbaantje
langs de Westerdijk is beroemd om zijn
weelde aan dotters in het voorjaar. De weg-
bermen staan vol zuring en fluitekruid.

Langs het haventje aan de Rijperkerker-
vaart horen we nog even het schitterende ge^
zang van enkele bosrietzangers en we zijn bij
Zwartewegsend.

We fietsen langs de rijksweg E-10 naar
Leeuwarden toe. Van daaraf kan men een blik
werpen op de Koekoekspetten, een prachtig
moerasgebied in een vrij ver verlandingsstadi-
um. Rietland, moerasbosjes, trilveen, hier en
daar nog niet geheel dichtgegroeide petgaten
zijn wel de belangrijkste aspekten.

Hier nestelen elk jaar bruine kiekendie-
ven. Af en toe is de triller van de snor of
sprinkhaanrietzanger te horen. De waterral
broedt er, en 's nachts hoor je het gehoemp
van de roerdompen. Het is broedgebied van
slobeend, krakeend en tafeleend. Wanneer
men hier in het voorjaar in grote getale slob-
eenden en grutto's ziet voedsel zoeken dan -
vergeet men gelukkig de snelweg naar
Leeuwarden.

Wielenwerkgroep
De Wielenwerkgroep heeft over het noor-

delijk Wielengebied een rapport uitgebracht
waarin alle tot nu toe bekende natuurweten-
schappelijke informatie gebundeld is.

Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het Wie-
lengebied voor zes soorten voldoet aan de
internationale 1%-norm voor trekvogels en
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wintergasten. Dit zijn de kolgans, brandgans,
slobeend, smient, kemphaan en'grutto.

Het Wielengebied is als geheel een zeer
goede weidevogelgebied volgens de nonnen
van de Natuurwetenschappelijke Commissie
van de Natuurbeschermingsraad, en de Birtne-
miede behoort bij de allerbeste weidevogel-
gebieden van geheel Friesland.

Ook als broedgebied voor eenden en
moeras vogels is het zeer bijzonder. In bota-
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nisch op/idil /i|n de doltei-gcnia.'iiM.hjp. de
resten van blaUwgraslandvegetaties en veen-
mosrietland met trilveen zeer belangrijk.

Het rapport is te bestellen door f 7,50
over te maken op giro 4156998 ten name van
de Wielenwerkgroep te Leeuwarden onder
vermelding van 'toezending Wielenrapport'.
Het rapport is ook af te halen voor f 5 , - bij
Felix Dekkers, penningmeester van de Wie-
lenwerkgroep, Mariniersespel 30 I te
Leeuwarden, tel. 05100-63015. i l
Freek Nijland is sekretaris van de Wielenwerkgroep.


