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1 | Aanleiding en vraagstelling 

Gemeente Noordenveld wil (een deel van) haar bermen natuurvriendelijker beheren. Doel hiervan is 

het behoud van en verdere ontwikkeling van waardevolle vegetatie enerzijds en het verbeteren van 

leefomstandigheden voor met name insecten anderzijds. Eén van de vragen van de gemeente aan 

Buro Bakker is het kiezen van een ambassadeursoort voor dit bermenproject. 

 

2 | Ambassadeursoort  

Als ambassadeursoort is gekozen voor een dagvlinder. Dit heeft een aantal redenen. Dagvlinders zijn 

opvallende soorten die aanspreken bij het publiek en baat hebben bij goed bermbeheer. Bij de keuze 

voor een specifieke soort is gezocht binnen de groep zogenaamde ‘boerenlandvlinders’. Enerzijds 

omdat in de provincie de motie boerenlandvlinders is aangenomen, waardoor deze soorten extra aan-

dacht dienen te krijgen. De gemeente Noordenveld is één van de gemeenten die deze motie mede 

heeft ondertekend. Onder deze boerenlandvlinders vallen 14 soorten. Hieronder wordt per soort kort 

aangegeven welke overwegingen er zijn waarom de soort al dan niet geschikt is als ambassadeur-

soort. 
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Tabel 1 Analyse geschiktheid dagvlindersoorten als ambassadeursoort. 

Soort Voorkomen Habitat Indicator Trend Score 

Argusvlinder ----     

Bruin blauwtje ----     

Bruin zandoogje ++++ +++ ++ - 8 

Geelsprietdikkopje ----     

Groot dikkopje ++++ +/- +/- + 5 

Hooibeestje ++++ +/- ++ - 5 

Icarusblauwtje ++++ +++ ++ +/- 9 

Klein geaderd witje ++++ +/- +/- +/- 4 

Kleine parelmoervlinder ----     

Kleine vuurvlinder ++++ +/- ++ - 5 

Koevinkje ++++ +++ +/- - 6 

Oranje zandoogje ++++ --- +/- + 2 

Oranjetipje ++++ +++ ++ - 8 

Zwartsprietdikkopje ++++ +++ ++ + 10 

 
Toelichting op de tabel 

Een groen vakje betekend een positieve score, rood een negatieve en oranje een gemiddelde score. 
De kolommen zijn van links naar rechts van afnemend belang in het al dan niet geschikt zijn als am-
bassadeur. Soorten die in de eerste kolom negatief scoren, zijn verder niet meegenomen in de ana-
lyse. 
 
Voorkomen 
Hierbij is gekeken naar de verspreiding en het voorkomen van de soort. Soorten die niet of nauwe-
lijks in Drenthe voorkomen of slechts in een beperkt deel krijgen hier een negatieve score. Soorten 
die door een groot deel van de provincie voorkomen, maar niet te algemeen zijn krijgen een posi-
tieve score. 
 
Habitat 
Alle genoemde soorten profiteren in meer of mindere mate van natuurvriendelijk bermbeheer. Wan-
neer de soort in graslanden/bermen (één van) de belangrijkste habitat kent, krijgt deze hiervoor een 
positieve score. 
 
Trend 
Vlinders die (landelijk) een negatieve trend kennen verdienen extra aandacht en krijgen een posi-
tieve score. Vlinders die landelijk vooruit gaan krijgen hier een negatieve score. 
 
Indicator 
Sommige vlindersoorten zijn een prima indicator voor goed bermbeheer. Zij zijn (extra) gevoelig voor 
een groot nectaraanbod, verschraling en/of gefaseerd maaibeheer. 
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Geschikte ambassadeursoorten 

 

Icarusblauwtje 

Het icarusblauwtje heeft een score van 9. Door zijn mooie en tot de verbeelding sprekende verschijning 

maakt het icarusblauwtje het best geschikt als ambassadeursoort. Het is een soort van de kruidenrijke 

vegetaties, waaronder bermen, die verspreid door Drenthe voorkomt. De soort is gebaat bij nectar-

aanbod en gefaseerd bermbeheer. 

 

Andere soorten 

Als alternatief voor het icarusblauwtje zijn zwartsprietdikkopje, bruin zandoogje en oranjetipje geschikt 

als ambassadeursoort. Ook dit zijn vlinders die verspreid over Drenthe voorkomen en in bermen een 

belangrijk leefgebied vinden. Ze zijn allemaal gebaat bij voldoende nectaraanbod en gefaseerd maai-

beheer.  


