
Werk in uitvoering: De Weerribben 

De Weerribben heeft, samen met De Wieden, al meer dan 

20 jaar het Europees diploma voor excellent natuurbeheer. 

Er zijn slechts vier gebieden in Nederland die deze status 

hebben ontvangen. Helaas staat de unieke natuur van 

De Weerribben onder druk. Het moerasgebied is onder 

andere door een overdosis stikstof op veel plaatsen 

razendsnel dichtgegroeid. Hierdoor verdwijnen zeldzame 

planten en dieren. Vogels en insecten die van open 

moeras houden, hebben moeite om te overleven. Denk 

aan de roerdomp, bruine kiekendief en grote karekiet. Ook 

is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. 

Op veel plaatsen ontbreken natuurlijke verbindingen naar 

bijvoorbeeld De Wieden en de Rottige Meente in Friesland. 

Variatie in het landschap
Een kenmerk van gezonde laagveenlandschappen, zoals 

De Weerribben, is de variatie. Naast plassen, trilvenen 

en moerassen vind je er blauwgraslanden, rietvelden 

en moerasbossen. Die afwisseling tussen droge en 

natte delen trekt zeldzame planten en dieren aan, zoals 

de grote vuurvlinder die nergens anders in de wereld 

voorkomt. Het gebied is ook geliefd voor broedvogels. 

Wij werken er aan om die kwetsbare natuur te behouden 

en te versterken.

We starten ons werk rondom de Kooi van Pen en in 

Noordmanen waar het veenmosrietland en de trilvenen 

zijn dichtgegroeid. Door struiken en zaadbomen te 

verwijderen kan het veenmosrietland en trilveen zich 

herstellen. Ook worden petgaten (lange smalle stroken) 

en greppels gegraven om meer open water te creëren. 

Dit open water is belangrijk, omdat juist op deze plekken 

Moerasbos, volop water, vogels en eindeloze rietvelden. Niet voor niets is De Weerribben 

één van de beschermde Natura 2000-gebieden in Europa. In opdracht van de provincie 

Overijssel werken wij samen met partners aan het behoud van dit grootste wetland van 

Noordwest Europa met al haar bijzondere natuur. We starten ons werk bij de Kooi van 

Pen en Noordmanen.

Staatsbosbeheer
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nieuw trilveen kan ontstaan. Daarnaast passen we de 

manier van maaien aan. Hierdoor kunnen zeldzame 

planten weer leven en neemt de biodiversiteit toe. We 

zorgen voor flauwere oevers, meer moeras en open water 

en beschermen specifieke planten voor insecten en waar 

vlinders hun eitjes afzetten. Rond de Kooi van Pen worden 

jaarlijks nestvlotjes geplaatst om de Zwarte Stern een 

handje te helpen, en met succes.

In nauw overleg met de omgeving
Omwonenden kennen de schoonheid en kwetsbaarheid 

van De Weerribben als geen ander. Velen zijn daarom 

betrokken bij de werkzaamheden. We zijn over onze 

werkzaamheden regelmatig in gesprek met elkaar 

en nemen vragen serieus. We overleggen met buren, 

pachters, vrijwilligers en andere belanghebbenden 

over de inrichting van het gebied. Met respect voor 

cultuurhistorische elementen zetten wij ons gezamenlijk 

in om de economie en ecologie te versterken en nieuwe 

kansen te creëren. Want sámen werkt beter.

Over De Weerribben
De Weerribben is één van de ruim 160 Natura 

2000-gebieden in Nederland. Het gebied vormt samen 

met De Wieden het grootste laagveenmoeras van 

West-Europa. Het totale gebied is opgedeeld in diverse 

deelgebieden, waaronder Noordmanen en de Kooi van 

Pen. De Weerribben is het ‘thuis’ van talloze bijzondere 

planten en dieren. Jaarlijks brengen meer dan 1,5 miljoen 

mensen een bezoek aan het Nationaal Park Weerribben-

Wieden. Het natuurgebied is een kanoparadijs en 

ook aantrekkelijk om te doorkruisen op de fiets en te 

voet. Bijzondere flora en fauna die u in dit gebied kunt 

tegenkomen:

• Trilvenen, veenmosrietland, kranswierwater en meren 

van krabbenscheer.

• Porseleinhoen, purperreiger, roerdomp, bruine 

kiekendief, grote karekiet, snor, rietzanger.

• Grote Vuurvlinder, sierlijke witsnuitlibel, vuurlibel, 

visotter.

We werken in opdracht van de provincie Overijssel om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van 

stikstofuitstoot. In De Wieden en De Weerribben werken we hieraan samen met de volgende gebiedspartners:

“Soms moeten we 
ingrijpen om er voor 
te zorgen dat de soor-
tenrijkdom behouden 
blijft en cultuurhistorie 
zichtbaar is. De Weer-
ribben is een cultuur-
landschap met een zeer 
hoge natuurwaarde.” 

Boswachter Denny Kroeze

Meer weten?

Regelmatig worden er bijeenkomsten en excursies 

georganiseerd. Kijk op overijssel.nl/weerribben en 

meld u aan voor de nieuwsbrief. Of lees meer op 

staatsbosbeheer.nl/weerribben

Rechtstreeks een vraag stellen aan 

de boswachters kan ook. 

Bel boswachter Denny Kroeze op 06-229 29 553 of 

boswachter Egbert Beens op 06-50213097. Of stuur 

een e-mail via

noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl

Grote vuurvlinder



  Petgaten graven 
Bestaande petgaten zijn 
dichtgegroeid door een overdosis 
stikstof. Door historische patronen 
weer open te graven, blijft water 
langer in het gebied. Waterplanten 
en dieren krijgen kans om zich te 
ontwikkelen. 

  Versterking van het 
blauwgrasland 
Versterking van blauwgrasland 
en vergroten van het leefgebied 
van moerasvogels, zwarte stern, 
grote karekiet, porseleinhoen 
en de vuurvlinder. Er komen 
verbindingszones voor de otter.  

   Schrapen van het rietland
Door de bovenste laag van 
het rietland weg te schrapen 
(plaggen), houden we trilvenen in 
stand. Het wordt vochtiger, het riet 
groeit terug en het veenmos heeft 
weer toekomst.

  Verwijderen (zaad)bomen 
Om het veenmosrietland en 
het trilveen te herstellen en te 
kunnen maaien, worden bomen 
verwijderd. Het gesloten karakter 
van het Kooibomenpad blijft 
behouden.

op diverse 
plekken  Watergangen open maken

Op diverse plekken in het gebied 
maken we sloten schoon. We 
maaien de oevers en maken 
deze flauwer voor beter beheer. 
Hiervan profiteert onder andere de 
vuurvlinder.
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  Nestvlotten voor de 
Zwarte Stern
We leggen circa 80 nestvlotten in 
het water om de Zwarte Stern een 
handje te helpen.
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