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U ontvangt deze e-mail om u te informeren over de N2000 ontwikkelopgave voor De 
Weerribben 
 
De unieke natuur van De Weerribben staat 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. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Op veel plaatsen 
ontbreken natuurlijke verbindingen naar omliggende natuurgebieden. Daarom voeren we 
werkzaamheden uit om die soorten die onder druk staan, een handje te helpen. 

 
 
Geachte heer/mevrouw, beste buren, 
 
We praten u graag bij over de extra werkzaamheden die nodig zijn om de biodiversiteit in de 
Weerribben te versterken.  
 

Stand van zaken werk in uitvoering 
Bomen verwijderen  
Deze winter worden zaadbomen zoals wilg, els en berk en gevaarlijke bomen verwijderd. In de 
Kooi van Pen zijn werkzaamheden gestart bij het fietspad Kooibomenpad. Tijdens de 
werkzaamheden kan er korte tijd hinder worden ondervonden. Het fietspad wordt tijdelijk 
afgesloten, dit wordt aangegeven met bebording. Het streven is dat in de avonden en weekenden 
het fietspad toegankelijk is. Het fietspad wordt beschermd met rijplaten en deze kunnen gladheid 
veroorzaken. Langs het Kooibomenpad worden ook weer bomen en struiken (niet zaadvormende 
soorten) aangeplant, om ook in de toekomst het besloten karakter van het pad te behouden. Deze 
werkzaamheden lopen tot aan het broedseizoen van 2022 en gaan na het broedseizoen weer 
verder tot in het najaar van 2022. De werkzaamheden worden uitgevoerd door VOF A. de Jonge 
uit Sint Jansklooster. 
 

 
Schrapen van rietland  
Behalve de werkzaamheden bij het Kooibomenpad wordt er ook in de omliggende terreinen van 
de Kooi van Pen werk uitgevoerd. De rietlanden worden hersteld (geplagd), waardoor de 
zeldzame veenmosrietlanden behouden blijven. Er zal ca. 22 hectare bomen en struiken 
verwijderd worden. Ook wordt er weer grondwerk verricht om de ribben en kraggen te herstellen 
(schrapen en opbouwen ribben). 

 
Op de planning: petgaten herstellen  
Nadat de bomen verwijderd zijn, is er ruimte om een aantal petgaten (verder) open te maken. Dit 
staat gepland vanaf februari tot het begin van het broedseizoen. Hierbij worden de historische 
patronen van dichtgegroeide petgaten hersteld. Door meer open water te creëren, herstelt de 
waterhuishouding en krijgen waterplanten de ruimte zich te ontwikkelen tot zeer zeldzaam 
trilveen. 
We verwachten dat in februari het open water ook echt zichtbaar wordt. Uiteraard laten wat dat 
weer zien in een Vlog van de boswachter.  



 
 
Ontwerp provinciaal inpassingsplan Noordmanen 
De Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) voor de Wieden en De Weerribben heeft op 1 december een 
positief advies gegeven over het in procedure brengen van het provinciaal inpassingsplan (PIP) 
Noordmanen (deelgebied van het Natura2000-gebied De Weerribben). Gedeputeerde Staten (GS) 
neemt het provinciaal inpassingsplan op 21 december in behandeling.  
 
Na vaststelling door Gedeputeerde Staten liggen de stukken van 25-1-202 t/m 7-3-2022 ter inzage. 
Het ontwerp PIP wordt ook digitaal beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overijssel.nl/loket/ter-inzage. In deze perioden van zes weken 
kan iedereen een zienswijze indienen.  
 
Ook wordt de gemeenteraad van Steenwijkerland gehoord en wordt er advies gevraagd aan de 
Commissie milieueffectrapportage. Op 1 februari is er een toelichting op het project aan de 
gemeenteraad. Op 8 februari is er een politieke markt, waarbij de gemeenteraad het plan 
bespreekt. Wilt u meer weten? Bel gerust met Ruben Nijlant van de provincie Overijssel, hij is 
bereikbaar op 06 36 40 23 48.  
 
Tijdlijn 

01/12/2021 Bestuurlijke Adviesgroep voor de Wieden en De Weerribben geeft positief advies 
over het in procedure brengen van het PIP Noordmanen 

21/12/2021 Gedeputeerde Staten neemt het PIP in behandeling 
25/01/2022  PIP ligt ter inzage 
01/02/2022 Toelichting op het PIP in de gemeenteraad 
08/02/2022 Politieke markt  
07/03/2022 Einde ter inzage  

 
    
Peilbuizen om effecten van natuurherstel in de omgeving te monitoren 
In Wetering, Muggenbeet en in het agrarisch gebied van de Baarlingerpolder worden peilbuizen 
geplaatst , zowel in het natuurterrein als in weilanden en op erven. Hiermee worden de effecten 
van de herstelmaatregelen op het waterpeil in de omgeving gemonitord. Daarbij wordt gekeken 
of de waterstanden binnen de waarden van de modelberekeningen blijven, of dat het nodig is om 
bij te sturen.  
 
Bericht van de Boswachter 
U ontvangt dit ‘Bericht van de Boswachter’ omdat u staat ingeschreven hiervoor. Wilt u dit bericht 
doorsturen naar bekenden in uw omgeving? Zij kunnen zich ook aanmelden door een e-mail te 
sturen naar noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl. Hoe meer buren betrokken zijn hoe beter 
dat is voor de kwetsbare natuur. We houden graag nauw contact. Samen kunnen we de unieke 
natuur in De Weerribben beter beheren en beschermen.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Boswachters Egbert Beens, Denny Kroeze en projectleider Jacko Nijland 
 

 

 
Wij werken in opdracht van de provincie Overijssel om de natuur in De Weerribben te versterken 
en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Nieuwsgierig? Kijk hier voor meer 
informatie. 
 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage
mailto:noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl
https://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave/natura-2000-gebieden/wieden-weerribben/

