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2021 is het jaar van de otter! 
Dit jaar wordt er door natuurorganisaties veel aandacht 
gegeven aan dit bijzondere dier. De otter, een roofdier 
dat in zoet water leeft, is in 2002 opnieuw in Nederland 
geïntroduceerd.
De eerste otter dook toen in Wetering in de eendenkooi 
de Kooi van Pen voor het eerst het Nederlandse water 
in. Bij deze herintroductie zijn 31 buitenlandse otters 
uitgezet in Nationaal Park Weerribben-Wieden en 
Zuidwest Friesland.

De otter, een legende keert terug
De visotter (Lutra lutra) is een sierlijk, speels maar 
schuchter waterdier dat zich zelden laat zien en in 1988 
in Nederland zelfs helemaal was verdwenen. Visfuiken, 
slechte waterkwaliteit, verlies van een goede 
leefomgeving en toenemend verkeer werd de otter 
fataal. Een legende die alleen nog voortleefde in plaats- 
en familienamen.

Maar de otter is terug en hoe! 
Na 14 jaar van investeringen in natuurherstel werden de 
eerste otters in 2002 dus uitgezet in Wetering. De 
populatie groeit nog steeds gestaag en verspreidt zich in 
heel het land en bestaat nu uit ca 450 dieren, waarvan 
ruim 100 in Noordwest Overijssel leven. De 
verwachting is dat het aantal met 20% per jaar blijft 
groeien. Inmiddels behoren zelfs de stadsgrachten van 
enkele grote steden tot het leefgebied van dit unieke 
dier, die weer de rol van zoetwaterambassadeur op zich 
neemt.

Documentaire
Hilco Jansma heeft een bijzondere film gemaakt: 'De 
otter, een legende keert terug'. Er is vier jaar lang 
gewerkt om de eerste natuurdocumentaire over de 
Nederlandse otter te maken en er is onder andere 
gefilmd in De Weerribben en in Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. Er komen mooie beelden in voor 
van Wetering en omgeving!

Op de website van Plaatselijk Nut Wetering e.o. is deze film
ook te vinden bij het bericht van 2 januari 2021.

Cabins in De Weerribben 
Het bedrijf Cabiner is vier jaar geleden begonnen met 
de eerste verkennende gesprekken met 
Staatsbosbeheer in De Weerribben om twee cabins te 
plaatsen. Dit voorjaar begonnen daadwerkelijk de 
werkzaamheden tot plaatsing van een drijvende cabin 
(vakantiehuisje) in het Diepe Wiede bij Wetering en 
een tweede cabin in de Hamsgracht in De Weerribben 
tussen 't Heers en het Meenthegat. Voor de streek 
kwam de bouw van de cabins onverwacht en diverse 
buurtbewoners wilden toen hierover beter 
geïonformeerd worden. 

Cabiner in nationale parken
De twee cabins in De Weerribben zullen deel gaan 
uitmaken van een groter netwerk van cabins en routes 
tussen nationale parken.
Cabiner is een netwerk van wandelroutes en 
zelfvoorzienende cabins op de mooiste plekken in de 
Nederlandse natuur. Het initiatief is 6 jaar geleden 
ontstaan vanuit de nationale parken en wordt door 
Staatsbosbeheer ondersteund. Nationaal Park 
Weerribben-Wieden is het 3e nationale park waar 
Cabiner actief is. Ze zijn met succes begonnen in de 
Drentsche Aa, hierna op de Sallandse Heuvelrug en 
binnenkort komen er ook cabins in Nationaal Park 
Dwingelderveld.

Hoe werkt het?
Om midden in de natuur te kunnen overnachten is het 
Cabiner-idee zo ontwikkeld dat zowel de bezoekers 
als de cabins geen enkel spoor achter laten. De cabins 
zijn geheel zelfvoorzienend, staan tijdelijk (enkele 
jaren...) op een plek en de bezoekers komen per kano 
(of wandelend in de andere gebieden) naar de cabin. 
Het concept is gericht op trekkers en blijft 
kleinschalig per gebied.

Cabins in De Weerribben
Op een drijvend vlot staat nu een klein huisje waar de 
houtkachel het hart is van de cabin. Deze kachel 
wordt gebruikt voor de verwarming, voor warm water
voor de douche en om te koken. De zonnepanelen 
zorgen voor stroom voor de verlichting en het 
ventilatiesysteem. De cabin bij Wetering ligt nu 
verankerd in 't Diepe Wiede en is alleen over het 
water bereikbaar. Het drijvende vakantiehuisje zal nog
getest worden voor het in de verhuur gaat. 

Meer informatie over Cabiner in De Weerribben: 
www.cabiner.com

Bron: Cabiner en Staatsbosbeheer



Woonoord Beenderribben - het meest 
troosteloze onder de woonoorden 
Zeventig jaar geleden, in de eerste helft van 1951 zijn 
ongeveer 12.500 Molukkers (toen nog Ambonezen 
genoemd) met twaalf grote scheepstransporten vanuit 
Java naar Nederland overgebracht. Tien jaar lang 
hebben een deel van deze Molukkers in onze streek in 
woonoorden gewoond. 

Ambonezen in Wetering en omgeving
In 1951 werden de duizenden Ambonezen in 90 
woonoorden in Nederland gehuisvest. In onze streek 
kwamen eerst de KNIL-soldaten met hun gezinnen in 
zowel 'Woonoord Eind van 't Diep' (Steenwijkerdiep
Zuid 12), als in 'Woonoord Beenderribben' 
(Oeverweg 1). Iets dichter bij Steenwijk werden ook 
Ambonezen gehuisvest in 'Woonoord Pikbroek' 
(Steenwijkerdiep Noord 9 - tegenwoordig De Twin) 
waar nog goed is te zien hoe de barakken er toen uit 
zagen. De Ambonezen verhuisden om verschillende 
redenen regelmatig naar andere woonoorden.

Woonoord Beenderribben
In 1952 werden in 'Woonoord Beenderribben' vooral 
gezinnen van aanhangers van de CRAMS gehuisvest. 
In de andere kampen zaten toen de gezinnen van de 
RMS aanhangers en de vrijgezelle jongens. Voor de 
plaatselijke bevolking waren alle verschillende 
groepen Molukkers, echter allemaal 'Ambonezen'. 
In oktober 1952 woonden maar liefst 433 Ambonezen 
onder erbarmelijke toestanden in 52 kamers in 
‘Woonoord Beenderribben’. Vaak woonden drie 
gezinnen in één kamer van 2,5 bij 3 meter, waarbij 
ieder gezin maar één bed had.

De gezinnen Anponno,Unbekna ,Tuluru woonden 
in één kamer in 'Woonoord Beenderribben' (1952)

Nieuwe cultuur
De Ambonezen brachten een nieuwe cultuur mee. Ze 
waren erg gastvrij, humorvol en muzikaal. De muziek 
lag goed in het gehoor bij de plaatselijke bevolking en 
in 1951 werd dan ook door buurtgenoten uit Wetering 
de Gimo's (Gitaar en mondorgel) muziekgroep 
opgericht, die veel krontjong liedjes speelden.
Door hun militaire achtergrond waren de Ambonezen 
ook erg sportief. De kinderen gingen naar de scholen 
in Blokzijl en Wetering en zaten in aparte klassen. 
Meester Hiemstra werd speciaal voor deze kinderen in
dienst genomen bij de openbare school in Wetering, 
omdat hij Maleis sprak.

Tijdelijk werd een leven lang
Helaas dachten de Ambonezen dat ze een half jaar in 
Nederland zouden blijven, maar het werd voor de 
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meesten een leven lang. De beste soldaten van de 
KNIL werden door de Nederlandse regering als tweede
rangs burgers behandeld. Ze waren stateloos 
en kregen ontslag en hadden dus geen werk meer. 
In de woonoorden hadden ze geen privacy of enig 
comfort. In combinatie met de onderlinge strijd tussen 
de verschillende aanhangers in de woonoorden liepen 
de frustraties zo hoog op dat dit o.a. tot honger-
stakingen en massale vechtpartijen leidde.

Roverspraktijken
Daarnaast waren vanaf 1955 vele Ambonezen het niet 
eens met de 'nieuwe' uitkeringsregeling van de 
toenmalige regering: 60% van eventuele inkomsten 
door werk moest worden ingehouden. Dit leidde in 
onze streek tot vele diefstallen van o.a. melk, kippen, 
aardappelen en groente. De 'rekening' moest maar naar 
de regering worden gestuurd, aldus de Ambonezen. 
De Nederlandse regering stuurde daarom op dringend 
verzoek van o.a. Plaatselijk Nut Wetering een grote 
groep rijkspolitie om de rust te herstellen. Een groep 
van ca 50 politieagenten werd in de periode 1955 tot 
1957 gehuisvest in 'Woonoord Eind van 't Diep', om de 
spanningen onder controle te houden. In april 1957 
ging de laatste groep Ambonezen - aanhangers van de 
P.N.M.S.- alsnog akkoord met de uitkeringsregeling en 
de politiebewaking werd eindelijk opgeheven.

Laatste Ambonezen in Wetering
Aan het einde van de jaren vijftig besloot de regering 
dat de Ambonezen meer moesten integreren in de 
Nederlandse samenleving. Er werd niet langer meer 
van uitgegaan dat de Ambonezen op korte termijn uit 
Nederland konden vertrekken. Groepsgewijs ver-
trokken de Ambonezen daarna vanuit onze streek naar 
andere woonoorden, met betere leefomstandigheden of 
naar nieuwe woonwijken elders. 
Er bleven in die tijd nog een paar gezinnen over in 
'Woonoord Beenderribben'. De leeg staande barakken 
werden toen al voor een deel afgebroken.

Eind 1959 telde de openbare school in Wetering, 
dankzij de inbreng van 20 Amboneze kinderen uit 
'Woonoord Beenderribben' nog 50 leerlingen. Op 
feestelijke foto's van het bevrijdingsfeest op 5 mei 
1960 in Wetering zijn de laatste beelden te zien van 
Amboneze kinderen in onze streek. 
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: 
www.pnweteringeo.nl, bij bericht d.d. 25-04-2021           EZ


