
De Weeribben is een natuuryebiêd, gêlegen
in Noordwest-Ovenjssel, in dê buurt van SteeÈ
wijk. Het is een gebied waar wêter en riet oveÉ
heersen. Sanen net het zuidelijket setesen
natuurrcseNaat De Wêden vamt het één van
de beianqijksÍe noercsgebieden van Noot+
w*lEurcpa. Er komt ander neet êen wijwel
conplete libelengeneenschap van laagwen-

I(oite lGÍakteristiek

Hel Nationaal Park'De WeeÍibben heefl een
omvang van circa 3,500 hectare en is grotên-
deels eigendorn van ên in beheer bij Staals-
bosbeheer ln het gebied komen verschillende
stadia voor in dê natuuíijke ontwikkeling van
water lot moerasbos: open water, rieilanden,
hooilanden en moerasbossen. Grctê open
plassen ontbÍeken in het gebied. Het land-
schap is ontsiaan door het aÍgraven van veen
voor de turfwinning. Dit is ook in de naam
van iret gebied terug te vinden. 'Ribben' zijn
smalle slroken land waarop de uitgestoken
tud te dÍogên werd gelegd (ook wel legakkeÍs
genoemd) en de'werên'zÍn de verveende
delen (ook wel petgaten genoemd). Orndat er

regels gesleld waÍên aan de minimumbÍeedte
van de Íibben, zijn gÍole plassen als gevolg
van weggeslagen ribben (zoals elders wel
vaak te zien) in dit gebied niet aanwêzig. HieÊ
door is het ooÍspronkelijke verveningspatroon
nog goêd ie herkennen. Na de veÍveningspê-
riode schakelde men geleidelijk oveí op rie!
teell en weÍd deze bepalend voor het aanzien
van het landschap. Mede Ínet het oog op de
landschappelijke en natuuÍwetenschappelijke
waarde van de dellanden, wordl de Íietteelt
tegenwoordig nog op een gÍote oppervlakte
(van bijna 1.200 hectare)in stand gehouden.

Welke libellensoonen, waar en

In de WeeÍibben is een vÍÍwel complete libel-
lengemeênschap van laagve€ngebiêden aan
te Íeffen (zie tabel)- ln heel Noordwest-Europa
is waarschijnlík geen tweede laagvêengebied
tê vinden waar nog zo vêel karakteÍistieke
soorlen aanwezig zijn. Er komt dan ook een
aanial zeldzame Íot zeeÍ zeldzame libellen,
sooÍÍen voor waaronder de Noordse winieÍ-
jufier, Donkere waterjuffer, Vroege glazenma-
ker, Groene glazenmakeÍ, BÍuine korenbout,
Gevlekte glanslibel en Gevlekte witsnuiilibê|.
Voor de Donkerc waterjuffêf is de WeeÍibben
zelÍs de enige vliegplaats in heel Noordwesf
Europal
Verschillende van de typische laagveensooF
ten zjjn in het hele gebied aan ie Íeffen. De
Schut- en Graíkampen in het westêlijke deel
van het gebied woÍdt speciaal genoemd omdat
hieÍ vdjwel alle bijzondere sooden te vinden
zijn- BÍ een kanotochtin de maand meibestaat
hieÍ een goede kans op een ontmoeting mei
sooÍten als de Noordse winterjufier, Glassnij-
der, Vrcege glazenmakeÍ, Bruine korcnbout of
Gevlekte wilsnu itlibel. In deze periode heeft het
gebied een zeeÍ opên kaÍakteroÍÍdal hel in de
wintergemaaide etdan nog laag is. De aanwe-
zigheid van eên rijke (moeras)voge bevolking
maakteen bezoek in dezetijd nog eens êxÍade
moeitewaaÍd. De kans op een DonkeÍe water-
juÍfer is erg klein omdat deze sooÍt zelfs in de
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WeeÍbben zeer zeldzaáÍÍ is Hope ijk vogt
deze bijzoírdere lbe hel voorbeed van de
NooÍdse w nlerjuíeÍ. Van deze zedzaíne juÍÍer
nemen dê aanrallen toê en êr lijken vanurr de
WeeÍibben nieuwe gebeden gekolonisee.d le

Ook een bezoek later n heltaar is de moele
waard Naast agemene libêllensoorten zln
dan de Gevlekte glans be en Groene G azen
maker tê zien. De groolstê kans op waaÍne-
mingen van lêalslgenoemdê soorl maakl mên
door mel de kano de Krabbenscheerveselaties
op te zoeken Deze bevinden ziclr in enkee
(vaak doodopende) pelgalen dwars op de
hoofdgÍachlen Voor de Gevlekte glanslibel
hoeft een kano ef niet eens aan ie pas le
komen. want deze soorl is le zien langs hêt
natuurpad brl het naluuÍaclivrleilencenlrum rn

Ossenzijl. OveÍ de gehee lengte van dit pad
kunnen vêrschi ende algenrene en mindêr
algemene soorlen libe en wofden waargeno-
men Íldens een bezoek ln de zomermaandên
beslaal êÍ bovendien êen (kleine)kans op eên
waaÍnemjng van een GÍole vuurvlinder. De
Weerribben is een van de wenige plaalsên
in Nederland waar deze prachlige vlinder nog

Op pad in de Wcelr ibbcn

In het moeíasgebied zijn diveíse vooziênin-
gen zoals aanlegpaalsen en inÍopanelen te
v nden. Er is echterweleen zoneringssysleem
aangêbÍacht. Bepaalde delen van hel gebied
zrjn als ruslgebied aangêmerkt en zin niêl
toegankelik: de petgaten zin daar aÍgesoten
voor alle vaarluigen Om ook in de resl van hêl
gebied de Íust zo veel mogerlk te bewaren.
is het varen n de WeerÍbben alleen toegê
slaan rnet roeiboten, kano s en Íl|] sterboten
Laatstgenoemde zijn gerursloze. door accu s
aangedreven, molorbolen.
Als men libellen wil kijken in de Weernbben
kan dát hel besle vanuil de kano oÍ vanuit een
Íluisterbool BotenhuuÍ is zowel mogeik áan
de westzijde (ln Ossenzrjl)als aan de oostztde
van het naluurgebied (ln Kalenberc, waar de
huurprjzen lager iggen) Canadese kano's
(vooÍ 2 3 pe6onen) kosten geÍniddeld € 3,50
peÍ uuÍ en € 17,50 per dag; de huurpÍs voor
eên Íluisterboot (vooí 5-6 personen) bedÍaagl
circa € 7,50 per uur en € 40,00 per d3g. Bi
het hufen van een boot woÍdl eer ovezichte-
lijk pattegrcndje met vaaÍoules meegegeven
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waarop ook alle aanlegsteigerc staan aangê-
geven. Deze uitstapplaatsen zijn niet alleen op
de kaarl, maar ook in het veld genurnmed.
InleÍessanie plaatsen orn aan land te gaan
zijn bjjvoorbeeld de steigers 3 en 12. Houd er
echter Íekening mee dat het achieíand niei
vÍij ioesankêljjk is.
Wanneer men slechtsweinig tijd toi de beschik-
king heeft of om een andere reden het waieÍ
niet op \/vil, kan ook wandelend een goede
indrLrk veÍkrcgen woden van de libellenbevol-
king van de Weeffibben. Hei 'naiuurpad' bij
hei bezoekerscenÍlm'De WeeÍÍibben' van
Staatsbosbeheer is dan aan te bevelen, ondêf
meer omdat hier de Gevlekte glanslibel en
de Gevlekte wilsnuitlibel vliegên, op sommige
paaisen pal naast het pad. Dil bezoekeÍscen-
truÍn is diÍêct ten zuidoosten van Ossenzij
gelegen. Naast een permanentê en eên wis-
selende expositiê, is hier ook een videoÍilm
over dit bijzonderc sebied le bekijken. Vanaf
de parkeeÍplaats staat dê wandelroute naar
het natuurpad aangegeven. De totale lengte
van deze wande ing vanaÍ dit punt is ongeveer
viêr kilometeí. De wandelroute voeÍt langs êen
sooÍt Weêffibben in het klein'en loont ale
kenme*ende naluurwaaÍden van open wateÍ,
dei, hooilandên tot moerasbos.
Ove gens is het goed om te weten dat er nog
slechts weinig bekend is ovêr hel voorkomen
van de Gevlekte glanslibel in de Weerribben.
De ware natuuÍliêfhebbeÍs wofden daarom
bij deze uitgedaagd om alle waarnemingen
van deze soort door te geven. Daafbij zijn
we met name gelinteressêerd in het vooÍt-
pianlingsgêdrag: waar worden iandems of ei-
afzeftende dieren gezien. NaaÍ dê levenswilze
van de NooÍdse winterjutrer vindl momenieel
een !itgebreid ondezoek paats. Daartoê wor-
den dieren individueel gemerkt om dispeÍsie,
oveMinte ng en plaatstrouw in kaari te bren-
gen. Hierbij roepen we eenieder op om waaÍ-
nemingên van gemerktê winterjufferc bij ons

Hoe kom ik er?

VanaÍ de 450 gaat u ieis ten noorden van
Emmeloord de N351 op en u houdt die aan
iot aÍslag Kuinre waar u richting Ossenzijl
kiest. Vanal de 432 l\,4eppêl - Leeuwarden
kuni u bÍ Steenwík-Noord de weg aíen langs
paalsjês als Paêsloo naaÍ Ossenzijl. Ook kunl
u ten noorden van Wolvega de N351 richling

De (;la$nijder (boven) en de C6,lekte $'i$n!it
libel (onder),ijn ovee typis.he soorten van de
Weeribben die vooràl in mei en jrni kunnen rvoF

Emmeloord nemen, waarna u afslaat richting
Spanga en Ossenzijl. Wie de WeeÍibben met
het opênbaaÍ vervoer wil beÍeiken, dient via
Ns-slation Steenwijk te reizen. Ter plaatse
kan een fiets gehuurd worden, of kan de reis
per treintaxi veÍvolgd worden richting Ossenzijl
of Kalenberg. B(uuftb)ussen gaan er niet oí
nauwelijks naaÍ beide plaatsen.

Kdtir Uilhoo,lt
Zvtt. 66

8U6 MK Hcuuflren
uilhooni@titi.tl

Ew,t Ruitcr
C. H.ut arsíaat 10

8023 EA Ztnll.
.. j. t1t i E r(t pld"c t. "l

BÍrctyttot 6(I ): 7 9


