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Voor meer vogelkijkhutten zie: vogelkijkhut.nl 
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 1 Accommodatie: De Kluft  
Hoogeweg 26 
8376 EM Ossenzijl 
(0561) 47 73 70 

 
GPS 52.806935  
5.924259 

 2 Purperreigerkolonie De Auken Zuidveen GPS 52.7631 6.0944 
 3 Hogeweg Vanaf de Kluft voor de brug rechtsaf. Langs de Hogeweg 

diverse parkeerplaatsen. 
 

 4 Vogelkijkhut Meenteweg  De hut kijkt uit over het water en staat boven het water. Hij 
is via een brede, vlakke steiger toegankelijk. De 
aanlooproute is niet geheel uit het zicht geplaatst 
waardoor de vlak voor de hut zwemmende watervogels 
snel verstoord worden. U kunt hier allerlei eendensoorten 
en rietvogels verwachten 

 
GPS 52.7973, 5.9793 

 5 A.F. Stroinkweg Parkeerplaats GPS 52.7708, 5.9992 

 6 Ingenieur Luteijnweg Parkeerplaats GPS 52.7708, 5.9992 

Vogelkijkhut Wetering Oost GPS  52.7708, 5.9993 

 7 Observatievlonder   
 Lokkenpolder 

Parkeren kan 1,3 km ten oosten van de observatievlonder, 
nabij de brug over het kanaal (Meenteweg). Speciaal voor 
het observeren van libellen zijn twee uitkijkvlonders 
aangelegd. Deze vlonders liggen aan de noordkant van 
De Weerribben, langs het fietspad ten zuiden van het 
Kanaal Steenwijk-Ossenzijl 

 
GPS  52.7981, 5.9649 

 8 Vogelkijkhut Rottige Meente Op zo'n tweehonderd meter van de Lindedijk heeft 
Staatsbosbeheer een vogelkijkhut gesitueerd. 
Stiltezoekers en natuurliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen.  

 
GPS  52.8274, 5.9172  

9  Buitencentrum  
 Staatsbosbeheer 

Hoogeweg 27, Ossenzijl 
Start van verschillende wandelroutes 

 

 10 Vogelijkhut Rietweg /  
 Veldhuisweg 

 GPS 52.7581, 5.96121 

   
	
	
Algemeen (wikipedia) 
 
Midden in het natuurgebied liggen de dorpen Kalenberg en Ossenzijl, die tot voor kort grotendeels van de rietteelt 
leefden, alsmede de buurtschap Hoogeweg. Langs de rand van de Weerribben liggen Wetering, Scheerwolde, 
Blankenham, Muggenbeet en het dorp Nederland. Kalenberg, Ossenzijl, Wetering en Nederland waren 
oorspronkelijk vaardorpen. 
 
Naar het noorden toe sluiten de Weerribben (bijna) aan bij de Lindevallei en de laagveenmoerassen van de Rottige 
Meente, Brandemeer en Oldelamer in de Friese gemeente Weststellingwerf. Naar het zuiden toe sluiten de 
Weerribben aan bij de laagveenmoerassen in de Wieden, die zich op hun buurt weer voortzetten in de Olde Maten 
bij Staphorst. Naar het westen, bij Blankenham ligt een graspolder met een oude zeedijk op de overgang naar de 
Noordoostpolder. 
 
 
Rietteelt 
 
Nog ca. 1000 ha van het gebied wordt benut voor de teelt van dekriet. Het Kalenberger dekriet genoot van oudsher 
een zekere faam. Rietlanden worden vaak nog door kleine particuliere ondernemers uit de dorpen Kalenberg en 
Ossenzijl uitgebaat voor de productie van dekriet. Het beheer van rietlanden in de Weerribben kent een aantal 
eigenaardige problemen. Rietlanden ontstaan hier gewoonlijk uit een zich over een heel trekgat of 'weer' 
uitbreidende rietkraag of Kragge, die drijft op het water. 
 
Wanneer er geen beheer plaatsvindt, verruigt een rietland en maakt plaats voor moerasbos van berken, lijsterbes en 



elzen. Wanneer het Rietland vele jaren telkens wordt gemaaid, wordt de kragge alsmaar dikker en raakt de 
begroeiing daarmee afgesneden van het water, met verzuring als gevolg. Een perceel kan dus op twee manieren 
verloren gaan voor de rietteelt. 
 
Riettelers plegen de verzuring tegen te gaan met kleine watermolentjes (zie afbeelding). Daarmee brengt men water 
boven op de rietkragge, die daardoor minder snel verzuurt en langer productief blijft. 
 
Op den duur echter is het verlandingsproces niet te stuiten en ontstaan ofwel veenheiden, ofwel moerasbossen. 
Staatsbosbeheer is ertoe overgegaan om bepaalde gedeelten, die zich na geheel te zijn verruigd tot moerasbos 
hadden ontwikkeld, open te laten graven om de successie opnieuw te laten beginnen. 
 
 
Flora 
 
De Weerribben vormen een laagveengebied en kennen als zodanig in grote lijnen drie begroeiingstypen: open water 
en verlandingsvegetaties, rietlanden en moerasbossen. In het open water drijven vaak massa's blaasjeskruid, een 
vleesetend plantje. De verlandingsvegetaties omvatten zowel "kraggen" van riet en lisdodde, die zich vormen vanaf 
de randen van het water, als drijftillen die zich ook midden in het water kunnen vormen uit drijvende soorten als 
krabbenscheer, waterlelie gele plomp en waterscheerling. Rietland wordt vaak opgefleurd door kleurige ruigtkruiden 
zoals wilgenroosje, winde, glidkruid en moerasandoorn. Verzurend rietland (zie: beheer) gaat eerst 'hol staan' om 
later plaats te maken voor grassen en uiteindelijk over te gaan in hoogveenachtige begroeiingen met soorten als 
dopheide, veenmossen, veenpluis, zonnedauw, en moeraskartelblad. De bossen bestaan hoofdzakelijk uit elzen en 
lijsterbes langs de waterkanten en op verruigde plekken, in verzuurde gebieden ziet men ook berken. In oude 
kooibossen zoals rond de Kooi van Pen overheerst soms de Es. 
 
 
Fauna 
 
In het gebied komen de purperreiger, zwarte stern, roerdomp en moerasvogels als de karekiet, snor, rietzanger en 
wielewaal voor. Zoogdieren als ree, vos en Europese otter vinden hier ook hun levensruimte. Daarnaast komt in het 
gebied de grote vuurvlinder voor, in een speciale ondersoort batava en tal van andere vlinders. 
 
Voor libellen is het waterrijke gebied een goed biotoop: De donkere waterjuffer komt alleen maar hier voor, de 
noordse winterjuffer en sierlijke witsnuitlibel hebben hier hun belangrijkste populaties terwijl in 2013 populaties van 
de kempense heidelibel zijn aangetroffen. Daarnaast komen hier belangrijke populaties van de groene glazenmaker, 
de gevlekte witsnuitlibel en de gevlekte glanslibel voor. In totaal zijn driekwart van de Nederlandse libellensoorten 
(50 van de 68) hier waargenomen. 
 
 
De otter 
 
In 2002 is begonnen met de herintroductie van de otter. Er is nu een aantal dieren dat hun territorium in de 
Weerribben heeft. Een aantal dieren wordt buiten de Weerribben gesignaleerd. 
 
 

  



 

	
Soort	libel	activiteit	mei/juni	
Excursie	Weerribben	NFO	2016	

	 81%	-	100	%	 	 	 	
	 	 51%	-	80	%	 	 	 	

	 	 31%	-	50%	 	 	 	
	 	 	 	 	 10%	-	30%	 	 	 	
	 	 	 	 	 <	10	%	 	 	 	
	 	 	 	 	 excursie	NFO	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 voorkomen status   mei juni 
   Week nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 

  zwerver Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens                 

  zwerver Tangpantserjuffer - Lestes dryas                 

  algemeen Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa                 

  zwerver Tengere pantserjuffer - Lestes virens                 

  algemeen Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis                 

  vrij algemeen Noordse winterjuffer - Sympecma paedisca                 

  schaars Donkere waterjuffer - Coenagrion armatum                 

  schaars Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella                 

  zeer algemeen Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum                 

  schaars Watersnuffel - Enallagma cyathigerum                 

  zeer algemeen Grote roodoogjuffer - Erythromma najas                 

  algemeen Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum                 

  zeer algemeen Lantaarntje - Ischnura elegans                 

  algemeen Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula                 

  zwerver Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes                 

  zwerver Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea                 

  algemeen Bruine glazenmaker - Aeshna grandis                 

  algemeen Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles                 

  schaars Venglazenmaker - Aeshna juncea                 

  algemeen Paardenbijter - Aeshna mixta                 

  vrij schaars Groene glazenmaker - Aeshna viridis                 

  schaars Grote keizerlibel - Anax imperator                 

  algemeen Glassnijder - Brachytron pratense                 

  algemeen Smaragdlibel - Cordulia aenea                 

  schaars Gevlekte glanslibel - Somatochlora flavomaculata                 

  schaars Metaalglanslibel - Somatochlora metallica                 

  algemeen Vuurlibel - Crocothemis erythraea                 

  zwerver Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia                 

  algemeen Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis                 

  vrij schaars Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda                 

  zwerver Platbuik - Libellula depressa                 

  zeer algemeen Bruine korenbout - Libellula fulva                 

  zeer algemeen Viervlek - Libellula quadrimaculata                 

  algemeen Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum                 

  zeer algemeen Zwarte heidelibel - Sympetrum danae                 

  schaars Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum                 

  _ Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii                 

  algemeen Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum                 

  vrij schaars Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum                 

  zeer algemeen Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum                 

  zeer schaars Sierlijke witsnuitlibel - Leucorrhinia caudalis                 


