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NEEM EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN DE EENDENKOOI
De eendenkooien dienden oorspronkelijk voor de vangst van eenden 
‘voor de bout’. Er zijn twee eendenkooien in de Weerribben: de kooi 
van Pen bij Wetering en de veel kleinere Kloosterkooi bij Kalenberg. 
Staatsbosbeheer organiseert excursies naar de eendenkooien. Meer 
informatie vind je bij het Buitencentrum de Weerribben in Ossenzijl. 
Bekijk het filmpje op www.enwatdrijftjou.nl.
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VERVENERSHUISJES 
Aan de Hoogeweg staan diverse veenwerkershuisjes. Tot 
aan het einde van de 19e eeuw woonden hier turfstekers 
en hun gezinnen. Die verdienden ’s winters geld met 
riet snijden en veengraven  in het moerasgebied. 
Tegenwoordig verhuurt Staatsbosbeheer de woningen 
voor toeristen om in te overnachten. Meer informatie  
vind je bij Buitencentrum de Weerribben.
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AMBACHT: ZIE RIETSNIJDERS 
AAN HET WERK
Rietsnijders hebben een  
belangrijke rol in de instand-
houding van het landschap van 
de Weerribben. Als er geen beheer 
plaatsvindt maakt het rietland 
plaats voor moerasbossen van 
berken, elzen en lijsterbessen. 
Zodra het gaat vriezen gaan de 
rietsnijders de landen op om het 
goudgele riet te oogsten. Dat 
resulteert in prachtige vergezichten 
in het voorjaar. Lees het verhaal 
van één van de rietsnijders op 
www.enwatdrijftjou.nl.

OTTER
De ecologische waarde van de Weer-
ribben is van internationale allure. Hier 
leven veel planten en diersoorten die 
afhankelijk zijn van het laagveenmoeras. 
Water- en moerasplanten als krabben-
scheer, plat blaasjeskruid, ronde- en 
sterzegge voelen zich hier thuis. Van sommige diersoorten als 
de grote vuurvlinder, de donkere waterjuffer en de gevlekte 
witsnuitlibel biedt de Weerribben bijna de hele Nederlandse 
populatie onderdak. Het water in de Weerribben is zo schoon 
dat de otter zich er prima op zijn gemak voelt.

WATERMOLENTJES 
Om de verzuring tegen te gaan staan zie je overal in het 
landschap kleine watermolentjes. Daarmee brengt men water 
bovenop de rietkragge. Die blijft hierdoor langer productief.

POLDERS
Vanaf de dertiger jaren werden grote gebieden langs het 
Steenwijkerdiep drooggelegd en tot gras- en bouwlanden 
ontgonnen. Tussen de zo ontstane polders werd het nieuwe 
dorp Scheerwolde gebouwd. De ontginning van de polders 
Wetering-Oost en Wetering-West bleef onvoltooid, waardoor 
ten noorden van Scheerwolde het Woldlakebos kon ontstaan.


