
10 000 HECTARE RUST EN NATUUR IN
NEDERLANDSE WEERRIBBEN WIEDEN

Helemaal
alleen in een
fluisterboot

DeWeerribben Wieden is niet het

bekendste maar wel een van de

bijzonderste nationale parken van
Nederland Of je nuvaartmet een
fluisterboot of gaat peddelenmet

een kano de rustgevende natuur is
hier alomtegenwoordig

JOHAN LAMBRECHTS

Hetruikt hier naar
tabak is het eerste
wat ikdenk als ik
in een fluisterboot
dooreen nauw
kanaaltje vaar en
het aroma van
gemaaid gras en
riet mijn neus prik
kelt Ikwaan me
in een plaatje uit

een natuurdocumentaire Een kwar
tier geleden ben ik in een elektrische
sloep gestapt en in een gezapig tempo
5 kilometer per uur de dorps

gracht van Giethoorn doorgetuft Het is
even wennen aan het nerveuze gema
noeuvreer van de andere schippers
maar eenmaal ik het dorp uit ben glijd
ik helemaal alleen tussen de eendjes in
de dichte rietkragen Uiteindelijk kom
ik in het Bovenwijde terecht een groot
meer

De stroming is behoorlijk als ik langs
de oevers van een eiland vaarwaar
tientallen zwemmers het water indui
ken Dan gaat het via een nauwe door
gang de Paasloërvaart in Ik ben hele
maal alleen op het water enkel om
ringd door het getsjilp van vogels rui
send riet geklots van water tegen de
boegen de eindeloze natuur Kleine
oevertjes vol paarsgekleurde katte
staart leiden naar een aanlegplaats

waar ikeven de benen kan strekken
Geen intensere manier om het natio
naal parkWeerribben Wieden te ver
kennen dan in een fluisterboot
In het grootste aaneengesloten laag
veenmoeras van Noordwest Europa
10 000 hectare kan jeje echt nog
heerlijk eenzaam voelen Wie had ge
dacht datje bij onze noorderburen nog
zo n wildernis zou vinden
Het verschil met het dorpje Giethoorn
kan op drukke dagen moeilijk groter
zijn Nergens anders in Nederland vind
je zo nwaterdorp met houten brugge
tjes waar het leven zich nogaltijd haast

volledig afspeelt in en op het
water Giethoorn bijnaam
HollandsVenetië is een eeu
wenoud postkaart
plaatje met grach
ten een doops
gezinde
kerken
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Overal langshuisjes waarin de turfstekers leefden plons van een stel eenden iets verder
Die aan het Binnenpad naast de gracht op De kanaaltjes worden nauwer enhetwater vind jezijn op eilandjes gebouwd en bereikje het riet wordt zo dicht dat het echt op
enkel langs hoge houten brugjes of een doolhof lijkt Niet te verwonderenverveningshuisjesmet een bootje Alle boodschappen dat hier afen toe nog iemand ver
worden per boot ofmet een kruiwagen dwaaltwaarinde
aangevoerd Nu is Giethoorn op som Muggenbeetturfstekersmige zomerdagen een beetje een gek
kenhuis Het is het enige dorpje dat fi In het bezoekerscentrum in Ossenzijl

woonden diegureert in de internationale versie van springen we in het zadel voor de 22 ki
Monopoly en dat trekt toeristen uit de lometer lange tocht RondjeWeerribverbouwd zijn tothelewereld aan Maar alsje s ochtends ben Aanrader In een mumvan tijd
vóór tien uur of s avonds na halfzeven zittenwe in themiddleofnowhere inmini B B smet
komt heb je daar geen last van een Hollands polderlandschapmet

slechts één kamer eindeloze rietvelden sloten molensDoolhofvanwater bruggetjes en laaghangende witte
4 500 voetbalvelden Zo groot zijn de wolken Overal langs het water vindje
Weerribben het bovenste deel van het prima brandstofdie tot na deTweede verveningshuisjes waarin de turfste
nationaal park dat beheerd wordt door Wereldoorlogwerd gebruikt Zo kreeg kers woonden die verbouwd zijn tot

mini B B s met slechts één kamer InStaatsbosbeheer De gepassioneerde het Nederlandse natuurpareltje ook
boswachter Egbert loodst ons in zijn z n naam de Weren zijn de trekgaten de polderWetering Oost houdenwe
elektrische boot opnieuw het labyrint waar het veen werd uitgehaald de halt bij de Twitterhut waar we vanop
van kanaaltjes grachten en sloten in Ribben zijn de lange strookjes land de eerste rij zicht hebben op het fan
Het moerasgebied was vroeger zo on waar ze de turf legden om te drogen tastische schreeuwerige schouwspel
doordringbaar dat er zelfs rovers huis De turfstekers hebben door die arbeid van honderden vogels Lepelaars staan
den Maar vanafde 12de eeuw begon een prachtig ruw landschap achterge met hun bek het water te zeven op
de vervening Turfstekers groeven het laten dat nu helemaal dichtgroeit en zoek naar lekkers boven ons hoofd
veen afen lieten het drogen zodat het stilaan een echtmoerasboswordt vliegt een ooievaar
turfwerd een Via de Kalenbergergracht varen we Na 11 kilometer belanden we in het al

diep het ongerepte reservaat in Boven leraardigste dorpjeMuggenbeet De
het wateroppervlak zweven libelles en naam heeft niets vandoen met het in
vuurvlinders en we hebben het gevoel sect maarmet een plantensoort die
dat een van de 185 otters die hier rond hier in de buurt groeit Op het terras

van café Geertien zoeken we eenzwemmen naar ons zit te kijken Moe
rasspirea enwaterlelies zorgen voor plekje uit onder de appelbomen
een fantastisch kleurenschouwspel op het grasveld Inde gelag
Dan zet Egbert de motoraf We horen zaal van het authentieke

café uit 1825 dreven deenkel onze ademhaling
turfverkopers vroe
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MOOI LOGEREN IN
HET NATUURGEBIED

Als Giethoorn s avonds helemaal leeg
loopt beleefje i n B B Het Plompeblad
het dorp zoals het bedoeld is een mens
alleen met het water Vijfjaar geleden
verbouwden eigenaars Martin en Son
een typisch Saksische boerderij meteen
schuur met rieten daktot een schitte
rende B B in Engelse landelijke stijl
De romantische suite is een duplex
penthouse hetgastenhuis heefteen
woonkameren twee aparte slaapka
mers s Ochtends wacht het ontbijt op
ons privéterras naast hetwater lntiemer
kun je in Giethoorn niet logeren
De B B is adults only op aanvraagzijn
kinderen vanaf 12jaarwelkom
Prijs suite 740 nacht ontbijt
inbegrepen www plompeblad nl

ger handel Nu is het de stopplaats van
waterliefhebbers die hiermet hun ei
gen bootje aanleggen
Ook in het dorpje Kalenbergwoont het
gros van de inwoners aan de water
kant Allemaal hebben ze een eigen
bootje dat aangemeerd ligt aan hun ei
gen brugje Voordat langs die meer dan
honderd brugjes eenwandelpad werd
aangelegd voeren alle kinderen ge
woonmeteen bootje naar school
Nog even zitten op een bankje en
kijken naar de bootjes die de zonson
dergang tegemoetvaren En proberen
deze heerlijke rust zolang mogelijkte
laten duren

ERHEEN Afstand Brussel
Weerribben Wieden 275 km

Inde Nederlandse provincie
Overijssel
BESTE PERIODE Het nationaal
parkisopz n mooist van april
tot oktober Dan zijn ook alle
bootverhuurbedrijven
geopend KI j f jjNfcy
doen 3 ir f L
Kajak sup en fluisterboot
huren kan bij
www campingdehof nl
Fietsverhuur www degelelis ïtfi
Boswachtersexcursie
www staatsbosbeheer nl
natuurgebieden weerribben
buitencentrum
MEER INFO
www visitweerribbenwieden nl
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