Wandelroute Weerribben

De Weerribben biedt tal van mogelijkheden
als u wilt genieten van rust en ruimte.

Daar staat een informatiebord met een bijzonder verhaal

Start wandelroute: Parkeerplaats café Geertien,

4 Vogelkijkhut

Muggenbeet 3, 8356 VK Blokzijl, T 0527-291245.

Op de plek waar nu dit fietspad ligt, was enkele tien-

Lengte: 14 km.

tallen jaren geleden een autoweg dwars door de

over Nederland en Meester De Dood.

Weerribben gepland. Gelukkig is deze er nooit gekomen,
maar aan de ruimte naast het fietspad kunt u nog

De route

zien hoe de voorbereidingen al waren getroffen. Even

1 Muggenbeet

verderop staat een grote vogelkijkhut, die uitzicht biedt

De route begint en eindigt bij een mooie toegangspoort

over uitgestrekte rietvelden. Van hieruit zijn tegen de

tot De Weerribben: het oude café Geertien, zowel bruine

avond vaak (blauwe en bruine) kiekendieven te zien,

kroeg als gastronomisch restaurant en hotel, gelegen

wanneer ze zich verzamelen op hun slaapplaats in het

langs de N333 (Zwolle-Steenwijk-Emmeloord). Vanaf de

riet.

parkeerplaats gaat de wandeling langs café Geertien en
volgt de asfaltweg door het piepkleine Muggenbeet, een

5 Twee kerspels

paar huizen met kleinschalige rietlandjes waar het in de

De watergang langs het fietspad is de Heer van

voorzomer barst van de steekmuggen. Desondanks ligt

Diezenvaart. Na de vogelkijkhut ziet u 200 m verderop

er ook nog een klein kampeerterrein. Kijk daarna uit met

een watergang die daar haaks op staat, de Hamsgracht.

het oversteken van de drukke N333 (Blokzijlseweg). Op

Al in de vijftiende eeuw is de Hamsgracht gegraven als

het fietspad gaat u LA. ’s Ochtends staan er bijna altijd

scheidslijn tussen twee kerkgemeenten (kerspels), de

reeën op het langgerekte hooiland aan de rechterkant

gemeenschappen Blankenham en IJsselham. Nog steeds

van de weg. Negeer de eerste afslag (onverharde weg) en

is het deze belangrijke middeleeuwse watergang die aan

volg nog even het fietspad. Vlak vóór de brug RA, via een

de westkant de zoom van Nationaal Park De Weerribben

graspad langs het hek komt u bij het water. Sla dan RA en

markeert. Volg het fietspad door het moerasbos, steek

volg de oever.

het bruggetje over, loop door tot de T-splitsing en ga
daar RA.

2 Roomsloot
Deze watergang, de Roomsloot, is een rustige verbin-

6 Wiede Gat

ding tussen De Weerribben en De Wieden en van groot

U loopt langs de drukbevaren hoofdwatergang van De

belang voor de otters die van het ene naar het andere

Weerribben, hier officieel Heuvenvaart genaamd. Het

gebied pendelen. De strook rietlanden rechts is de

pad erlangs heet Heuvenpad. Aan de overkant van het

laatste jaren deels vrijgemaakt van bos, wat het gebied

water zijn bijna altijd reeën te zien in het moerassige

aantrekkelijker moet maken voor zeldzame dagvlinders

land. Voor de bocht in de vaart komt u langs het Wiede

als de zilveren maan en de grote vuurvlinder.

Gat, een ruime en diepe plas waarop gewoonlijk veel
eenden overwinteren. Het water vriest hier maar zelden

3 Kamertjeslandschap

dicht, waar de otters dankbaar gebruik van maken. Na de

Na een aantal bochten ziet u aan de overzijde van het

bocht om het Wiede Gat volgt u zo’n 1,5 km de Wetering.

water een groepje boerderijen en huizen. Dat is het
beroemde dorpje Nederland. Het naambord is al vaak

7 Wetering

geroofd, want het schijnt een geliefd collector’s item te

Bij camping ‘An ’t Waeter’ gaat u circa 50 m voor de brug

zijn. Nederlands ooievaarsnest staat daarentegen als een

RA. Het graspad gaat door de polder Wetering-West.

huis. U komt aan het eind op een T-splitsing en gaat LA.

Deze polder, samen met Wetering-Oost aan de overzijde

Zo passeert heel Nederland de revue in vijf minuten tijd.

van de Wetering, is sinds kort als nieuwe aanwinst bij de

Na het dorp gaat u vóór de brug RA over het fietspad.

natuur van het Nationaal Park ingelijfd.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

8 Rietteelt
Buig met het pad mee naar links, hierna ziet u percelen
met rietteelt langs de weg. Duidelijk is hier de structuur
van afwisselend hoog en laag, weren en ribben, te zien.
Het riet wordt na één groeiseizoen in de winter geoogst.
Volg de klinkerweg RD. Na de bocht naar links nog op
de verharde weg blijven, tot bij een kruising met een
onverharde weg met bomen, ongeveer 300 m vóór de
brug. Ga daar RA via het karrenspoor, loop die weg
helemaal uit. Volg op de T-kruising LA het fietspad.
Vóór de brug LA afdalen langs het viaduct en dan RA
er onderdoor. Zo komt u weer uit bij Geertien.

LA = Linksaf
RA = Rechtsaf
RD = Rechtdoor
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Tips van de boswachter

• VVV: www.kopvanoverijssel.nl

Egbert Beens: “Op termijn is het de bedoeling dat er

• Heel romantisch zijn twee rietgedekte Buitenleven-

en www.ervaarhetwaterreijk.nl
langs de Roomsloot een robuuste verbinding tot stand

huisjes in De Weerribben (Op é Polle en Hoens Huusie,

komt tussen De Weerribben en De Wieden. De snelweg

veel comfort; voor 4 respectievelijk 2 personen).

is daarbij nog een flinke hinderpaal. Mogelijk gaat een

Voor meer informatie en boekingen: Buitenleven,

ecoduct daar uitkomst bieden, al is nog niet precies

T 030-6977749 of via www.staatsbosbeheer.nl

bepaald wat de beste locatie is. Voor vogels is het nu
al een echte trekroute: ze vliegen elk najaar in enorme

Bereikbaarheid

aantallen langs de Roomsloot naar De Wieden en verder

Met de auto: vanuit Meppel of Leeuwarden: A32, afslag

naar het zuiden. Aan de noordkant van De Weerribben

Steenwijk Noord, vervolgens N334 (Zuidveen) en dan

ligt nog een belangrijk veenmoeras, de Rottige Meente.

N333 richting Blokzijl/Emmeloord. Na tweede brug te zijn

Ook dat moet eigenlijk gekoppeld worden aan De

gepasseerd, afslag Geertien nemen. Vanuit het westen

Weerribben en De Wieden, want dan krijgen veel

de A6 volgen, afslag 15 (De Munt) en vervolgens N331

bijzondere en zeldzame planten- en diersoorten betere

richting Marknesse, vervolgens N333 richting Blokzijl.

overlevingskansen.”

Na Blokzijl staat Geertien aangegeven.

In de omgeving

Met het openbaar vervoer: trein naar Steenwijk,

•R
 ondvaarten kunt u boeken bij Tiemen Vaartjes,

dan bus 75 (richting Marknesse), uitstappen bij halte

Burgemeester van der Veenweg 20, 8376 HL Ossenzijl,

Wetering. Eenmaal per uur, niet op zon- en feestdagen.

www.weerribbenrondvaarten.nl

OV-reisinformatie T 0900-9292 (¤ 0,70 per min.)

•F
 luisterboten en kano’s zijn onder meer te huur

of www.9292ov.nl.

bij het bezoekerscentrum en bij:

Deze route is afkomstig uit het herfstnummer

- De Gele Lis, Hoogeweg 27a, 8376 EM Ossenzijl,

van Onverwacht Nederland (3/2010).

T 0561-477442, www.degelelis.nl
- De Kluft, Hoogeweg 26,
8376 EM Ossenzijl, T 0561-477370, www.dekluft.nl
- De Rietlanden, Kalenbergerpad 7, 8377 HL Kalenberg,
T 0561-477278.
- Café-restaurant De Weerribben, Hoogeweg 9,
8377 EM Kalenberg, T 0561-477243,
www.cr-deweerribben.nl

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

