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Een dagje mee met de 
boswachter van de Weerribben
Op een mooie vrijdagmorgen, begin april, vind ik probleemloos de weg naar Kalenberg. Nos-
talgie, want vroeger kanode ik hier veel. Ik zie dat de Firma Jongschaap, kanoverhuur, er nog 
steeds is; zal wel een kleinzoon zijn. Ik ga op bezoek bij Casper Kollen, boswachter en boa van 
Staatsbosbeheer in Nationaal Park Weerribben, samen met de Wieden het grootste laagveen-
moeras van West-Europa.

Casper Kollen

Turfwinning in de weerribben

“Kantoor/werkplaats beheerseenheid De 
Weerribben” bevindt zich aan een doodlo-
pende weg. Boswachter Casper Kollen, met 
wie ik heb afgesproken, komt na korte tijd 

aan scheuren. Hij moest eerst nog even 
examen RTGB Geweldsbeheersing doen in 
Leeuwarden. “Die afspraak is er nog even 
tussen gefietst”, zegt hij. Als ik vraag wat 
dat inhoudt grijnst hij een beetje. 
Voorlopig blijkt het alleen om het hanteren 
van handboeien te gaan; geen wapenstok 
of pepperspray in de Weerribben. 
Snel wordt er koffie getapt en dan zitten 
we aan de grote tafel in de kantine. Achter 
hem een kaart van de Weerribben. 

Zijn hele werkgebied is veel groter en 
beslaat vier aan elkaar geplakte staf-
kaarten; die heeft hij me even ervoor al 
laten zien. Dat gaat van de Weerribben via 
de Olde Maten in Hasselt, het Staphorster-
veld, het Zwarte Water/een stuk van de 
Vecht bij Zwolle en de Wieden (Natuur-
monumenten) naar de Woldberg boven 
Steenwijk. Een enorm gebied waar hij als 
boa van Staatsbosbeheer zijn weg in moet 
vinden.

Buitenmens en vrije vogel
Casper (29 jaar) is ooit begonnen in de 
zorg. Dat was niet echt wat voor hem, veel 
te veel binnen werken. Casper schakelde 
eerst over naar dierverzorging en kwam 
zo bij Staatsbosbeheer terecht. Daar is 
hij in 2007 in dienst getreden als bos-
wachter toezichthouder en handhaver 
en dat bevalt hem prima. Casper is een 
buitenmens en een vrije vogel. Een goeie 
combinatie zo blijkt. Hij zegt dat hij maar 
zo’n 10% van zijn tijd op kantoor door-
brengt. In de andere 90% is hij ergens 
in dat enorme gebied te vinden. In de 
winter meestal alleen, in de zomer met 
convenantcollega’s. Dat convenant tot 
samenwerking is gesloten tussen Staats-
bosbeheer, Politie IJsselland, Gemeente 
Steenwijkerland, Waterschap Drents Over-
ijsselse Delta, Rijkswaterstaat, Sportvissers 
Federatie Oost-Nederland en Natuurmo-
numenten. Met die laatste organisatie 
werken ze sowieso heel veel samen omdat 
de Weerribben aan de Wieden grenst en 
ze samen één nationaal park vormen. De 
Wieden is van Natuurmonumenten. De 
samenwerking tussen al die organisaties 
verloopt prima. Vanuit de meldkamer 
worden zaken gemeld en je draait dus met 
heel veel verschillende disciplines mee. 
“Leerzaam” zegt Casper, “bijvoorbeeld een 
gecombineerde dienst tussen groen en 
blauw. Ieder heeft zijn eigen bevoegd-
heden en mogelijkheden en daar maken 
we goed gebruik van”.

Hij is blij met de verdere professionali-
sering van de boa-functie. Er zijn meer 
uren beschikbaar om op pad te gaan, het 
materiaal (auto’s en boten) is beter dan 
voorheen en ook de bijscholing is profes-
sioneler. Hoewel hij die soms wel wat meer 
toegespitst op zijn eigen werksituatie zou 
zien. Ik wijs hem natuurlijk op de praktijk-
dagen van PDM en die kent hij zeker, maar 
hij zou bijvoorbeeld wel wat willen worden 
bijgeschoold op roofvogelvervolging.

Snelvaren 
Casper hoort bij het team Recreatie. Hij 
heeft dus veel met publiek te maken en 
dat kun je breed zien. Hij heeft in het 
bezoekerscentrum gestaan (dat past 
minder bij hem, te veel een cadeau-
winkel), maar het educatieve stuk over 
het ontstaan van het gebied vindt hij 
wel weer interessant. Daar vertelt hij me 
later enthousiast over als we het bezoe-
kerscentrum aandoen. Hij begeleidt ook 
vaarexcursies voor groepen. Dat vindt hij 
prachtig werk. 
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Ontstaan van de Weerribben 
Tijdens de laatste ijstijd ontstond in Nederland een golvend landschap. Tussen het hoge 
land van Vollenhove en de heuvels van Steenwijk lag een gebied als een soepbord dat 
regelmatig gevuld werd door water uit de Zuiderzee. Door het keileem in de bodem bleef 
het water hier staan en ophoping van afgestorven resten van water- en moerasplanten 
zorgde voor veenvorming. In de loop van eeuwen ontstond een veenpakket van soms wel 
drie tot vier meter dik. De Weerribben is samen met de Wieden het grootste laagveen-
moeras van West Europa.
In de twaalfde eeuw veranderde dit veenmoeras onder invloed van de mens. Er werden 
dijken aangelegd waardoor de invloed van de Zuiderzee afnam. Sloten werden gegraven 
om het gebied te ontwateren en zo voor bewoning geschikt te maken. Toen men ontdekte 
dat gedroogd veen als brandstof kon dienen, werd turfwinning eeuwenlang de belangrijk-
stee broodwinning. De turf werd naar Holland verscheept om er huizen mee te ver-
warmen. Niks nieuws onder de zon eigenlijk, alleen gaat het de laatste decennia om gas 
dat uit het noorden wordt gehaald voor de rest van Nederland.

De turf werd in lange banen uitgebaggerd, waarbij men steeds een strook uitspaarde om 
de turfbagger daarop te laten drogen. Deze stroken noemde men legakkers. Er was grote 
vraag naar turf als brandstof en daarom werd er (te) veel turf gewonnen. De trekgaten 
werden steeds breder gemaakt. Bij storm kon er een behoorlijke golfslag in ontstaan, zelfs 
zoveel dat de smalle legakkers weggeslagen werden. Zo ontstonden de grote plassen van 
De Wieden. In De Weerribben kwam de turfwinning later op gang. Men was inmiddels 
door ervaringen in De Wieden wijs geworden. Er werden regels gesteld aan de breedte die 
legakkers minimaal moesten hebben. Grote plassen zijn daar dan ook niet ontstaan. 
In naam 'De Weerribben' is het verveningslandschap terug te zien. 'Ribben' 
zijn de smalle stroken land waarop de uitgebaggerde turf te drogen werd 
gelegd. 'Weren' zijn de uitgeveende delen die weer volliepen met water                                                                                                                                     
De turfwinning bleef tot 1920 voor de streek van grote betekenis. Mede door de komst 
van nieuwe brandstoffen werd de turfwinning onrendabel. De mensen in het gebied 
schakelden over op andere inkomstenbronnen 
en vonden die in kleinschalige landbouw, 
visserij en rietteelt. Ondertussen werd men 
zich bewust van de natuurlijke en cultuurhis-
torische rijkdom van het door mensenhand 
gevormde landschap. Landbouw was in het 
natte moerasgebied zeer arbeidsintensief, 
omdat alles met de boot over het water 
moest. Boeren die stopten, verkochten hun 
land aan natuurbeschermingsorganisaties. 
Tegenwoordig werken deze organisaties 
samen met de plaatselijke bevolking aan 
het behoud van deze rijke erfenis.
Totale oppervlakte Weerribben: 3.500 ha. 
De Wieden beslaat 7.000 ha.

Het materiaal (auto’s en boten) is beter dan voorheen 
en ook de bijscholing is professioneler.

Het valt hem steeds weer op dat het 
publiek het begrip boa nog steeds niet 
goed kent. Hij ziet zichzelf eigenlijk vooral 
als boswachter, maar wat zegt een naam. 
“Boswachter, toezichthouder/handhaver, 
of Boswachter publiek, of Boa, gastheer, 
je zegt het maar, in elk geval ben je het 
visitekaartje van Staatsbosbeheer”.

Ik vraag naar de meest voorkomende 
handhavingsperikelen. Dat blijkt bijvoor-
beeld het overtreden van de maximum-
vaarsnelheid te zijn. Mensen scheuren met 
25 kilometer per uur door de vele smalle 
vaarten en kreken. Dat is niet alleen heel 
onveilig, maar ook slecht voor oevers die 
afkalven en de vele dieren die hier leven. 
“Als je harder dan 20 km gaat heb je 
sowieso een klein vaarbewijs nodig”, aldus 
Casper. “De boot moet geregistreerd staan 
en er moet een brandblusser aan boord 
zijn”. Helaas hebben ook de streekbe-
woners nogal eens de neiging te hard 
te varen. Ze kennen het gebied op hun 
duimpje en varen bij wijze van spreken 
eerder dan ze kunnen lopen. Casper is 
in Giethoorn geboren en hij woont er 
nog steeds. Hij spreekt het dialect en 
kan goed snappen hoe de mensen hier 
denken. “Eigenlijk zijn we een beetje een 
vrijgevochten volkje”, zegt hij grinnikend. 
Toch is hij na een waarschuwing aan een 
overtreder onverbiddelijk. Er wordt een 
proces-verbaal opgemaakt en dat geldt 
ook voor eigenaren van loslopende honden 
en visstropers met illegale palingfuiken. 
Camera er bij en je hebt ze zo te pakken. 

Nieuwe natuur en een vergeten 
poldertje
Casper zegt als ik hem vraag wat het 
bijzondere aan dit gebied is: “Dat je al 
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de verschillende stadia van open water 
tot moerasbos hier kunt zien. Opruk-
kende oeverbegroeiing en dichtgroeiend 
water, drijftillen, rietlanden en voedselarm 
grasland, en uiteindelijk bos (wilgen, elzen 
en eiken). Het is één groot cultuurland-
schap, door mensenhanden ontstaan, ook 
al noemen we het tegenwoordig weer 
natuur. Ook in de laatste jaren zijn er met 
name aan de grenzen van de Weerribben 
nieuwe stukken natuur ontwikkeld.” Hij 
vertelt over een “vergeten” polder, 
Wetering-Oost en -West waar in 2015 een 
nieuw waterbergings- en natuurgebied 
van 300 hectare is aangelegd. Het gebied 
is grotendeels ingericht als een dynamisch 
moeras en zal in de toekomst in periodes 
van veel neerslag dienen als tijdelijke 
‘opslagplaats’ voor te veel water. Er staat 
altijd een laagje water en er groeit riet. 
Er is een eilandje aangelegd voor purper-
reigers, een oeverzwaluwwand gemaakt en 
een mooie vogelkijkhut gebouwd. 
Het gebied is ideaal voor vlinders (waar-
onder de grote vuurvinder) en diverse 
libellesoorten. 

Mensen scheuren met 25 kilometer per uur door de 
vele smalle vaarten en kreken. Dat is niet alleen heel 
onveilig, maar ook slecht voor oevers die afkalven en 
de vele dieren die hier leven.

Er is een eilandje aangelegd voor purperreigers en een 
oeverzwaluwwand gemaakt.

Door dit nieuwe project is er ook een 
prachtige natte as gecreëerd tussen de 
Weerribben en de Wieden. Casper wijst 
het op de kaart aan. Eigenlijk kun je die as 
zo doortrekken tot aan het Staphorster-
veld. “Een Ecologische Hoofdstructuur?” 
“Nee, zo heet het tegenwoordig niet meer, 
maar het doel is min of meer hetzelfde: 
robuuste natuurgebieden met elkaar 
verbinden”. 

Casper zegt dat er op diverse plekken in de 
Weerribben stukken bos blijven, zoals het 
Woldlakebos bij Scheerwolde, ideaal voor 
reeën, vossen en andere zoogdieren. Ove-
rigens komen in de hele Weerribben reeën 
voor, ongelooflijk dat die hun weg kunnen 
vinden in zoveel nattigheid.

In het bezoekerscentrum is een oud vervenershuisje 
van keuterboertjes nagebouwd.

Fluisterboot, ringslang en Blokzijler 
brokken
De hoogste tijd voor actie. “Zullen we 
een tochtje maken”, zegt Casper op een 
gegeven moment. Ik wil graag en even 
later varen we op een kleine fluisterboot 
door de brede vaart waaraan de werkeen-
heid ligt. Aan beide zijden van het water 
stapels riet, mooi opgestapeld, en prachtig 
afstekend tegen de blauwe lucht. 

We varen richting bezoekerscentrum “Het 
Buitencentrum” bij Ossenzijl. Het is rustig 
overal, dat zal in de zomer heel anders 
zijn. Toch staan op de camping naast het 
centrum al een paar campers en caravans. 
Het bezoekerscentrum ligt aan het water 
en binnen krijg je een mooi beeld van de 
turfwinning en hoe het gebied er vroeger 
uitzag. 
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Er is bijvoorbeeld een oud vervenershuisje 
van keuterboertjes nagebouwd. Behalve de 
educatieve kant van het bezoekerscentrum 
is er inderdaad ook een winkel met leuke 
cadeautjes, boeken, gidsen, hebbedingetjes 
en kaartmateriaal. De vrijwilligers in de 
winkel kennen Casper goed, en de koffie 
smaakt ook hier prima. Ik koop Blokzijler-
brokken, een kruising tussen boterkoek en 
speculaas, heerlijk, daar kun je mee thuis 
komen!
We varen verder. Nu door smalle kreken 
die ik meen te herkennen van mijn 
vroegere kanotochten. Opeens houdt 
Casper de boot in. Op het wandelpad 
naast de vaart loopt een man, zijn hond 
rent ergens achter hem. Vriendelijk, maar 
onverbiddelijk spreekt Casper hem aan. 
“Hondje vastmaken hé”. De man sput-
tert een beetje, maar roept zijn viervoeter 
toch en doet hem aan de lijn. Hij vindt 
het duidelijk onzin. Casper vertelt me 
dat hij op z’n telefoon een afschuwelijk 
filmpje heeft van een hond die een reekalf 
te pakken neemt. Dan gaat het om een 
zo op het oog helemaal niet gevaarlijke 
hond. Soms laat hij dat zien aan mensen 
die zeggen dat hun hond nooit zoiets zou 
doen. Het maakt hem niet uit of hij alleen 
op pad is, bij een overtreding spreekt hij 
mensen aan. “Je moet de situatie altijd 
wel goed inschatten” zegt hij nuchter. 
Een tijd geleden kwam hij een oudere 
man tegen (84 jaar, zo bleek achteraf), 
die na herhaalde waarschuwingen begon 
te slaan. “Best lastig want het is toch een 
ouder persoon. 

Opeens stoppen we, want daar ligt op een 
boomstronk, heerlijk in het zonnetje een opgekrulde 
ringslang.

Nationaal Park Weerribben – Wieden
Water en land wisselen elkaar af in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het biedt daardoor 
leefruimte aan allerlei soorten planten en dieren. Bekende moerasvogels zijn de purperreiger, 
blauwborst en zwarte stern. De ijsvogel wordt algemeen waargenomen. Veel libellesoorten 
en vlinders als  grote vuurvlinder leven hier en sinds jaren voelt ook de otter zich hier weer 
thuis. Er groeien bijzondere planten als moeraswolfsmelk, parnassia en groenknolorchis.

Beheer                                                                                                                                                
Het beheer van dit nationaal park is de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, Waterschap Reest en Wieden en een aantal particuliere grondeigenaren.
Door beheer te plegen worden alle landschapstypen behouden: van open water tot moe-
rasbos en alle stadia daartussen. Er wordt daarvoor het hele jaar door actief ingegrepen. In de 
winter wordt een groot deel van het riet geoogst. De hooilanden worden 's zomers gemaaid, 
meestal pas na de langste dag in juni om bloei en vruchtzetting mogelijk te maken. Sloten, 
vaarten en oevers worden schoongemaakt. Soms worden er  greppels gegraven om verzuring 
van het hooiland tegen te gaan. Verder zijn er extra projecten, bijvoorbeeld om het aantal 
hectares moerasbos te verminderen of om het oude rietland te verjongen. Daarmee krijgen 
bepaalde verlandingsstadia weer een kans. Waar geen intensief beheer wordt toegepast zal 
na verloop van tijd natuurlijk moerasbos ontstaan.
Soort specifiek beheer
Naast het beheer van de verschillende landschapstypen, vindt er ook soort specifiek beheer 
plaats. Zo worden er voor de zwarte sterns jaarlijks nestvlotten uitgelegd. Ook voor de 
bescherming van de otters zijn allerlei maatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van 
duikers en raster om een veilige oversteek mogelijk te maken. Met de specifieke wensen van 
grote vuurvlinder en de zilveren maan wordt rekening gehouden.
Mensenwerk en erkenning
De natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden levert heel wat werk op. Het beheer van 
het gebied is intensief en is lang niet altijd en overal met machines te doen. Het werk wordt 
niet alleen door beroepskrachten gedaan. Zij worden geholpen door tal van vrijwilligers. Die 
zijn niet alleen betrokken bij het veldwerk, maar helpen ook met monitoren van bepaalde 
soorten.
Nationaal Park Weerribben-Wieden behoudt Michelinster der natuur!
In 2015 is het Europees Diploma voor Natuurbeheer wederom toegekend aan Staatsbosbe-
heer en Natuurmonumenten voor dit nationaal park. Het diploma is een erkenning voor de 
natuurwaarden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in dit gebied. Het is een verlenging 
voor de komende vijf jaar Het is een kroon op de samenwerking tussen Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer. Het diploma is toegekend, precies 20 jaar nadat voor de eerste keer het 
prestigieuze Europees Diploma aan de Weerribben werd toegekend. Het Europese Diploma 
is bestemd voor beschermde natuurgebieden en wordt uitgereikt telkens voor een periode 
van vijf jaar. Daarna beoordeelt de Raad van Europa of het diploma opnieuw mag worden 
toegekend.      
In de 46 lidstaten van de Raad van Europa hebben slechts 73 gebieden in 28 landen een 
dergelijke status. Vier gebieden in Nederland hebben een Europees diploma voor beschermde 
gebieden: Nationaal Park Weerribben-Wieden, de Oostvaardersplassen, De Boschplaat op 
Terschelling en het Naardermeer.

Naast het beheer van de verschillende landschapstypen, vindt er ook soort specifiek beheer plaats.
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Toen heb ik hem even klem gelegd en 
daarna werd hij rustig en ging mee naar 
het politiebureau. Bleek een schizofrene 
man te zijn die al vaker voor overlast had 
gezorgd. Ik kom hem nog regelmatig tegen 
en dan groet hij me als een oude vriend”. 
Na een kwartier varen zet hij de motor af. 
We glijden langzaam naar de oever en het 
is opeens heel stil. Je hoort alleen vogels 
en een enkele hommel. In de verte hoor je 
een vliegtuigmotor grommen. Opeens ben 
je je beter bewust van dit unieke gebied. 
Als we verder varen speurt mijn gastheer 
de oevers af naar sporen van de otter die 
weer volop in het gebied voorkomt. Helaas 
vindt hij ook nogal eens doodgereden 
otters. Opeens stoppen we, want daar ligt 
op een boomstronk, heerlijk in het zon-
netje een opgekrulde ringslang; prachtig 
getekend en onbeweeglijk. De boot kan 
heel dicht bijkomen. Wat een ontmoeting, 
ik vrees dat mijn foto door de opwinding 
niet heel geweldig is geworden.

Als we verder varen legt Casper uit dat de 
snelheid van boten wordt gemeten met 
hand-gps. Dat levert goed bewijsmateriaal 
op. Toch werden vroeger veel proces-
verbalen geseponeerd. “We begrepen het 
maar niet, tot iemand op het idee kwam 
iemand van justitie uit te nodigen en te 
laten zien hoe we tot die proces-verbalen 
kwamen. Sindsdien krijgen we veel minder 
sepo’s, en daar zijn we toch wel blij mee”. 

Tekst en foto’s: Wil Kroon

Bronnen o.a. sites www.staatsbosbeheer.
nl/Natuurgebieden/weerribben
en www.natuurmonumenten.nl/natuurge-
bied/nationaal-park-weerribben-wieden

Wat een schitterend stuk nieuwe natuur, door 
mensenhanden gecreëerd.

Nooit genoeg (nieuwe) natuur
Terug bij de locatie van de werkeenheid 
wijst hij me op de kaart waar ik het nieuw 
ontwikkelde gebied kan vinden. Uitein-
delijk rijdt hij gewoon even voor me uit 
en dat is wel zo gemakkelijk. Als we bij de 
vogelhut staan met zicht op de oeverzwa-
luwwand, waar al druk gevlogen wordt, 
ben ik onder de indruk. Wat een schit-
terend stuk nieuwe natuur, door mensen-
handen gecreëerd. 

We nemen afscheid en ik weet zeker dat ik 
terug kom. 

Dan gewoon met de fiets, want dat kan 
ook heel goed, overal zijn fiets- en wan-
delpaden. Met een brede zwaai verdwijnt 
Casper in z’n auto. Hij moet die avond nog 
naar Hasselt. Er is een melding dat de daar 
groeiende zeldzame kievitstulpen worden 
uitgespit. Een mooie ontmoeting, met een 
prachtig stuk Nederland en met een boa 
met passie voor z’n gebied.
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