
 
 
Verslag informatieavond Wetering Oost 12-05-2009 
 
Opkomst: circa 42 personen.  
Aanwezig: het bestuur van Plaatselijk Belang Scheerwolde en Kalenberg en van het 
Plaatselijk Nut Wetering; dorpsbewoners van de betreffende dorpen.  
Aanwezig: Henk Haan, Jan Mulder, Harriet Hofsink, Meriam Tuinstra en Ernst Rijsdijk.  
 
De opening geschiedde door Henk Haan, voorzitter van de landinrichtingscommissie 
Noordwest Overijssel. Vervolgens nam Meriam Tuinstra van de Dienst Landelijk Gebied 
het woord over om een inhoudelijke presentatie te geven. Het doel van de avond was om 
de aanwezige dorpsbewoners en de besturen van de Plaatselijke Belangen en het 
Plaatselijk Nut te informeren over de stand van zaken betreffende Wetering Oost.  
 
Inhoud presentatie 
De rol en taakverdeling bij de verdere planvorming van Wetering Oost: 

- de Adviescommissie Noordwest Overijssel bepaalt de inhoud van het plan en 
adviseert GS 

- de provincie stelt het plan vast en financiert de uitvoering 
- o.a. gemeente geeft vrijstelling af op het vigerende bestemmingsplan en verstrekt 

de aanlegvergunning,  en het waterschap geeft keurvergunning af 
- de bewonersverenigingen hebben formele inspraakmomenten bij de 

adviescommissie, provincie en bij de gemeente 
 
De eisen en wensen vanuit het gebiedsperspectief, het raamplan van de landinrichting, het 
convenant tussen provincie en waterschap en de belangenverenigingen zien er samen als 
volgt uit:  
Thema Eisen en wensen 
Natuur Moeras, riet en ruigte, open water en nat schraalland 
Economie 35 ha rietcultuur 
Water/veiligheid 2.000.000 m3 waterberging 
Leefbaarheid/bereikbaarheid Alle wegen open houden 

Vrijliggend fietspad langs Wetering 
Fietspad langs Vloddervaart 
Droge muggenstrook van 150 m 

Recreatie Wandelroute door het gebied, vrijliggend fietspad langs 
Wetering fietsen, uitzichtpunt, lelievijver , woonvlotten 
(in geval van watergoed), kanoen en schaatsen 

Overig Er moet nog een keuze gemaakt worden tussen 
Watergoed of traditionele natuurontwikkelingsvariant 
Gasleiding 
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Het is een feit dat niet al deze doelen in Wetering Oost te realiseren zijn, daarom moest 
de Adviescommissie keuzes maken.  
 
Op 20 maart 2009 heeft de Adviescommissie dat gedaan, en gekozen voor 
´´inrichtingsvariant 4´´. Deze variant is een combinatie waarin een deel van de 
natuurdoelen, een deel van de wateropgave en een deel van de wegen wordt ingepast.   
 
 
De volgende randvoorwaarden zijn toen vastgesteld: 
Twee opties uitwerken Watergoedvariant 

Natuurontwikkelingsvariant 
Economie Rietcultuur 35 ha 
Waterberging 1.000.000 m3 
Wegen A.F. Stroinkweg: nog niet helder. Voorkeur om het 

als fietspad + toegang naar commerciële rietvelden in 
te richten 
Kon. Julianaweg en Roerdompweg verwijderen 

Muggenstrook Droge bufferzone als anti-muggenstrook van 150 
meter breed 

Natuur Rietcultuur:                                              35 ha 
Schraal grasland (= muggenstrook):        23 ha 
Moeras, open water, trilveen:                  103 ha 

- hoogdynamisch (ca 60 ha) 
- kwetsbare natuur (ca 40 ha)  

Recreatie Rondgaande wandeling aan buitenzijde van gebied 
Uitzichtpunt 
Twee vrijliggende fietspaden 
Geen fietspad langs Vloddervaart 
Geen verblijfsrecreatie (in vorm van woonvlotten 
o.i.d)  
Niet kanoen, eventueel wel schaatsen 

Gasleiding Verplaatsen van Kon. Julianaweg via ir. Luteijnweg 
naar Wetering 

 
Het vervolgtraject ziet er beknopt als volgt uit: 
Maart 2009   verder uitschetsen van de natuurontwikkelingsvariant en de    
                                         watergoedvariant 
September 2009   Keuze en vaststellen adviescommissie 
Oktober 2009    Aanbieden aan de provincie 
December 2009   Beschikken provincie (euro’s) 
September 2010   Aanbesteden 
December 2010   Uitvoeren 
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Beantwoording vragen vanuit de zaal (na de pauze) 
 
Vragen aangaande het proces 

- Wat gebeurt er als inspraakprocedures (+ eventuele Raad van State) veel langer   
      duren dan gepland? (1. Familie Zwanenburg) Reactie: Het is de bedoeling dat  
      de realisatie van Wetering Oost en West start in september 2010. Procedures  
       kunnen echter voor uitloop zorgen. 
- Variant 4 was al vastgesteld op 20 maart: is Watergoed hiervan nu een nieuwe  
      variant of een subvariant? (3. Zwanenburg) Reactie: De uitgangspunten van  

variant 4 staan vast. In de nadere uitwerking van deze uitgangspunten bij 
Watergoed kunnen een aantal aanpassingen opleveren. 

 
- Wanneer komt Wetering-West aan de orde? Wanneer nadere informatie richting 

bevolking? (6. Zwanenburg) Reactie: In juli/augustus is Wetering Oost gereed. 
Volgens planning komt in december Wetering West in de adviescommissie. 
Daarna wordt het plan ingediend bij GS. In een nieuwe nieuwsbrief zal aandacht 
gegeven worden aan Wetering West. Bij Wetering West zal hetzelfde proces als 
bij Wetering Oost gevolgd worden. Ook voor dit gebied zal een informatieavond 
georganiseerd worden. 
 

- Is het wel zo verstandig om natuurplannen nog wel uit te voeren. Landelijke 
politiek wil de formule uit de jaren ’80 loslaten (voortschrijdend inzicht) o.a. door 
het wereldvoedselprobleem en de invulling natuur in de 162 Natura2000 gebieden 
vastleggen (met agrarisch natuurbeheer). Reactie: De Adviescommissie is zich 
hiervan bewust. Provincie Overijssel , de opdrachtgever van de Adviescommissie, 
heeft tot dusverre geen plannen om de opdracht om 1550 ha nieuwe natuur in 
Noordwest Overijssel te ontwikkelen, in te trekken.    
 

- Is alle grond van Wetering Oost in bezit van BBL of zijn er nog een aantal 
particuliere eigenaren? (12. Riezebos) Reactie: Nee in zowel Wetering Oost als 
Wetering west zijn er nog een aantal percelen in eigendom van particulieren. 
Volgens de huidige Wet investering Landelijk Gebied zou er eerst een  Dit is een 
serieuze ´´hobbel´´ waar Grondzaken (BBL) mee aan de slag moet. Volgens de 
WILG zou eerst het inrichtingsplan Scheerwolde moeten worden vastgesteld met 
daarin de grondclaim voor o.a. natuur, waterverbeteringsmaatregelen, recreatieve 
paden etc, om daarna via een Plan van Toedeling de gronden voor diverse 
bestemmingen, dus ook voor natuur in Wetering Oost en Wetering West vrij te 
ruilen. BBL heeft in Scheerwolde allerlei percelen liggen die in de ruiling kunnen 
worden meegenomen.  Via een Plan van Toedeling worden dan 
grondeigendommen binnen de nieuwe natuurgebieden naar een andere locatie in 
bv. Scheerwolde toegedeeld, zodat de nieuwe natuur geheel in bezit van 
Staatsbosbeheer komt. Maar er is nog geen Inrichtingplan Scheerwolde. Gepoogd 
wordt of gronden rechtstreeks aangekocht kunnen worden, via plan tijdelijk 
gebruik, of via een vrijwillige kavelruil alvast van eigenaar te laten wisselen. In 
een Plan van Toedeling zullen eigenaren met de grond op de nieuwe locatie 
Scheerwolde weer meedoen. 

 
- Waterberging is een nieuwe doelstelling in Wetering Oost en Wetering West. Dit 

doel is zelfs belangrijker dan de natuurdoelen in de nieuwe natuurgebieden. De 
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technische uitwerking door Waterschap Reest & Wieden kan een hobbel zijn om 
de planning (uitvoering start 2010) te halen. .  

- meneer Joustra: Kies in ieder geval voor Wetering West niet voor een 
watergoedvariant. Ook daar zijn keuzes de maken. Natuur zal daar hoger scoren 
dan in Wetering Oost  omdat het gebied zich in de zwanehals tussen Wieden en 
Weerribben bevindt. 

 
Vragen aangaande de bufferzone en het beheer 

- Droge muggenstrook. Het gevaar is dat het niet-nauwelijks onderhouden leidt tot 
een minder aantrekkelijke begroeiing. Is herzien van het plan ook mogelijk? (15. 
Joenje) 

- Wordt de droge bufferzone onderhouden zodat er geen overlast komt van 
muggen? Hoog gras is namelijk een ideale broedplaats voor muggen (17. Hank 
Kale)  

- Het onderhoud van de droge bufferzone en het fietspad; hoe wordt dit gedaan? Er 
moet eigenlijk 1 of 2 keer gemaaid worden. Als dat niet goed beheer wordt, dan 
liever open diep water! (18. Joustra)  

- Meneer Joustra heeft een voorkeur voor de natte muggenstrook in verband met 
beheersbaarheid ervan.  

Reactie op de voorgaande vragen:  
- De adviescommissie heeft gekozen voor een droge muggenstrook. Hiervoor zijn 

twee redenen. De provincie heeft dit toegezegd aan de bewoners destijds, en een 
natte muggenstrook betekent extra afgraven en extra transport wat het plan 
duurder maakt. 
De beheerder en eigenaar van de droge bufferstrook wordt SBB, het fietspad 
wordt onderouden door de gemeente. Het beheer van de bufferzone moet 
uitgewerkt worden om te voorkomen dat het “een onkruidbende” wordt. SBB 
heeft zitting in de adviescommissie, de onderhoudskosten (oa. Frequentie van 
maaien) worden met de inrichtingskosten in de planvormingfase alvast 
meegenomen. De eindbeheerder geeft uiteindelijk schriftelijk aan naar de 
Adviescommisise dat hij bereid is het beheer, onder die condities  over te nemen. 
  

- Is er de mogelijkheid voor aanwonenden om gebruik te maken van de droge 
bufferzone? Bijvoorbeeld graasveld voor schapen of een volleybalveldje bij een 
camping (ook in verband met onderhoud/maaien?) (19/ R. Bastiaanse, camping de 
Turftente) Reactie: Voor die vorm van beheer is tot op heden niet nagedacht. Dit 
wordt meegenomen in de ambtelijke uitwerking van het inrichtingplan.  
 

- Hoe gaat het beheer van het rietland er uit komen te zien? Reactie: Net als het 
beheer van de bufferzone zal het beheer van de commerciële rietcultuur nader 
worden uitgewerkt worden in het inrichtingsplan. Staatsbosbeheer wordt ook van 
de commerciële rietcultuur eigenaar, SBB zal de uitgifte van de commerciële 
rietcultuur verzorgen. Momenteel wordt nog nagedacht over het de 
overgangsbeheerperiode, omdat na inrichting de commerciële rietvelden niet 
meteen exploitabel zijn. Het is de bedoeling dat SBB de percelen zodanig beheert 
dat op termijn er goede rietvelden zijn die geëxploiteerd kunnen worden. SBB 
heeft al jarenlang ervaring met riettelers.  
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Vragen aangaande de financiering 
- Wat kost dit allemaal en wie gaat dat betalen? Wie betaalt straks het onderhoud? 

(10. Jan van de Brink). 
- Hoe zit het met de financiering van de uitvoering?  

Hoe wordt na uitvoering het beheer/onderhoud (financieel) gegarandeerd? (11. 
Zwanenburg) 

- Strook diep water (1 meter of meer) heeft drie voordelen. De opbrengst van de 
grond/het zand. Meer open water, hetgeen voor de Weerribben een lang 
gekoesterde wens is. Geen onderhoud. (15. Joenje)  

Reactie op de vragen over financiering:  
- Antwoord: Het afgraven van de grond is onderzocht. Er zijn nauwelijks 
afzetmogelijkheden voor de vrijkomende grond. Afgraven en transporteren kost dus veel 
geld en levert dus niets op.  
- De inrichtingskosten worden betaald uit ILG-gelden (100 % Rijk, Provincie).  
- Kosten van de waterberging worden gedeeltelijk door Waterschap Reest & Wieden en 
gedeeltelijk van ILG-gelden betaald 
-  Het fietspad wordt betaald door provincie en gemeente.  
-  Voor eventuele meerkosten van Watergoed wordt gekeken naar Kunst Cultuur 
Overijssel, Provincie Overijssel, VROM etc. De Watergoed variant scoort politiek heel 
goed. De landelijke commissie Kunst & Cultuur heeft Watergoed hoog op de agenda en 
heeft er geld voor over 
 
De kosten zijn straks (globaal)  bekend en in het plan uitgewerkt maar worden niet 
openbaar gemaakt in verband met de aanbestedingsprocedure..  
 
Algemene vragen 

- De uitdrukkelijke wens van de bewoners van Kalenberg is: behoud Stroinkweg 
voor autoverkeer en een fietspad langs de Vloddervaart. Argumenten: 
bereikbaarheid Steenwijk, schoolgaande kinderen, recreatie en toerisme, 
veiligheid (bereikbaarheid bij calamiteiten) (4. Geert Dentro, PB Kalenberg-
Hoogeweg), Er wordt nu niets mee gedaan.  
Opmerking:Geringe verkeersintensiteit is geen reden niet af te sluiten. Bij 
Scheerwolde komt op termijn waarschijnlijk het recreatiepark. Met toename van 
dat verkeer (richting Nationaal Park / Wetering Oost) is rekening gehouden in het 
verkeersonderzoek. Volgens de landelijke normen is zelfs een vrijliggend fietspad 
niet nodig. Maar de Adviescommissie/gemeente Steenwijkerland wil dit 
vrijliggend fietspad wel graag langs de Wetering.  

- Het trilveen heeft moeite met ammoniak. 
- Afwisseling langs Wetering Oost onderzoek gedaan? (13) 
- Rietcultuur A.F. Stroinkweg: overleg met provincie of het voor auto’s open kan 

blijven (14. Honet) 
- Voor wie ontwikkel je Watergoed (16)? Je mag er toch niet in. Reactie: in de 

directe omgeving kan men kanoen, wandelen en vanaf een uitkijktoren het gebied 
bekijken. Er dwars doorheen banjeren mag niet vanwege de natuurdoeltypen en 
bijbehorende flora en fauna (broedseizoen Roerdomp etc.)   

- Afstand van 150 meter vanaf Wetering of vanaf de weg? (18. Joustra) 

 5



Reactie op de algemene vragen en opmerkingen: 
Het is de Adviescommissie bekend dat Plaatselijk Belang Kalenberg de nadrukkelijke 
wens heeft dat de A.F. Stroinkweg open moet blijven, ook voor autoverkeer, en dat er een 
apart vrijliggend fietspad langs de Vloddervaart zou moeten komen.  In de afweging van 
alle wensen is ervoor gekozen dat autoverkeer ook best via de Wetering en ir. Luteijnweg 
richting Steenwijk kan rijden. Er is nog enige discussie of de A.F. Stroinkweg wel of niet 
voor fietsers toegankelijk moet blijven. Dit vanwege de verstorende werking van mensen 
op de gewenste fauna (o.a. Roerdomp die erg schuw is) die in het gebied zou moeten 
verblijven. Het verwijderen van de A.F. Stroinkweg als fietspad om iets noordelijker 
ervan in het noorden een nieuw fietspad te realiseren langs de Vloddervaart is een 
kostbare aangelegenheid. Aan de ene kant verwijder je een weg, en tegelijkertijd maak je 
even verderop een nieuw weglichaam. Dat is zonde van belastinggeld.   
A.F. Stroinkweg in ieder geval open voor fietsers, mogelijk ook open voor autoverkeer. 
Als er rietcultuur komt, dan is ontsluiting nodig , wellicht met een paaltje zodat de 
riettelers wel bij de rietpercelen kunnen komen , maar niet als doorgaande route om 
zoveel mogelijk rust in het gebied te waarborgen.  
  
De beantwoording van de vraag of de 150 meter afstand vanaf de Wetering of vanaf de 
weg moet worden onderzocht. (Bij navraag blijkt het 150 meter vanaf de weg te zijn) 
 
Vragen over Watergoed 
-  kunst is nooit een doelstelling en/of uitgangspunt van het gebiedsperspectief geweest! 

Antwoord: het is wel de opdracht aan de Adviescommissie om twee 
inrichtingsplannen voor Wetering Oost te maken, eentje is de traditionele 
natuurontwikkelingsvariant, de andere is de kunstvariant. Voor beide wordt een plan 
inclusief maatregelen en inzicht in de investerings- en beheerskosten gemaakt. Hier 
tussen moet de Adviescommisie kiezen.  
 
met verstand inrichten i.p.v. met dobbelstenen! Wat als er bijvoorbeeld geen 5 wordt 
gegooid? Dan helemaal geen riet? - is er een notaris bij het dobbelen aanwezig? 
Conclusie: niet doen dus! (5. Zwanenburg) 
- Antwoord: Hierover is ambtelijk reeds nagedacht. Het is bekend hoeveel vlakken 

er van een bepaald natuurdoeltype in het plan moeten worden opgenomen,  Als op 
een gegevenmoment zovaak het cijfer 5 is gegooid dat de oppervlakte riet is 
voorzien, moet opnieuw gedobbeld worden,  

- Reactie: Na opstelling van het plan is er formele gelegenheid tot beroep en 
bezwaar 
 

Vragen aangaande de landbouwomgeving 
Heeft deze nieuwe natuur gevolgen voor omliggend landbouwgebied in verband met 
Natura2000 (3 km afstandgebied?) (9. Henk Ploer) Ook plaatselijk Belang Scheerwolde 
vertelt dat in zestien gevallen een Nbwet-vergunning is geweigerd. Heeft dat met de 
nieuwe natuur te maken?  
Antwoord: Nee het ging hier echter om oude en niet volledige aanvragen die zijn 
afgewezen. Dat heeft niets te maken met de nieuwe natuurgebieden.  
Wel speelt momenteel in het gebied de nieuwe Natura 2000 wetgeving, De Wieden en 
Weerribben zijn door Europa als Natura 2000-gebied aangewezen. De consequenties van 
deze aanwijzing zijn echter nog niet duidelijk,  wat een verlammende werking heeft op 
vergunningverlening t.a.v.  de landbouw in het gebied. Omdat Rijk en Provincie en 
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Gemeenten nog niet weten wat wel en niet mag, worden een aantal bouwvergunningen in 
het gebied aangehouden. Als het wel duidelijk wordt kan de aanvraag van ondernemers in 
behandeling worden genomen.  
 
Wat voor gevolgen heeft de EHS voor het landbouwgebied en de bewoning? 
Het uitgangspunt is dat de omgeving (dit is e bebouwing, de aangrenzende bestaande 
natuur , de omringende landbouwpercelen er geen last van mag hebben. Er worden 
hiervoor maatregelen opgenomen in het plan, zoals kwelsloten. 
 
Proces 
Informeren van de bevolking over Wetering-West moet eerder gebeuren dan de 
nieuwsbrief  tijdig informeren.  
Kunnen de Plaatselijke Belangen actiever op de hoogte gehouden worden? Antwoord: 
toegezegd wordt dat de Plaatselijke Belangenverenigingen op de verzendlijst van de de 
openbare stukken worden gezet. Het is wel zo dat de verantwoordelijkheid nog steeds ligt 
bij de bewoners. Aan het ontvangen, of juist niet ontvangen van stukken kunnen geen 
rechten worden ontleend (in de zin van procedurefouten o.i.d.).Hou daarom ook de 
agenda van de landinrichtingscommissie in de gaten. De agenda wordt bekend gemaakt 
in de Steenwijker Courant en op de website: www.noordwestoverijssel.nl 
 
Algemeen 

- kunst is nooit een doelstelling en/of uitgangspunt van het gebiedsperspectief 
geweest! Antwoord: het is wel de opdracht aan de Adviescommissie om twee 
inrichtingsplannen voor Wetering Oost te maken, eentje is de traditionele 
natuurontwikkelingsvariant, de andere is de kunstvariant. Voor beide wordt een 
plan inclusief maatregelen en inzicht in de investerings- en beheerskosten 
gemaakt. Hier tussen moet de Adviescommissie kiezen.  

 
- met verstand inrichten i.p.v. met dobbelstenen! Is er een notaris bij het dobbelen 

aanwezig? Conclusie: niet doen dus! (5. Zwanenburg) Wat als er bijvoorbeeld 
geen 5 wordt gegooid? Dan helemaal geen riet?  

 
- Reactie in algemene zin. Stel dat de Adviescommissie kiest voor Watergoed in 

Wetering oost, volgt nadien de formele gelegenheid tot beroep en bezwaar. Het 
plan moet zodanig zijn vormgegeven dat de gewenste natuur bereikt wordt, dat 
het in te richten valt en te beheersen. Het zijn belangrijke aspecten die de 
Adviescommissie zelf ook meeneemt in haar beslissing van  wel/geen Watergoed.  
Om kort in te gaan op het dobbelen; steen 5 van riet: Hierover is ambtelijk ook 
nagedacht. Het is bekend hoeveel vlakken er van een bepaald natuurdoeltype in 
het plan moeten worden opgenomen,  Als op een gegevenmoment zovaak het 
cijfer 5 is gegooid dat de oppervlakte riet is voorzien, moet opnieuw gedobbeld 
worden.   

 
 
Mailadressen van de plaatselijke belangen:  
Wetering: giliajanhanskamp@tiscali.nl + redactie@pnweteringeo.nl 
Kalenberg-Hoogeweg: Geert Dentro, dentro@planet.nl 
Scheerwolde: Erna.Weijs@kpnmail.nl 

http://www.noordwestoverijssel.nl/
mailto:giliajanhanskamp@tiscali.nl
mailto:redactie@pnweteringeo.nl
mailto:dentro@planet.nl
mailto:Erna.Weijs@kpnmail.nl
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