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Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
(Wetering, Muggenbeet, Nederland, Oeverweg, Steenwijkerdiep)

www.pnweteringeo.nl
Bericht vanuit het bestuur
Het bestuur heeft veel positieve reacties ontvangen
over de eerste Nieuwsbrief van de vereniging
(december 2008) en de nieuwe website van de
vereniging. Tientallen bewoners hebben zich
ondertussen al opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief.
Verder willen de bestuursleden de bewoners - die de
afgelopen tijd enthousiast in één van de werkgroepen/
commissies aan het werk zijn geweest - hartelijk
danken. Vooral hun inzet en hun betrokkenheid wordt
zeer gewaardeerd.
Jan Hanskamp (vz/sec)

‘Klein Giethoorn’
’Herikerberg Vastgoed’ heeft aan het geplande
recreatiepark bij Scheerwolde de naam ‘Residence
Klein Giethoorn’ gegeven. Voor meer informatie zie:
www.kleingiethoorn.nl
Met betrekking tot wijziging van het bestemmingsplan:
De Raad van State in Den Haag vindt dat er te weinig
onderzoekgegevens zijn voor de aanleg van het
recreatiepark bij Scheerwolde. Er moet een nader
onderzoek komen naar de gevolgen van de bouw van
het recreatiepark op de natuur in de directe omgeving.
Dit onderzoek is nu klaar en zal binnenkort gaan naar
de Raad van State.
De gemeente zal proberen om bij de Raad van State
een versnelde procedure op te starten, om de schorsing
van de Raad van State te heroverwegen.
Naar aanleiding van de uitspraak van deze zitting zal
het recreatiepark worden uitgevoerd of zal het project
beëindigd worden, volgens ‘Herikerberg Vastgoed’.

Leukste idee, bord Nederland
Sinds 4 jaar ontbraken de plaatsnaamborden bij
Nederland. Hoe ze ook bevestigd werden, met antidiefstalbeugels of een extra verankering, niets mocht
baten. Tot de gemeente een ludieke actie bedacht: een
bord met ‘Nederland’ in oranje letters op een witte
ondergrond.
Op 31 januari 2009 - de 71ste verjaardag van Koningin
Beatrix - werd het bord geplaatst door wethouder Peter
van der Terp en de ‘burgemeester van Nederland, Dick
Bakker. Dick Bakker noemde het al een ‘weg’bord,
maar dit werd helaas al binnen 24 uur waarheid. Toen
was het eerste bord al gestolen en enkele weken later
het laatste bord.
Wie heeft nu het leukste idee om een bord voor
Nederland ‘diefstalbestendig’ te plaatsen?
Geef dit door aan de redactie. Bij de eerstkomende
activiteit van de vereniging maakt de redactie de
leukste suggestie bekend en zal dit aan de gemeente
worden doorgegeven.

Inrichting Wetering Oost stap verder
De Adviescommissie van de Landinrichting Noordwest
Overijssel heeft uit vier varianten een globale
inrichting gekozen voor de inrichting van polder
Wetering Oost (ten noorden van de Lutynweg).
In grote lijnen is dit een droge bufferzone evenwijdig
aan de weg Wetering Oost van 150 meter breed (ter
voorkoming van muggenoverlast voor de bewoners)
met hierin een fiets- en wandelpad.
De Stroïnkweg blijft bestaan, de Roerdompweg en een
deel van de Kon. Julianaweg zullen echter vervallen.
Rondom de Stroïnkweg wordt geprobeerd 35 ha
rietcultuur te maken. Het overige deel van het gebied
wordt als moeras ingericht.

Jaarlijks overleg met gemeente
Aan de hand van de Toekomstvisie Wetering en
omstreken heeft het bestuur van Plaatselijk Nut
Wetering e.o. (P.N.) met een afvaardiging van B en
W van de gemeente Steenwijkerland over het
volgende gesproken:
- In het kader van de landinrichting zullen op
Wetering Oost en -West te zijner tijd fietspaden
worden aangelegd, waarbij door P.N. ook gewezen is
op het belang van Wetering West tussen Scheerebrug
en N333.

Hoe de verdere inrichting van Wetering Oost er in
detail uit komt te zien wordt door de commissie beslist
in de geplande vergaderingen van juni en september
2009. Daarbij wordt ook de inrichting van polder
Wetering West meegenomen. De werkelijke inrichting
van beide polders is gepland vanaf najaar 2010.

Voor meer informatie kijk op de website:
www.noordwestoverijssel.nl
of volg het actuele nieuws op:
www.pnweteringeo.nl

Heeft u last van zwerfkatten op uw erf?
Via het dierenasiel de Kluif in Steenwijk kunt u een
vangkooi regelen. De katten worden door het asiel
gratis gesteriliseerd of gecastreerd en voor hen wordt
vervolgens een nieuw thuis gezocht.
Meer informatie: Gilia Hanskamp (0527-292847)

- Er zal mogelijk dit jaar méér gecontroleerd worden
op de vaarsnelheid. De politie zal speciale aandacht
hieraan geven, naar aanleiding van een ongeval bij
Giethoorn vorig jaar. De politie heeft toegezegd dat
zij dit punt bij een ledenvergadering uit willen
leggen.
- Het strooibeleid zal kunnen worden aangepast.
Heel Wetering Oost zal namelijk ook bij de eerste
strooironde moeten worden ingedeeld.
- Het verkeersbeleid bij grote evenementen zal
n.a.v. de drukte bij de afgelopen schaatsperiode
worden geëvalueerd. Te denken valt aan
wegsleepregeling, éénrichtingsverkeer, transferium
en verkeersregelaars. Door P.N. is nogmaals gewezen
op het belang van een goed plan i.v.m. mogelijke
calamiteiten, waarbij politie, ambulance en
brandweer snel ter plaatse moeten kunnen zijn.
- Informatie over het ‘Recreatieplan Scheerwolde’
kan worden verbeterd door voor het
opmaken/uitgeven van de Nieuwsbrief contact op te
nemen met de contactambtenaar. Deze kan dan het
laatste nieuws van de ontwikkelingen doorgeven.
- De verkeerssituatie op het Steenwijkerdiep Zuid
(smalle weg, fietsverkeer, zwaar landbouwverkeer)
zal nader worden bekeken. Uitwijkplaatsen zoals bij
de Hoogeweg is volgens het bestuur de enige
oplossing.
- Op verzoek van P.N. zal er met spoed een
parkeerplaats nabij het Kooibomenpad in
Nederland moeten worden aangelegd, mede omdat er
een zoneparkeerverbod is. Het bestuur heeft al met de
contactambtenaar ter plaatse gekeken. (N.B.: het leek
de gemeente een goed plan)

. Goed

bezochte algemene
ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de vereniging op
maandagavond 9 maart 2009 is goed bezocht door de
leden. Tijdens de vergadering was er veel aandacht
voor de werkzaamheden van de verschillende
werkgroepen.
Een opmerkelijk besluit is genomen met betrekking tot
de contributie. Deze is met 100% verhoogd van € 5,00
naar € 10,00 per huishouden. Het bestuur deed dit
voorstel, om alvast wat extra financiële middelen in kas
te hebben om het 100-jarig bestaan van de vereniging
te kunnen vieren. De aanwezige leden waren unaniem
voor de verhoging van de contributie.
Na de pauze was er tijd voor het vertonen van twee
DVD-films. Het waren historische beelden van het
leven uit 1949 in de omgeving van Wetering en een
film uit 1961 over het leven in de gemeente
Steenwijkerwold.
Voor het bekijken van de concept notulen van deze
algemene ledenvergadering, kijk op de website:
www.pnweteringeo.nl

Werkgroepen Plaatselijk Nut Wetering
Per 15 maart 2009
Redactieraad:
Erica Zwanenburg (06-55594572), Gilia Hanskamp,
Marieke Smit (ondersteund door een verspreidingsgroep voor de Nieuwsbrieven)
Doorlopende activiteiten:
Gilia Hanskamp (0527-292847), Reinier /Netty Jacobs,
Marieke Smit, vacatures!
Kerkje Wetering
Henk Kale (0521-370077), Herman van Slooten, Juul
van Amerom, Roelof Muis
Landinrichting - Verkeer
Gerrit Joustra (0521-371228), Aad v.d.Wulp, Sjaak
Kreté
Natura 2000
Jaap Riezebos (0521-371452), Mark Bredero, Jan Smit
100 jaar Plaatselijk Nut Wetering e.o.:
Marieke Smit ( 0521- 371214), Erica Zwanenburg,
vacatures!
Heeft u tijd en zin om één van bovengenoemde
werkgroepen/commissies te versterken?
Bel dan één van de contactpersonen!

Zweefvliegers van het platteland
Er zijn weinig vogels die zo tot de verbeelding
spreken als de ooievaar. Aan zijn fantastische
glijvluchten op thermiek en zijn voorkeur voor
drassige graslanden dankt hij de bijnaam
‘zweefvlieger van het platteland’. Vroeger was de
ooievaar een graag geziene gast, ze kondigen het
voorjaar aan en brachten geluk.
In Wetering en omstreken is het nu dus ook voorjaar
en we krijgen gelukkige tijden, als men naar alle
ooievaars kijkt die momenteel in de omgeving
broeden.
Het ooievaarsnest van Staatsbosbeheer op Nederland
is al jaren bewoond, de nesten die de afgelopen jaren
in Muggenbeet (boomnest) en in Wetering (drie
paalnesten) zijn geplaatst zijn ook bewoond.
Ooievaars zijn trouw aan hun nest. In het voorjaar
kunnen dan ook felle nestgevechten plaatsvinden.
In 2009 zijn alle nesten ‘bezet’ en er zijn nu 10
ooievaars in Wetering en omgeving. Enkele
‘dwaalgasten’ komen nog wel eens langs, maar deze
wordt fanatiek weggejaagd.
Ooievaars overwinteren normaal gesproken in de
savannen van Afrika. Ze broeden daar echter niet,
omdat daar niet voldoende goed voedsel is voor hun
jongen. Ze leven voornamelijk van regenwormen,
muizen, mollen, sprinkhanen, kikkers en soms een
slang. De jongen hebben ‘zacht voedsel’ nodig zoals
regenwormen. Deze zijn niet voldoende in Afrika.
Als de jongen voor de eerste keer naar Afrika trekken
blijven ze daar twee jaar tot ze volwassen zijn.
Tegenwoordig blijven regelmatig ooievaars in
Nederland overwinteren, omdat de winters niet al te
streng meer zijn de laatste jaren.
Aan de hand van ringnummers kan men zien waar
een vogel is geringd. Verschillende ooievaars die
broeden aan de Wetering komen uit de ooievaarstations bij Spanga of bij De Wijk.

Nieuwe bewoners

Wetering West
Je kan aan de kop “nieuwe bewoners” gaan
twijfelen: is ze nou ’n nieuwe- of een oude
bewoonster....
Inderdaad, na 13 jaar is ze weer terug:
Linda Timmerman, inmiddels al jaren mevrouw
Dunnik-Timmerman.

Over de nieuwe ontwikkelingen t.a.v. ‘de gele vlek’,
Natura 2000 en de landinrichting is Linda nog
afwachtend. Zo’n recreatiepark vindt ze op zich wel
okay, maar 260 huizen lijkt wel erg veel. Nieuwe
huizen bij Scheerwolde voor permanente bewoning
juicht ze toe, maar zoals zo velen vraagt ze zich af of
er doorstroming mogelijk zal zijn voor bewoners uit
Scheerwolde. Ook de consequenties van de plannen
t.a.v. Wetering West (en Oost) zijn nog niet
duidelijk. Ze hoopt dat één en ander gunstig zal
uitvallen, ook met het oog op de camping.
Alles bij elkaar is de hele familie zeer tevreden met
de verhuizing!
ML

Oude bewoners

Linda vertelt dat haar gezin heel tevreden in Nijeveen
woonde, tot de gelegenheid zich voor deed om weer
aan de Wetering te kunnen gaan wonen. Ja, wat doe je
dan? Alle voor- en nadelen op een rijtje zetten. Hoe is
het voor de kinderen, van een druk sociaal leven voor
de hele familie in Nijeveen (gezelligheid, sportclubs
etc., alles bij de hand) naar een toch, vooral ’s winters,
veel stillere manier van (buiten) wonen aan de
Wetering, maar ja, dat plekkie aan het water bleef ook
wel trekken..
Consequenties voor Linda en haar man Chris waren
niet alleen verder weg wonen van je baan, maar ook weliswaar samen met de ouders van Linda - het runnen
van ‘Camping de Wilgenhof’ er bij.
Voor de echtgenoot van Linda, Chris, een geboren
Nijevener, moesten er ook wat knopen doorgehakt
worden. Uiteindelijk was het wisselen van baan van
Chris één van de doorslag gevende argumenten om te
verhuizen. Chris werkte bij Concordia in Meppel en
heeft een overstap kunnen maken naar de nieuwe
vestiging in Steenwijk, een nieuwe uitdaging.
Linda blijft voorlopig werken bij de Keurslager in
Havelte, iets dat ze al jaren met plezier doet. Dit kan
o.a. omdat haar kinderen al wat groter zijn en zo nodig
kunnen ze altijd bij opa en oma terecht.
De kinderen, Lisa en Rick, zijn inmiddels al helemaal
gewend, ze kwamen natuurlijk vaak al aan de Wetering
en in de omgeving, voor bezoeken aan opa en oma,
familie en oude vrienden van Linda.
Wel is er veel veranderd aan de boerderij van Jan Harm
en Janny Timmerman, waar Linda geboren en getogen
is. De ‘deel’ van de boerderij werd als het ware in
tweeën gesplitst, het vakantiehuisje werd aan de
zuidzijde erbij betrokken, het voorhuis grondig
veranderd en zo ontstonden twee prachtige woningen.
Linda realiseert zich ook dat niet zo heel veel jonge
mensen de kans krijgen om aan de Wetering te wonen,
financieel is dat bijna niet meer haalbaar. Dit brengt
wel met zich mee dat er niet zo veel jonge gezinnen
wonen.

Foto: De Bazuin – Alfred Schelhaas
Muziekvereniging De Bazuin uit een ver verleden

Eénmaal per jaar vaart de ‘Muziekvereniging de
Bazuin Wetering e.o.’ in de vroege avond
muziekmakend door de Wetering naar Muggenbeet
en terug. Dit jaar gebeurt dit op 1 juli of 8 juli 2009
(afhankelijk van het weer). Noteer dit in uw agenda!

Colofon
De Redactie-commissie:
Gilia Hanskamp; Marieke Smit en Erica Zwanenburg
Voor reacties, kopij en foto’s kunt u reageren naar:
redactie@pnweteringeo.nl
of bellen (na 19.00 uur)
06-55594572
Bestuur Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
Jan Hanskamp (vz/sec) : 0527-292847
Henk Kale (pen)
: 0521-370077
Roelof Muis
: 0521-371390
Rein Berger
: 0521-371429
Jaap Riezebos
: 0521-371452

Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in Wetering en omstreken?
Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief!
www.pnweteringeo.nl
Per e-mail krijgt u dan regelmatig een berichtje over het
laatste nieuws van Wetering en omstreken

