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

www.pnweteringeo.nl
Bericht vanuit het bestuur
Het bestuur is samen met de activiteitencommissie
bezig het jaarlijkse uitje te organiseren.
Op zaterdagavond 5 september 2009 is het uitje
gepland. Uitnodigingen worden nog verzonden.
Het bestuur wenst alle leden een goede zomer toe.
Jan Hanskamp (vz/sec)

‘De Bazuin vaart door de Wetering’

Op 1 juli klonk de muziek van de Bazuin over het water

Kalender:
6,7, 8 augustus 2009 (programma zie website PNW)
Feest Scheerwolde-Wetering e.o.
5 september 2009 avond (uitnodiging komt nog)
Jaarlijks uitje Plaatselijk Nut Wetering e.o.
22 september 2009 avond (uitnodiging komt nog)
Informatiebijeenkomst DLG
Toekomstige inrichting Wetering West
4 oktober 2009 14.30 uur: Zeilschoolgebouw Almare
Muziekvereninging Concordia (Bergschenhoek)
Fanfaremuziek, entree gratis

Voornpol wordt hersteld
Natuurmonumenten is 15 juni gestart met de
werkzaamheden voor het herstel van het eilandje
Voornpol in het Giethoornse Meer. De twee huidige
eilandjes worden weer tot één geheel gesmeed, er komt
een kanoaanlegsteiger en een brede rietzoom voor
moerasvogels.
Het eiland is door de jaren heen door de werking van
water en wind afgeslagen en in tweeën gesplitst. Voor
verder verval te behoeden is nu actie nodig.
Eerst wordt een beschoeiing geplaatst van natuurlijke
materialen. Na de zomervakantie wordt er veengrond
van elders uit het gebied aangevoerd om de eilandjes
daadwerkelijk te verbinden. Dit project is mede tot
stand gekomen door de Vrienden van het Giethoornse
Meer en financieel mogelijk gemaakt door Provincie
Overijssel, Ministerie van LNV (Leefgebiedenplan),
Nationaal Park Weerribben-Wieden en Natuurmonumenten.
Herstel van Voornpol heeft een tweeledig doel.
Enerzijds verbeteren hierdoor de omstandigheden voor
de natuur in De Wieden. Anderzijds vergroot
Natuurmonumenten hiermee de belevingsmogelijkheden en veiligheid voor mensen die met hun
boten recreëren op het Giethoornse meer.

Toekomstige inrichting omgeving

Ludieke actie bord Nederland

Inrichting polders Wetering
De ‘landinrichting commissie’ van NW Overijssel
heeft op 12 mei 2009 een informatieavond gegeven
over de inrichting van polder Wetering Oost. Vanuit
Kalenberg, Scheerwolde en Wetering en omgeving was
er erg veel belangstelling voor deze avond.
De verschillende inrichting mogelijkheden voor polder
Wetering Oost werden uitgelegd. Er is door de
‘adviescommissie’ van de landinrichting gekozen voor
een ‘normale’ natuurontwikkelings-variant, maar de
optie - inrichting volgens de kunstenaar herman de
vries - het ‘watergoed’ is nog steeds een mogelijkheid
die ook wordt onderzocht. Op 22 september 2009 staat
een informatiebijeenkomst over de toekomstige
inrichting van polder Wetering West gepland.
In december 2009 zal de ‘adviescommissie’ de
beslissing nemen hoe de inrichting van de polders
Wetering Oost en West definitief zal worden. Hierna
gaat deze ‘advies’beslissing voor besluitvorming naar
Gedeputeerde Staten, waarbij de normale inspraakprocedure wordt aangehouden. De uitvoering staat voor
beide polders gepland voor najaar 2010.

Residence Nieuw Giethoorn
De Raad van State heeft het verzoek tot versnelde
besluitvorming voor het wijzigen van het
bestemmingsplan ‘Recreatiepark Scheerwolde’
geschorst, met de berichtgeving dat de gemeente de
wettelijke inspraakprocedure niet correct heeft
toegepast. Inhoudelijk is er geen uitspraak gedaan. De
definitieve uitspraak van de Raad van State wordt nu in
het najaar/winter 2009 verwacht.
Volg het actuele nieuws op: www.pnweteringeo.nl

Waar vuur is, is rook

De oproep in de vorige Nieuwsbrief voor een ludieke
oplossing voor de ‘verdwenen borden’ van
Nederland hebben een paar suggesties opgeleverd.
De ludieke actie van de schaatsvereniging ‘Skik op
Skaase’ uit Limmen (Noord Holland) overtrof echter
de andere reacties.
In het kader van een sportfeest in Limmen konden de
deelnemende sportploegen een recordpoging doen,
met als thema ‘Wedden dat …’
De schaatsvereniging ‘Skik op Skaase’ had als
weddenschap: ‘Wedden dat wij binnen 24 uur door
Nederland kunnen skeeleren’.
Om te bewijzen dat ze dit inderdaad hebben gedaan
hebben ze hun recordpoging gefilmd in Nederland.
Men had al van te voren gezien dat het
plaatsnaambord niet meer in Nederland aanwezig
was, dus hebben ze hun eigen bord meegenomen. De
deelnemers hebben met veel plezier de tocht door
Nederland gemaakt en brachten tenslotte een toost uit
bij het unieke bord van Nederland.
Gelukkig heeft de gemeente Steenwijkerland kort
geleden weer nieuwe borden geplaatst!
het op geen enkele manier overlast veroorzaken. Dit
geldt voor het branden in het natuurgebied (zoals bv
riettelers) of bij bedrijven, maar ook voor
particulieren
De heer Talsma van de gemeente Steenwijkerland
gaf aan dat overlast in ieder geval bij de politie kan
worden gemeld. Op werkdagen kan hinder ook
worden gemeld via de servicelijn van de gemeente:
Telefoonnummer: 0800-86 50 650 (24 uur per dag).

In het voorjaar heeft men in de omgeving van Wetering
en omstreken regelmatig last gehad van het branden.
Vooral de rook gaf veel hinder.
Een reden voor de redactie om na te gaan wat wel en
niet mag en wat te doen bij overlast
Wanneer iemand open vuur wil maken (ook in een ton)
is hiervoor in ieder geval een vergunning nodig en mag

Stookverbod
De regionale brandweer van NW Overijssel stelt bij
extreme droogte soms een stookverbod in. Op dat
moment mag men ook niet met een vergunning
branden. Het gebruik van een barbecue of een kleine
vuurkorf mag dan wel, met de nodige voorzichtigheid.
Het instellen en opheffen van het stookverbod wordt
in de Steenwijker Express, de gemeentelijke website
en de Stentor gemeld.

Bedrijvigheid Wetering en omstreken:

De ringslang is een waterslang

Muggenbeet 7
RON DE GRAAF
In Wetering en omstreken zijn diverse bedrijven en
bedrijfjes gevestigd. In de nieuwsbrieven wil de
redactie, naast nieuwe bewoners, ook af en toe
bedrijven laten zien. In deze nieuwsbrief hebben we
daarvoor Ron de Graaf gekozen, die met zijn bedrijf in
Muggenbeet 7 gevestigd is.
Eén van de veel voorkomende moerasbewoners is de
ringslang, grijsgroen tot bijna zwart met achter zijn
kop twee gele ringvormige vlekken.
Een volwassen ringslang, met name het vrouwtje,
kan wel meer dan een meter lang worden.

Sinds maart 2007 heeft Ron zijn hoveniersbedrijf in
Muggenbeet gevestigd. Daarvoor woonde hij er al wel
met zijn ouders, maar was hij nog in loondienst bij een
andere hovenier. Na een tijdje wikken en wegen
waagde hij in maart 2007 de sprong om voor zichzelf te
beginnen.
Een spannende tijd volgde, maar de eerste tuin in
Muggenbeet die hij aanlegde was een succes en leverde
tevreden klanten op…
Al snel volgden er meer opdrachten en inmiddels draait
hij volop. Door mond tot mond reclame heeft hij
voldoende werk. Zoveel dat hij overweegt om er
iemand bij in dienst te nemen.
De laatste tijd specialiseert Ron zich in het zaaien van
gazons, waarvoor hij recent een geheel nieuwe
machine heeft aangeschaft. Ook bijzonder snoeiwerk,
aanleg en onderhoud van tuinen zijn voor hem
dagelijks werk.
Met name de mooie omgeving en de rust in het gebied
maken dat Ron zich hier prima voelt. Wel is het soms
passen en meten omdat hij niet al zijn materieel bij zijn
huis kwijt kan. Hiervoor heeft hij inmiddels extra
opslagruimte aan de Wetering kunnen huren. Al met al
een fantastische plaats om een eigen bedrijf te hebben,
aldus Ronnie, die graag in zijn vrije tijd met een bootje
het water op gaat.
G.H.

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 het laatste nieuws van Wetering e.o.

Vooral ’s ochtends zie je ze wel eens op een
beschutte plek, als ze liggen te zonnen om zich op te
warmen. Het is een echt waterdier dat goed kan
zwemmen.
Zijn voornaamste voedsel bestaat uit kikkers. Die
komen hier in de omgeving in grote getale voor,
maar dat is niet de enige reden waarom de ringslang
zo algemeen voorkomt in vooral De Weerribben. De
vele bulten oud hooi en riet die verspreid in het
gebied staan zijn ideale voortplantingsplaatsen.
Ringslangen leggen hierin hun eieren en de warmte
in zo’n broeihoop zorgt dat ze uitkomen. Ze leggen
ook eieren in de composthopen.
Ringslangen zijn niet gevaarlijk!
Een reden om bang voor ze te zijn is er niet, want
ringslangen zijn niet giftig. Ze zullen ook altijd
vluchten zodra ze het gevoel hebben dat ze zijn
gezien. Bij gevaar kan de ringslang uit zijn staart een
wit vocht afscheiden dat ontzettend stinkt. Ook kan
hij zich schijndood houden. Hij draait zich dan op
zijn rug met de bek half open. Een ringslang die zich
schijndood houdt, zal zich als hij wordt omgedraaid,
altijd weer op zijn rug willen draaien om maar
hardnekkig dood te blijven lijken!
De voornaamste vijanden van de ringslang zijn
vossen, buizerd, reigers en grote snoeken. Ook
sneuvelen er ringslangen in het verkeer.
Verspreiding van Weerribben naar Wieden
De ringslang heeft zich in de zeventiger jaren vanuit
het noorden gevestigd in De Weerribben. In De
Wieden wordt hij pas enkele jaren waargenomen. De
weg Steenwijk-Blokzijl was voor ringslangen een
moeilijk te nemen barrière. Door de aanleg van
kleine tunnels onder de weg is de oversteek veiliger
geworden en kon de ringslang vaste voet krijgen in
het noordelijke deel van De Wieden, zoals bij
Muggenbeet en Dwarsgracht.

Nieuwe bewoners

Wetering West

Echt nieuw zijn ze nu ook weer niet, 2 jaar wonen ze
nu al weer op nummer 11, de familie Van Slooten:
Herman en Cecile met hun twee kinderen Max en
Robine.
Herman heeft zijn eigen bedrijf in Emmeloord: Exult
genaamd. Gespecialiseerd in ontwerpen en uitvoeren
van o.a. interieur- stand- en displaybouw. Cecile kun je
drie dagen in de week héél vroeg met de auto op pad
zien gaan richting Amsterdam. Ze heeft geneeskunde
gestudeerd en is nu werkzaam als instituutopleider en
gespecialiseerd als sociaalgeneeskundige.
De kinderen: Max (8) en Robine (bijna 5) zitten op de
Brinkschool in Scheerwolde en zijn helemaal op hun
plaats hier aan de Wetering.

Roland Put (geboren Hagenees) werkt bij LEGO
Nederland als Instore en Event Supervisor; Jeannette
Nijhuis (ja, je raad het al: de jongste zus van Hilly
Baas-Nijhuis uit Muggenbeet!) werkt op een
basisschool in Ens en als juf heeft ze groep 1 en 2
onder haar vleugels. Eigenlijk is ze ook beeldend
kunstenaar en lerares tekenen & schilderen, daar ligt
ook haar hart. Zeer verheugend is het dan ook dat ze
graag workshops wil gaan geven, voorlopig in het
achtergedeelte van de boerderij, maar wie weet later
in dat unieke kerkje, na restauratie.
Wat Roland z’n hobby is, kun je in een oogopslag
zien: een prachtige Westerdijk Schouw ligt al te
pronken in hun haven, ze verheugen zich op de tijd
dat de verbouwing klaar is en er meer tijd zal zijn om
te varen.
Eén vraag hebben deze nieuwe bewoners aan ‘OudWeteringers’: Was het achtergedeelte van nummer
17 vroeger - waarschijnlijk nog voor dat de familie
Driezen er woonden - met riet gedekt?’
ML

Oude bewoners

Hiervoor hebben ze in Emmeloord gewoond in een
mooi strak, modern afgewerkt huis. Het stel vond het
een uitdaging om iets totaal anders te creëren van deze
huidige ‘nieuwe’ woning. Daarin zijn ze volledig in
geslaagd. Ze zijn zeker nog niet klaar met verbouwen,
maar wat nu klaar is getuigd van originaliteit en
creativiteit. Je kunt wel stellen: goede reclame voor
Herman’s bedrijf!
De andere buren op huisnummer 15/17:
Deze twee huisnummers horen al sinds járen bij elkaar.
Het huis, waar jarenlang de familie Knuttel uit
Apeldoorn vele weekenden en vakanties doorbracht, én
het doopsgezinde kerkje waar iedereen aan de Wetering
toch altijd met een zekere weemoed naar kijkt.
De nieuwe eigenaren zijn Roland en zijn partner
Jeannette. Al een paar jaar verkenden ze de omgeving
voor een mooi plekje. Ze woonden nog heel even in
Ens, ook lekker buiten aan de rand van het bos en
heerlijk vrij, maar het water bleef trekken.
Sinds ze hun plekje aan het water gekocht hebben zijn
er al weer heel wat maanden verstreken, maar stil
gezeten hebben ze allerminst. De helft van de
verbouwing is door Roland en Jeannette zelf gedaan!
De bedoeling is dat ze (afhankelijk van de vorderingen
van de verbouwing) medio juli 2009 zullen
verhuizen.Van hun ‘tesamen’ vier kinderen - al drie de
deur uit en elders studerend - zal alleen de jongste
dochter de verhuizing naar Wetering meemaken.

Pontbaas Bertus Timmerman – ‘Bertus van de pont’
voor de bewoners van Wetering – was jarenlang de
enige schakel in het fietspad van Steenwijk naar
Blokzijl.

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 e.o.
Jan Hanskamp (vz/sec)
Henk Kale (pen)
Roelof Muis
Rein Berger
Jaap Riezebos

: 0527-292847
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: 0521-371452

