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Bericht vanuit het bestuur

Bestemmingsplan wordt ‘geknipt’

Op de laatste algemene ledenvergadering op 8 maart
2010 heeft de heer Jan Bakker, voorzitter van de
Armvoogdij Scheerwolde een uiterst boeiend verhaal
gehouden.
Niet alleen over de Armvoogdij, maar ook over een
groot deel van de geschiedenis van deze regio. Als een
onderwijzer - die de kunst van het vertellen beheerst wist hij het voor elkaar te krijgen dat iedereen ruim drie
kwartier aan zijn lippen hing. Zo werd een avond met
een vrij rustige ledenvergadering, een avond waar een
ieder met veel genoegen aan terugdenkt.

De Raad van State heeft de goedkeuring van de
bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het 'Woonen recreatiepark Scheerwolde' nietig verklaard.
Met name het bezwaar - dat de gemeente Steenwijkerland onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de
effecten op natuur en milieu en hierbij niet de juiste
procedure is gevolgd - is van doorslaggevend belang
geweest voor de nietigverklaring van het eerdere
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel.
De gemeente Steenwijkerland is nu van plan het
bestemmingsplan in twee delen te knippen, waarbij met
voorrang wordt geprobeerd de bouw van de 35
‘burgerwoningen’ bij Scheerwolde te realiseren.
Wethouder Luc Greven van de gemeente Steenwijkerland verwacht dat voor dit onderdeel van het plan geen
bezwaren zullen komen. Zowel de gemeente als de
projectontwikkelaar hechten echter grote waarde aan de
realisatie van het hele bouwplan, inclusief het recreatiepark met 260 recreatiewoningen.
Wethouder Luc Greven verwacht dat in september
2010 de bestemmingsplan-procedure kan starten en dat
de projectontwikkelaar op zijn ‘snelst’ eind 2010 kan
starten met bouwen.

We gaan hopelijk een mooie zomer tegemoet en we
zullen elkaar weerzien op een ‘gezellige avond’ begin
september, waarbij het bestuur zijn uiterste best zal
doen weer een bijzondere gast/muzikant uit te nodigen.
Mocht u hierover een leuk idee hebben, dan horen wij
dat graag.
Namens het bestuur,
Jan Hanskamp

Nieuwe natuur gepland
tussen Wetering West en Roomsloot
In de landinrichting Noordwest Overijssel wordt in de
polders Wetering Oost en Wetering West ruim 300
hectare nieuwe natuur ingericht. Vanwege de eveneens
geplande waterberging (2,4 miljoen m3) in deze polders
en de daarbij behorende wisseling van waterstanden is
het niet mogelijk om in dat gebied de gewenste
'trilvenen' te laten ontwikkelen.
Om die reden heeft Gedeputeerde Staten van
Overijssel, na overleg met de betrokken partijen,
besloten dat de ambitie om 'trilvenen' te ontwikkelen
nu gelegd wordt in het gebied tussen Wetering West en
de Roomsloot. Dit ligt buiten de begrenzing van de
landinrichting Noordwest Overijssel.
Daarvoor heeft Gedeputeerde Staten nu het gebied
tussen Wetering West en de Roomsloot (Noordmanen)
aangewezen. De ontwikkeling van dat ‘tussen gebied’
vormt een essentieel onderdeel van het realiseren van
een betere ecologische verbinding tussen De Wieden
en De Weerribben. Er wordt momenteel onderzocht
wat de hydrologische mogelijkheden zijn van dit
gebied, om in een latere fase met deze gegevens de
inrichting te bepalen. Of er inspraakmogelijkheden
komen over deze inrichting is nog niet bekend. De
redactie zal u hierover zo actueel mogelijk blijven
informeren.

'Inrichtingsplan Scheerwolde' van start
De adviescommissie van de Landinrichting NW
Overijssel is 19 februari 2010 op grote lijnen akkoord
gegaan met het 'Inrichtingsplan Scheerwolde'.
In dit plan staat beschreven hoe bijvoorbeeld Wetering
Oost, Wetering West en de landbouwgronden rondom
Scheerwolde ingericht gaan worden in het kader van de
landinrichting.
Naast de omschrijving van de nieuwe natuurgebieden
staat ook duidelijker omschreven waar nieuwe fiets- en
wandelpaden komen te liggen en hoe de landbouwgronden verbeterd gaan worden.
Van het lijvige rapport is door de redactie een samenvatting gemaakt met betrekking tot de directe
omgeving van Wetering en omstreken, die op de
website www.pnweteringeo.nl is te lezen.

Nieuwe fiets- en wandelpaden
Op 12 januari 2010 is in De Wielewaal te Scheerwolde
een (besloten) bewonersavond gehouden om de wensen
en opmerkingen van de aanwonenden te inventariseren
rondom het vrij liggend fietspad vanaf de Vloddervaart
tot aan de Blokzijlseweg. Ongeveer 40 aanwonenden
hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van Dienst
Landelijk Gebied en hebben tijdens de avond hun
opmerkingen en wensen geuit.
Alle opmerkingen en wensen zijn door de Adviescommissie van de Landinrichting beoordeeld en van
commentaar voorzien in een rapportage. (zie website)
De belangrijkste punten die worden meegenomen in de
natuurinrichtingsplannen zijn:
- Het fietspad en wandelpad in Wetering West wordt zo
veel mogelijk op de rand van de bufferstrook/nieuwe
natuur gemaakt. Door het verschuiven van functies
wordt de rietcultuur nu naar de zuidzijde verplaatst
direct grenzend aan het bufferstrook.

Vijftig abonnees digitale nieuwsbrief
De website van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
wordt door de bewoners zeer gewaardeerd.
Een bewoner uit Nederland had de ‘eer’ om in maart
2010 door de redactie te worden genoteerd als vijftigste
abonnee van de digitale nieuwsbrief van Plaatselijk Nut
Wetering en omstreken.
De abonnees van de (gratis) digitale nieuwsbrief
worden regelmatig per e-mail op de hoogte gesteld van
het laatste nieuws.
Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in Wetering en omstreken?
Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief!

www.pnweteringeo.nl

- In Wetering Oost zal het fiets- en wandelpad zo dicht
mogelijk bij de weg worden gemaakt. Het noordelijk deel wordt vanwege recreatieve aantrekkelijkheid
en medegebruik wel op de rand bufferstrook/rietcultuur aangelegd.
- De bewoners van de Oeverweg zullen nog hun
mening kunnen geven over het tracé dat gepland staat
vanaf de Oeverweg via het Giethoornse meer naar de
Thijssengracht.
- Het in ere herstellen van het oude wandelpad van
Wetering naar Nederland gaat niet door. De nieuwe
wandelpaden zullen op de bufferzones naast het
fietspad worden aangelegd.
- De aanleg van de nieuwe natuur – die voor 2013 moet
zijn gerealiseerd - heeft een hogere prioriteit dan de
aanleg van de nieuwe fiets- en wandelpaden.

'Boomotters'
Het voorkomen van boommarters in NW-Overijssel is
al bekend sinds de 19e eeuw. Door overlap met het
Friese taalgebied spraken de moerasbewoners van NWOverijssel over de ‘beamotter’ ofwel boomotter. Zo
berichtte de Meppeler Courant in 1892 het volgende:
‘Kooiker G.J. Otter te Dwarsgracht had jongstleden het
geluk onder deze gemeente in zijne kooi een boomotter te
vangen. Deze dieren komen hier zeldzaam voor’

De boommarter (Martes martes) is een dier met een
donkerbruine vacht en grote oren met een lichte rand.
Boommarters hebben een gelige, soms witte, keelvlek
die door kan lopen tot op de poten. De staart is lang en
heeft lange haren. De kale neuspunt is donkerbruin en
de voetzolen zijn donker en grotendeels behaard. De
enigszins gelijkende steenmarter (Martes foina) heeft
een duidelijk lichte (witte) ondervacht, terwijl de
boommarter een donkere (grijzige) ondervacht heeft.
Volwassen boommarters zijn 36 tot 56cm lang (zonder
staart), de staartlengte is 17-28cm.

Foto: Klaas Vledder

De boommarter heeft een gevarieerd dieet: vogels,
vogeleieren, kleine zoogdieren (voornamelijk muizen),
eekhoorns, konijnen, insecten (o.a. hommel- en
wespenbroed) en vruchten als bosbes, vogelkers en
lijsterbes.
Boommarters gebruiken holle bomen, roofvogelnesten,
vergroeiingen in bomen (o.a. heksenbezems), holen
van vossen of konijnen als verblijfplaats. Boommarters
worden ook wel in gebouwen aangetroffen aan de rand
van of in het (moeras)bos. Het grootste deel van het
jaar verblijven boommarters vaak niet langer dan één
of enkele dagen op dezelfde plek.
Vrouwtjes met jongen verblijven in de periode april t/m
begin juli vaak lange tijd in dezelfde nestplaats. Is de
nestplaats gekozen in een woning, dan is het heel
moeilijk om de dieren te 'verdrijven'. Het zijn
'beschermde' dieren waar niet op gejaagd mag worden.
Verder reageren ze dan niet meer op extreem geluid of
andere verstoring. De experts hebben nog geen
optimale methode gevonden om dieren uit gebouwen te
verdrijven. Boommarters zijn niet schadelijk, maar wel
hinderlijk bij langdurig verblijf in een woning of
schuur vanwege de geuroverlast of het aanvreten van
het rieten dak om in het gebouw te komen.

Steenmarters kunnen hinderlijker zijn, want die staan
bekend dat ze de bedrading van auto's aanvreten met de
nodige ongemakken.
Sinds 1990 worden er steeds meer boommarters in
onze regio waargenomen, vooral door de toename van
de oppervlakte aan geschikt moerasbos in het gebied.
Daarnaast heeft het verzamelen van waarnemingen en
verkeerslachtoffers bijgedragen aan een beter inzicht in
het voorkomen.
In 2005 is een boommarter gezien op het dak van een
woning aan Wetering West, jagend op jonge mussen
(in nesten onder de dakpannen) en in het zelfde jaar is
een boommarter doodgereden op Wetering Oost.
Tijdens een onderzoek in 2009 zijn op verschillende
plaatsen in De Weerribben en De Wieden cameravallen
geplaatst. Met behulp van deze cameravallen zijn op 28
verschillende plaatsen boommarters gefotografeerd.
Hieruit bleek dat boommarters wijd verspreid in het
moerasgebied voorkomen. Met name in de
(voormalige) eendenkooien, zoals bijvoorbeeld in de
Kooi van Pen, de Otterskooi en Bakkerskooi zijn vaak
boommarters aangetroffen. Maar ook in kleinere
moerasbosjes en op andere plaatsen meer verspreid in
het gebied. Hoe groot de boommarterpopulatie in het
onderzoeksgebied precies is kan op basis van het
onderzoek in 2009 niet worden bepaald.
In De Weerribben en De Wieden zouden 22-27
exemplaren kunnen leven, op basis van de leefomstandigheden in het gebied.
Vindt u een doodgereden boom- of steenmarter,
waarnemingen van levende marters (liefst met foto),
dan kunt u contact opnemen met Ronald Messemaker
(Natuurmonumenten De Wieden) tel: 06-55825127
bron: Boomotters in de Kop van Overijssel; Natuur en Milieu Overijssel

De grote puzzel….
De werkgroep ‘100 jaar Plaatselijk Nut Wetering en
omstreken’ is momenteel druk bezig informatie in te
winnen voor het jubileumboek ‘100 jaar Plaatselijk Nut
Wetering en omstreken’. Het is de bedoeling dat van
alle woningen - die in de afgelopen 100 jaar in het
‘werkgebied’ van de vereniging hebben gestaan worden geïnventariseerd met al hun bewoners.
Hiervoor worden in eerste instantie veel oudere (ex)
bewoners benaderd om zoveel mogelijk ‘historische
informatie’ te krijgen. Vervolgens zal er huis-aan-huis
een bezoek aan alle huidige bewoners worden gebracht
in de loop van 2011 en 2012, zodat het boek in 2013
gedrukt kan worden.
Naast informatie is de werkgroep ook op zoek naar
oude foto’s van woningen met de toenmalige
bewoners. Van de Historische Vereniging IJsselham is
al veel informatie en fotomateriaal gekregen, maar de
grote ‘puzzel’ is nog lang niet compleet.

Nieuwe bewoners

Wetering Oost
Bij het adres Wetering Oost 8 zullen heel veel mensen
even moeten nadenken.
Maar iedereen kent het: dat kleine huisje vlak bij de
brug. Echt nog zo’n ouderwets “verveners” woninkje,
met de uitstraling alsof er nooit iets is veranderd sinds
Appe Vaartjes er woonde...
Niets is minder waar… jaren lang was het een
vakantiewoning van de familie Piest uit Steenwijk. De
laatste jaren was het rustig rond het huisje, maar daar is
nu verandering in gekomen.
Even voorstellen: Kim Dijkstra, geboren en getogen in
Steenwijk en Hilbert ten Klooster, sinds ‘mensenheugenis’ woont hij al aan de Wetering. Deze twee
kregen verkering en heel idyllisch gingen ze op zoek
naar een huis in Steenwijk. Kopen of huren, het maakte
niet uit. Echter, er was niets geschikts te vinden.
Wat doe je dan?
Kim kreeg een briljant idee: ze vroeg oma of ze voorlopig in haar huisje aan de Wetering mochten trekken:
Wetering Oost 8.
Oma vond het prima en daar zitten ze nu!
Voor Kim is het wel even wennen aan de Wetering,
uiteraard is het veel stiller dan de omgeving van haar
ouderlijk huis in Steenwijk, maar ze heeft het te druk
om het echt stil te vinden: als afgestudeerd docente van
de ALO geeft ze les bij het basis onderwijs in
Steenwijk, werkt in het zwembad en dan ook nog af en
toe bij Intertoys (bedrijf van haar vader). Kortom; druk,
druk!
Hilbert, een geboren Weteringer is uiteraard wel
gewend aan de rust van de buurt. Ook hij heeft een
drukke baan als middenkader functionaris installatie
technicus bij Brouwer in Tuk.
Om even toe te lichten: hij is werkvoorbereider in de
vorm van tekenaar voor installaties. Daarbij is hij ook
nog handig, dus als er klussen zijn zoals vernieuwen
van leidingen etc. kan Hilbert veel zelf.
In hun (schaarse) vrije tijd zijn ze graag sportief bezig:
Hilbert voetbalt bij Scheerwolde, terwijl Kim in
Steenwijk op hockey zit. Fanatiek doen ze ook alle
twee mee aan het feest in Scheerwolde. Voor de
duidelijkheid: ze zitten niet in het zelfde team! ’t Houdt
in ieder geval de spanning er in.

Het huisje waar ze van Oma Piest mogen wonen is
popperig leuk en klein maar van alle gemakken
voorzien. Het uitzicht over het water is uniek en wat de
stilte betreft: het is bijna zomer en dan is het dáár zeker
niet te stil!
Tot slot: voor de bewoners van Wetering is het heel
goed dat er weer nieuwe jonge mensen in de buurt zijn
komen wonen!
ML

Oude bewoners

Wijk VI-125
Rondom 1959 veranderde de huisnummering van alle
woningen in de streek en bovenstaande woning werd
toen Wetering Oost 8, op dat moment bewoond door
Weduwe B. Vaartjes en haar zoon Appe Vaartjes.
Foto uit een serie van 93 woningen uit de zestiger jaren
van de vorige eeuw, beschikbaar gesteld door de
Historische Vereniging IJsselham.

Kalender:
12 mei 2010; algemene informatieavond DLG;
over definitieve inrichting Wetering Oost
en Wetering West.
Officiële uitnodiging komt nog.
Sept. 2010 Buurtavond
Colofon
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