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Van de voorzitter
Op de goed bezochte algemene ledenvergadering op 16
maart jl heeft Egbert Beens van Staatsbosbeheer in een
korte voordracht ons op de hoogte gebracht van de
nieuwe plannen om nog meer ‘nieuwe’ natuur te
maken. Hij toonde ons hoe een schets van de plannen
van de nieuwe inrichting van de Noordmanen (gebied
ten zuiden van de Rietweg) er uit zou kunnen zien.
De vuurvlinder moet hier o.a. meer ruimte krijgen en
voor degenen die deze vlinder al heeft gemist, een
troost: er wordt alles uit de kas(t) gehaald om de
plannen over een paar jaar te realiseren. Het is nog een
schets en we hebben Egbert Beens alvast voor de
volgende algemene ledenvergadering uitgenodigd om
ons meer te vertellen over de plannen en zo nodig onze
mening te vragen. Ik zou zeggen kom in 2016 met zijn
allen naar de algemene ledenvergadering.

Het is sowieso raadzaam om voor het laatste nieuws
van onze regio de website regelmatig te bezoeken. Ik
denk bv aan de ontwikkelingen over de
breedband ,waarvoor op de ALV een kleine werkgroep
is gevormd ,die op korte termijn aan de slag zal gaan,
om het belang hiervan voor alle inwoners nader onder
de aandacht te brengen.
Dus nogmaals: bekijk onze website met enige
regelmaat.
Tot slot wens ik u een fijne zomer en veel mooi weer,
hartelijke groet namens het bestuur.
Jan Hanskamp,voorzitter

Nieuwe naam

Op de brug bij Nederland is het hekwerk weer eens
omver gereden. Misschien dat de gemeente
Steenwijkerland na deze schade ons advies eindelijk
serieus wil nemen en een verbodsbord voor
vrachtwagens op de Rietweg gaat plaatsen?
De schade bij het testen van de waterinlaat op Wetering
West was een tegenvaller, waarop de deskundigen in
geen geval gerekend hadden. Er is inmiddels al weken
gewerkt om de schade te herstellen. Mocht u dit
voorval ontgaan zijn dan raad ik u aan onze website te
bekijken. Hier staat het hele verhaal inclusief een
prachtige fotoreportage.

Op donderdagochtend 5 februari is de nieuwe naam
onthuld van de nieuwe faunapassage bij Muggenbeet.
Na de opening van de nieuwe faunapassage op 29
augustus schreef de provincie Overijssel een prijsvraag
uit voor een nieuwe naam voor de brug. Er werden 55
namen toegezonden. Een jury heeft uiteindelijk
gekozen voor de inzending van mevrouw Janny Petter
uit Giethoorn: ‘Natuurbrug Weerribben-Wieden’.
De jury vond het terugkomen van de namen van beide
natuurgebieden belangrijk en het woord ‘natuurbrug’
sluit volgens hen aan op de betekenis van deze
ecologische aansluiting.
Bron: Provincie Overijssel

Waar ligt Noordmanen?

Glasvezel

Op de kaart van 1908 staat het gebied ‘Manen’
ingetekend ten noordwesten van Mugge(n)beet, tegen
de oude Roomsloot aan. Het gebied lag hoger dan de
omgeving en er zat weinig veen in de grond.

Op 5 maart is er een informatiebijeenkomst geweest in
Scheerwolde over de aanleg van breedband
(glasvezelkabel) in het buitengebied van de gemeente
Steenwijkerland. De gemeente heeft hiervoor geld
beschikbaar en ook de provincie kan een financiële
bijdrage doen, maar de organisatie voor de aanleg van
een glasvezelkabel wordt in handen gelegd bij de
Plaatselijke Belangen.

In 1921 zijn er aan de randen van de ‘Manen’ op de
kaart trekgaten te zien, men had hier toch nog wat
veen gevonden, welke rendabel was om te verwerken
tot turf. De strook ten noorden van Muggenbeet tussen
de Roomsloot en de Wetering werd in 1921 toen al
‘Noordmanen’ genoemd.

Kosten
Voor een aansluiting op de glasvezelkabel in het
buitengebied moet men rekenen op € 3000 per woning
en € 40 voor een maandelijks abonnement (internet,
telefoon, televisie). Onder buitengebied wordt verstaan
alle gebieden waar nu geen coaxkabel ligt.
Stap 1 is om te inventariseren hoeveel woningen er
mee willen doen. Minimaal 60% van de aansluitingen
moet meedoen wil men subsidie van de provincie
kunnen krijgen.

Inpoldering gestopt
Bij de grootschalige inpolderingen in de streek tussen
1950 en 1966 is de voormalige polder Wetering West
ingepolderd. In 1966 stopten echter de ontginningswerkzaamheden. Een groot deel van het moerasgebied
tussen de Wetering en de Roomsloot was wel droog
gelegd, maar werd niet meer ontgonnen. Het oude
profiel van trekgaten en ribben bleef te zien.
In de loop van de jaren is dit gebied dichtgegroeid tot
‘droog’ moerasbos, delen werden begraasd door vee
en een deel is rietland gebleven. Het hele niet
ontgonnen gedeelte tussen de Rietweg en de
provinciale weg N333 bij Muggenbeet wordt sinds
1966 Noordmanen genoemd.
Herinrichting Noordmanen
Op dit moment zijn de plannen voor herinrichting van
Noordmanen al zo ver gevorderd dat de nieuwe
natuurdoelen zijn ingetekend (zie onderstaand kaartje)
en de benodigde ingrepen in het landschap in grote
lijnen bekend zijn. Naast nieuwe moeras natuur is het
ook de bedoeling dat er wandelmogelijkheden én een
observatiehut in het gebied komen. Men is van plan in
2016 te beginnen met de herinrichting van het gebied.
Op de website van de vereniging staat de presentatie
die Staatsbosbeheer heeft gegeven over deze plannen.
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Werkgroep Glasvezel Wetering e.o.
Tijdens de jaarvergadering van de vereniging hebben
Agrietha van Vulpen, Jacco Gorte en Jan Zwanenburg
zich gemeld om in een werkgroep zitting te nemen, die
dit op gaat pakken. Er is nog wel behoefte aan meer
mensen uit Wetering e.o. voor deze werkgroep.
Men kan zich melden bij: redactie@pnweteringeo.nl
Communicatie m.b.t. de eventuele aanleg van glasvezel
in onze regio zal ook op de website van de vereniging
komen te staan.

AED opfriscursus
Met het positieve saldo van het jubileumjaar is in 2014
een AED apparaat aangeschaft en opgehangen bij
Camping de Wilgenhof; Wetering West 39 bij de
Scheerebrug. Er zijn in mei 2014 in twee avondsessies
zo'n 25 vrijwilligers opgeleid om door instructeurs van
‘hartslag.nu’ om het AED apparaat goed te kunnen
gebruiken.

Dit jaar zal op kosten van Plaatselijk Nut Wetering eo
een opfriscursus voor deze vrijwilligers worden
georganiseerd. De reeds opgeleide AED-vrijwilligers
van Wetering en omstreken zullen nog nader hierover
door het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o .
worden geïnformeerd.

Zwerver gezien
Een overdag voorbij vliegende, flinke uil: dat kan
alleen een velduil zijn, al is een tweede blik nodig om
een ransuil volledig uit te sluiten.
De velduil (Asio flammeu) heeft veel weg van een
ransuil. Maar er zijn een paar opvallende verschillen.
De ransuil heeft heel duidelijke, lange oorpluimen. De
velduil heeft heel kleine oorpluimen, die soms
nauwelijks te zien zijn. Verder heeft de velduil felle
gele ogen met daar omheen een krans van donkere
veertjes, als het ware oogschaduw. De ransuil heeft
oranje ogen.

Waarnemingen
Er zijn momenteel nog steeds erg veel muizen in onze
omgeving. De kans dat een velduil in onze buurt tot
broeden komt is dan ook veel groter dan ‘normaal’.
Velduilen jagen ook bij daglicht, in tegenstelling tot al
zijn soortgenoten. Ze zijn vooral goed te zien in de
schemering bij zonsopkomst en zonsondergang.
Op 1 maart 2015 is er verschillende keren een velduil
aan de Rietweg gezien tussen Wetering en Nederland.
Misschien een zwerver, maar misschien ook een
‘blijver’. De boswachters en vogelaars houden de
vogels in onze buurt goed in de gaten, maar wanneer u
een leuke of bijzondere waarneming heeft dan willen
zij dit ook graag weten.
U kunt uw waarneming aan de redactie doorgeven, die
dit naar de juiste instanties doorstuurt.
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Wist u dat?

Velduil
Dit najaar werden er nogal wat velduilen in het
noorden van Nederland gezien. Eén en ander staat
natuurlijk niet los van het bijzondere broedseizoen
2014. De schatting is dat er in 2014 tachtig tot honderd
paar velduilen in Nederland hebben gebroed, waarvan
zeker driekwart in agrarisch gebied. Met dank aan de
uitzonderlijk goede veldmuizenstand in delen van ons
land, die de nomadische velduilen verleidde tot een
broedpoging.
Winter
Velduilen zwerven 's winters rond. Er zijn
terugmeldingen van in Nederland geringde vogels uit
Frankrijk, Spanje, Italië en de Balkan. In de winter
zoeken velduilen muizenrijke gebieden op en worden
er tot enkele tientallen vogels bij elkaar gezien. Een
fraai gezicht, ongetwijfeld, maar een schim van wat in
het verleden mogelijk was. Halverwege de 20e eeuw
werden tijdens veldmuizenplagen in Friesland of het
Rivierengebied wel meer dan honderd velduilen bij
elkaar gezien. Helemaal bizar moet het zijn geweest in
de pas drooggelegde Noordoostpolder rond 1950, met
tot 2000 velduilen per winter...
Waar zitten de muizen?
Zowel in Zuid Friesland als in de polder Mastenbroek
in de IJsseldelta zijn in 2014 broedgevallen van de
velduil geweest. In de Blankenhammerpolder werd in
de afgelopen jaren af en toe ook een velduil gezien,
maar in zowel de omgeving van De Weerribben als van
De Wieden is de velduil een zeldzame gast. Het
broedgebied van een individuele velduil kan van jaar
tot jaar wel duizend kilometer uit elkaar liggen. Vaak
valt of staat dit met het voedselaanbod.

- het jaaroverzicht 2014 in beeld op de website van de
vereniging door velen is bekeken …
- zowel recreanten, bewoners en ‘uitgelaten honden’
genieten van de nieuwe fietspaden rondom Wetering...
- er nog nooit zoveel gewandeld is in de buurt …
- dankzij de enthousiaste inzet van Ouwina de Jonge uit
Scheerwolde (lid van de gehandicaptenraad van
Steenwijkerland) de toegang naar de Twitterhut bij
Wetering Oost beter toegankelijk is gemaakt voor
mindervalide mensen en mensen met kinderwagens …
- de naam ‘Natuurbrug’ voor de nieuwe faunapassage
bij Muggenbeet veel kritiek heeft gekregen …
- er een enquête is gehouden onder de bewoners in
Wetering, Kalenberg en Ossenzijl om een beeld te
krijgen of er behoefte is om te wonen in eventueel
nieuw te bouwen appartementen in Kalenberg voor
senioren en jongeren …
- het bestuur bij een gebiedsbijeenkomst haar mening
mocht geven over een Nationaal Park nieuwe stijl …
- het heel moeilijk is om dan te verwoorden wat je wilt
en waarom …

Kalender
9 mei 2015:
Achtste Weerribben Trekker Toertocht
10.00 uur - Restaurant An ’t Waeter; Wetering

Colofon
De redactie-commissie: Gilia Hanskamp; Marieke
Smit, Tineke Ploer 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)
: 0527-292847
Truus van Oversteeg (sec) : 0527-240401
Pieterke Pot (pen)
: 0521-345184 /
06-51338388
Henk Oord
: 0521-371282
Jan Hulleman
: 0527-292129

Oproep informatie zwaluwen
Tijdens de jaarvergadering van uw vereniging heb ik
iets in het kort mogen vertellen over de drie in
Nederland voorkomende soorten echte zwaluwen. Alle
drie soorten broeden in uw directe woonomgeving.
De broedgelegenheid en nestbouw mogelijkheden en
soms het ontbreken hiervan stonden bij mijn
presentatie centraal.
Oever- en boerenzwaluw
De in Wetering Oost gebouwde kunstwand voor
oeverzwaluwen lijkt een succes te worden en geeft
deze soort goede permanente broedmogelijkheden.
Uit de eerste reacties na afloop van de vergadering
bleek verder dat de boerenzwaluw bij veel van u al een
plekje heeft gevonden en met wat kleine ingrepen
kunnen we veel voor deze soort betekenen. Het
onderstaande schema kan u hiermee misschien helpen.
Zorgenkindje
De huiszwaluw, die zijn komvormige nesten onder de
overstekken van gevels van schuren, gebouwen en
woningen en dergelijke bouwt, lijkt nu het
zorgenkindje te zijn.
Omdat deze vogels in kolonies broeden moeten we als
we deze soort willen helpen, allereerst een duidelijk
beeld hebben van de aantallen en plaatsen waar nu
oude nesten zitten en waar ze komende tijd gebouwd
gaan worden.
Oproep
Mijn eerste oproep aan u is dan ook om deze plaatsen
met nesten (ook oude niet gebruikte) z.s.m. aan mij
door te geven. Aan de hand van deze gegevens wil ik
dan graag met u een plan van aanpak maken.
Een aantal personen gaf zich al spontaan op na afloop
van de vergadering.
Hiervoor alvast bedankt, ik houd u op de hoogte.
Henk Plat,Wetlandwacht Vogelbescherming Nederland
e-mail: henk.plat@planet.nl; tel: 06-23730199

Nieuwe bewoners

Wetering Oost

62

Weer een bezoekje aan nieuwe bewoners aan de
Wetering! Deze keer gaat het om Wetering Oost 62,
Het pand waar de familie Berger vroeger woonde.
Nu is het het trotse bezit van de heer en mevrouw De
Jong-De Jong... Nee, géén foutje...
Max en Lieke de Jong kochten het huis in 2010 en
begonnen met verbouwen...
April 2014 verhuisden ze pas naar hun nieuwe huis. Ja,
't was een lange periode met veel moeizame
verbouwingsperikelen... maar dan stáát er ook wat!
Hier willen ze, na vele omzwervingen, blijven.
Door werk van Max, projectmanager - productielijn in
de staalindustrie, woonden het echtpaar met hun drie
dochters o.a. in Maassluis, Winsconsin - Amerika en
Dresden in Duitsland.
Een paar jaar geleden besloten ze, na niet meer
economisch gebonden te zijn aan 't westen, een ‘eind’
stekkie te gaan zoeken. Deze omgeving kenden ze al
op hun duimpje omdat ze jaren lang in Ossenzijl een
vast vakantieplekje hadden.
De Wetering paste naadloos in hun wensenpakket. Rust
en ruimte en water trokken, daar ligt hun hart!
Momenteel is Max nog druk aan het werk in
Mannheim - Duitsland, maar het project waar hij tóch
weer voor gevraagd was, loopt al behoorlijk op 't eind
en dan krijgt hij meer tijd om lekker te klussen en
samen met Lieke met hun boot, een Schouw, op pad te
gaan.
Het huis is prachtig en hopelijk zullen
deze twee, die zich ‘onroerendgoedvluchtelingen’ *) noemen … nog lang
genieten aan de Wetering!
ML
*) De prijs die je in de Randstad voor
een huis moet betalen, ten opzichte van
wat je hier voor het zelfde geld kunt
kopen...

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 en omstreken

