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Nieuwe naam verenigingsblad

Er staat de komende tijd heel wat te gebeurden in onze
regio. De bestuursleden hebben het afgelopen voorjaar
dan ook druk gehad met de vele overleggen die er
worden georganiseerd. Hiernaast moesten er ook
diverse zaken geregeld of besproken worden met o.a.
de gemeente Steenwijkerland en DLG.

De ‘Nieuwsbrief ‘ van de vereniging heeft een nieuwe
naam gekregen. Na de oproep in de vorige nieuwsbrief
en de website aan alle leden, om mee te helpen een
nieuwe naam te verzinnen, kwamen er verscheidene
inzendingen bij de redactie binnen.
Bij de ledenvergadering van 7 maart 2011 is over de
ingezonden namen gestemd. De naam, die Henk en
Martha Timmerman van Muggenbeet 9 hebben
verzonnen, is het geworden.

Bij de algemene ledenvergadering van 7 maart werden
de leden geïnformeerd over de windmolens die gepland
stonden bij Scheerwolde en Baarlo. Verder gaf de
coördinator van het 'Waterplan', Simon Hoekstra een
toelichting op het 'Waterplan' in NW Overijssel. Na het
beantwoorden van de vele vragen van de aanwezigen
had iedereen een goed beeld hoe het toezicht op het
water gaat en waar men zich aan moet houden.

Bij Staatsbosbeheer en de gemeente Steenwijkerland
staat momenteel het sein op groen met betrekking tot
de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen bij Nederland.
Het bestuur is blij dat na al die jaren deze wens nu
eindelijk wordt gerealiseerd.
In overleg met Plaatselijk Belang Blokzijl zal er na de
zomervakantie een gezamenlijke activiteit worden
georganiseerd voor de officiële opening van het nieuw
aangelegde en vergrote eiland de Voornpol.
Aansluitend wil het bestuur dan een buurtavond
organiseren. Informatie hierover krijgt u nog, zodra
data en invulling bekend zijn.
Jan Hanskamp

De nieuwe naam is geworden:

WAETERPROAT

Henk en Martha waren erg verrast te horen dat hun
inzending de meeste stemmen had gekregen.
Henk is geboren en getogen in Muggenbeet. Hij is
geboren op de plek waar nu het hotel van ‘Geertien’
staat en heeft daar als kind enkele jaren gewoond.
Later is het gezin naar hun huidige woning verhuisd.
Henk weet zich nog veel te herinneren van toen en ook
het dialect dat hier gesproken wordt, kent hij goed.
Dat dialect dreigt nu langzaam maar zeker te
verdwijnen, omdat er steeds minder mensen zijn die het
nog spreken. Dit vinden Henk en Martha heel jammer.
De naam ‘Waeterproat’ is dan ook dialect en verbind
het woord ‘waeter’, wat natuurlijk water betekent, met
‘proat’ van praten/vertellen/nieuwtjes die rondgaan.
Deze naam past goed bij een nieuwsbrief, vinden Henk
en Martha. ‘Iedereen in Wetering en omstreken woont
aan of in de buurt van het water’ ,aldus Henk .’en de
nieuwsbrief verspreidt datgene waar over gepraat
wordt’. Dus leek “Waeterproat “een prima naam.
Dat vonden meer mensen tijdens de ledenvergadering
en zodoende kreeg hun naam de meeste stemmen.
Deze eerste nieuwsbrief met de naam ‘Waeterproat’
ligt nu dus voor u.
GH

Polders Wetering West en – Oost
Door de nieuwe regeringstandpunten heeft de Provincie
Overijssel aangegeven dat de werkzaamheden van een
aantal onderdelen in de Landinrichting Noordwest
Overijssel tot nader order moeten worden stil gelegd.
Het proces rondom de ontwikkelingen van de
ontpoldering van Wetering West en een deel van
Wetering Oost gaat nog steeds wel door.

Milieueffectrapportage Scheerwolde
Op dit moment ligt de Milieueffectrapportage
Scheerwolde ter inzage. Hierin zitten naast maatregelen
tot verbetering van de landbouwgronden ook de nieuwe
plannen rondom de polders Wetering West en – Oost
verwerkt. Tot 25 juli 2011 kan men schriftelijk
zienswijzen indienen bij de provincie Overijssel, p/a
Dienst Landelijk Gebied.
De plannen zijn in te zien bij de gemeente, provincie en
waterschap. Daarnaast is een digitale versie van
‘Inrichtingsplan Scheerwolde’ beschikbaar via de
websites: www.noordwestoverijssel.nl en
www.pnweteringeo.nl
Voorlichtingsavond bewoners
Gelet op de ingewikkelde procedures en de vele
wijzigingen in de afgelopen jaren in de inrichtingsplannen heeft het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering
e.o in overleg met Dienst Landelijk Gebied geregeld
dat er een voorlichtingsavond komt over dit onderwerp
voor bewoners van Wetering, Kalenberg en
Scheerwolde.
De voorlichtingsavond wordt gehouden op woensdagavond 6 juli 2011. Dienst Landelijk Gebied zal nog
een uitnodiging sturen. De bewoners zullen deze avond
worden geïnformeerd over de inhoud van de plannen,
wat deze nu precies inhouden en wie, wanneer kan
reageren.

Voorlichtingsavond
Inrichtingsplan Scheerwolde,

6 juli 2011
20.00 – 21.30 uur

Restaurant Geertien
Muggenbeet

Ontwikkelingen tussen
Scheerwolde en Wetering
Dorpsuitbreiding Scheerhaven
Op de bestemmingsplanwijziging voor de
dorpsuitbreiding van Scheerwolde met 50 woningen
(voor permanente bewoning) en een haventje zijn drie
zienswijzen binnen gekomen bij de gemeente
Steenwijkerland. Het bestemmingsplan wordt nu
onaangepast in procedure genomen en wordt op 12 juli
2011 besproken in de Gemeenteraad. Wanneer dit plan
zo wordt aangenomen hebben alleen diegene die een
zienswijze hebben ingediend nog 6 weken de tijd om te
reageren. De planning is nu dat na de zomervakantie
2011 de gronden bouwrijp gemaakt kunnen worden, als
er geen vertraging verder optreedt.
Recreatiepark
De gemeente Steenwijkerland en de partners die zich
bezig houden met de ontwikkeling van een
recreatiepark tussen Scheerwolde en Wetering zijn
weer in gesprek. Men kijkt o.a of het aantal woningen
dat men voor ogen had nog wel reëel is, gelet op de
huidige markt. Verder wordt gekeken of er naast
vakantiewoningen misschien ook groepsaccommodaties mogelijk zouden kunnen zijn. Daarnaast
wordt ook kritisch gekeken naar de waterplas die
gepland stond. Kortom er zijn nog veel vraagtekens,
waarbij men in de loop van de zomer 2011 hoopt een
antwoord hierop gevonden te hebben.
Jan Mulder; projectleider 'Woon- en recreatiepark
Scheerwolde', gemeente Steenwijkerland

Nieuwe fietsen voor Wetering

Inwoners van Wetering met postcode 8363, die mee
deden aan de Nationale Postcodeloterij, hebben in de
januari 2011 trekking een ‘stoere’ Postcodeloterij fiets
gewonnen!
Zaterdag 7 mei 2011 konden de fietsen in Steenwijk
worden opgehaald. Er stonden 68 fietsen netje in de rij
klaar voor de Wetering-bewoners. Na 3,5 maand
wachten was nu toch eindelijk het moment aan
gekomen dat de nieuwe fiets mee kon naar Wetering.
Sommige bewoners hadden met meerdere loten
meegedaan aan de Nationale Postcodeloterij en konden
dus ook meerdere fietsen meenemen. Voor alle fietsen
was evenwel een nieuwe eigenaar gevonden.

Zwarte sterns op Giethoornse meer
De zwarte stern (Chlidonias niger) is een prachtige,
maar helaas ook zeldzame vogel.
In het voorjaar en de vroege zomer hebben zwarte
sterns een roetzwarte kop en een geleidelijk naar grijs
aflopend verenkleed op de borst. In de winter zijn ze
veel lichter gekleurd.

Foto: E.Zwanenburg .

Trek- en kolonievogel
Eind april arriveert de zwarte stern weer in ons land, na
een lange reis uit Afrika. Ze starten vlot na aankomst
met broeden in kolonies. Eind augustus vertrekken de
laatste sterns weer. De meeste ervaren paren zijn echter
in juli al klaar met broeden. Er worden drie eieren
gelegd. De jongen zijn binnen 18-23 dagen vliegvlug
en blijven nog korte tijd daarna bij de ouders in de
omgeving van de kolonie. Tijdens het broeden en het
groot brengen van de jongen verdedigen de vogels hun
kolonie fel tegen indringers. Menig kanoër heeft in de
buurt van de kolonie moeten bukken bij aanvallen van
zwarte sterns.
Na de broedtijd (juli-september) verzamelen zwarte
sterns zich op het IJsselmeer-Markermeer om te ruien
en op te vetten voor de trek naar Afrika.
Voedsel
Zwarte sterns eten in de broedtijd een gevarieerd menu.
Het voedsel bestaat uit waterinsecten en hun larven,
maar ook spinnen, kleine vissen en
amfibieën worden gegeten. Wanneer de vogel op jacht
is vliegt ze gewoonlijk met haar kop omlaag over het
wateroppervlak, ze duikt niet in het water, maar raakt
alleen het oppervlak aan. In de vlucht lijken zwarte
sterns op een grote zwaluw.

Wilt u Natuurmonumenten helpen om de zwarte
stern te behouden?
Voor slechts 5 euro kunt u een broedvlotje
sponsoren!
Zo helpt u zwarte sterns aan een broedplekje in het
Giethoornse meer of elders in De Wieden.
Kijk op de website van Natuurmonumenten:
www.dewieden.nl

Giethoornse meer
Zwarte sterns zijn de afgelopen decennia altijd te zien
geweest bij het Giethoornse meer, waar ze
hun voedsel haalden. Maar ze kwamen niet tot
broeden. In 2008 probeerde Natuurmonumenten hier de
broedvlotjes voor zwarte sterns en binnen twee weken
waren tientallen vlotjes bezet. In 2010 en 2011 heeft
Natuurmonumenten vanwege het succes op nog twee
extra locaties broedvlotjes neergelegd. Het
Giethoornse meer is hierdoor de meest succesvolle
broedplek van het Nationaal Park Weerribben-Wieden
geworden. Bij de eerste tellingen in 2011 waren al 71
broedparen op het Giethoornse meer. Dit is 40% van de
populatie van het hele nationaal park, waar in totaal
178 broedparen in 2011 zijn geteld. Het totaal aantal
broedparen in 2011 zal met nog enkele tientallen
toenemen, omdat sommige vogels een tweede legsel
proberen.
Broedvlotjes
De zwarte stern broedde vroeger op drijvende
waterplanten zoals krabbenscheer. Deze plant werd
door de teruglopende waterkwaliteit steeds zeldzamer,
waardoor de populatie zwarte sterns sterk terugliep.
Met het uitleggen van broedvlotjes wordt geprobeerd
deze mooie vogel te behouden.
De zwarte sterns hebben in 2011 een primeur:
een nieuw model broedvlotje.

Foto: E.Zwanenburg .

Deze is niet alleen slijtvaster, maar jonge sterns kunnen
ook gemakkelijker vanuit het water op het vlotje
komen. Wel blijft het nog even spannend of de nieuwe
vlotjes in de smaak vallen bij de zwarte sterns. Om de
broedresultaten niet in gevaar te brengen, worden
zowel de nieuwe als de oude vlotjes in het gebied
uitgezet. In de loop van dit jaar zal blijken welk vlotje
als winnaar uit de bus komt...
EZ

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

Oud bewoners

WETERING WEST

1

Bovendien is Meilof gediplomeerd jager geworden en
zelfs verkozen tot "Jager van het jaar" van het zuiden
van Denemarken, een zeer grote eer.
Hij is dus helemaal geaccepteerd!
Rest ons nog de wens, dat de hele familie Snijder nog
lang mag genieten van hun stek, hun huis aan hun
grindpad te midden van eigen landerijen!!
M.L.

Ecologische verbinding Muggenbeet
Deze keer doen we het eens anders…
In plaats van een nieuwe bewoner te interviewen kijken
we een keertje terug naar iemand die hier geboren en
getogen is en die in zijn jeugd niet gedacht zou hebben
om de Wetering, zelfs Nederland te verlaten...
De meesten van ons kennen hem nog wel:
Meilof Snijder, geboren op Wetering West 1.
De lagere school gevolgd aan de Wetering en daarna de
landbouwschool, met als doel de boerderij van vader
Tinus over te nemen. Hij trouwde met Carola, ze
kregen drie kinderen: Jolanda, Tinus en Mathilde.
Een uitgestippelde toekomst toch!
Begin jaren negentig begon die rotsvaste toekomst te
wankelen. Door het ‘Gebieds Gericht Beleid’ zou
Meilof zijn land moeten opofferen voor natuur...
Iedereen zal begrijpen dat achter zo'n kort zinnetje een
boel zorg en onzekerheid zit..
Uiteindelijk heeft Meilof samen met Carola het roer
omgegooid en is opnieuw gestart in Denemarken.
In 2004 vertrok Meilof eerst alleen, maar met Kerst
was het gezin voltallig in Denemarken. Ze begonnen
op een boerderij met 50 bunder land en 60 koeien.
Bij een nieuwe start hoort ook een nieuwe taal:
Carola is helemaal geïntegreerd en spreekt en schrijft
Deens foutloos (Meilof nog niet helemaal..).
Jolanda, die het laatst aangekomen was - vanwege de
afronding van haar school in Nederland - heeft eerst
stage gelopen in Denemarken en daarna als
bedrijfsleider gewerkt op een boerderij, maar is toch
weer gaan studeren. Ze hoopt binnen afzienbare tijd
naar de universiteit te kunnen gaan. Ze is het huis uit en
woont samen met Jonas.
Tinus en Mathilde pikten de taal al snel op en doen het
goed op school. Tinus zit op de landbouwschool en
Mathilde zit inmiddels ook al op de middelbare school.
Na enkele jaren hebben Meilof en Carola alles goed
kunnen verkopen en zijn ze neergestreken in Nørre
Nebel, een boerderij met 100 bunder land en maar liefst
150 koeien (2 melkrobots). Samen met Carola, Tinus
en twee morgens in de week hulp, runt Meilof dit
bedrijf. Na vele jaren is voor hem de rust teruggekeerd
en kan hij zuiver met de koeien bezig zijn en zijn
kennis toepassen en uitbreiden.

De provincie Overijssel is bezig met de uitwerking van
de plannen om een ecologische verbinding te realiseren
bij de N333, ter hoogte van Muggenbeet.
Deze verbinding moet er voor zorgen dat verbinding
van de natuurgebieden Weerribben en Wieden
ecologisch gezien wordt verbeterd en dat de barrière
die de provinciale weg momenteel vormt - voor de
natuur - wordt opgeheven of verminderd.
Momenteel wordt er bij de provincie bekeken wanneer
de bewoners rondom Muggenbeet over deze plannen
worden geïnformeerd.

Kalender:
6 juli 2011,

Voorlichtingsavond
‘Inrichtingsplan Scheerwolde’

11 augustus
t/m 13 augustus Feest Scheerwolde/Wetering
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