dec 2012 (nr 11)

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

www.pnweteringeo.nl
Bericht van de voorzitter
Ook dit jaar hebben we weer een heel geslaagde
buurtmiddag/avond gehad. Eerst een fietstocht met
forse tegenwind richting Blankenham om de
veehouderij van de familie Holtland te bezoeken.

Na een rondleiding over het bedrijf weer op de fiets
naar Nederland, waar de parkeerplaats door de
‘burgermeester’ van Nederland, de heer Lugtmeijer,
officieel in gebruik werd genomen.
De ‘burgermeester’ had ons uitgenodigd om in zijn tuin
onder het genot van een hapje en een drankje iets te
vertellen over de geschiedenis van Nederland .
Bijzonder leuk om op deze wijze met onze buurt en
buurtbewoners kennis te maken. Nogmaals onze
hartelijke dank aan onze gastheren en gastvrouw.
Eeuwfeest
Een groot aantal vrijwilligers is druk bezig met de
laatste voorbereidingen voor het eeuwfeest in 2013.
Het programma ziet er fantastisch uit en de
verwachting is dat het een unieke gebeurtenis zal
worden, waarvan de aftrap zal plaatsvinden op de
algemene ledenvergadering in maart 2013.

Fietsbrug
Wat betreft de landherinrichting: de gemeente heeft ons
toegezegd dat op Wetering Oost bij het gemaal een
fietsbrug zal worden aangelegd .
Verdwenen ‘Golf’
Er is overleg geweest met de gemeente over de diefstal
van ons beeld, destijds aan de bewoners van Wetering
geschonken door de gemeente IJsselham. De maker
van het beeld - John Gardella - bezit gelukkig nog een
mal van het beeld, zodat na 1 januari (de gemeente
heeft nog hoop dat het voor die tijd teruggevonden zal
worden) opdracht voor het gieten van een nieuw beeld
zal kunnen worden gegeven.
Nieuwjaarswandeling én -borrel
Op 5 januari 2013 zal er weer een nieuwjaarsborrel
worden gehouden. Ditmaal in de groene zaal van
Restaurant Geertien in Muggenbeet om 17.00 uur.
Vooraf aan deze borrel zal er een wandeling (met koek
en zopie) over het nieuwe pad langs het Giethoornse
meer worden georganiseerd. Deze wandeling begint
om 15.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Geertien. Voor
degenen die een korte wandeling willen maken bestaat
er de mogelijkheid om zich om 16.00 uur aan te sluiten
bij het gemaal aan de Oeverweg.
Prettige feestdagen gewenst
en tot ziens op 5 januari 2013
Jan Hanskamp

Faunapassage Muggenbeet
Vanwege vertragingen bij de vergunningen is nu de
verwachting dat in maart 2013 de grondwerkzaamheden zullen starten, zoals de aanleg van de noodweg.
Hiernaast komt er een speciale website, waar u
geïnformeerd wordt over de bouw van de faunapassage
in de N333 bij Muggenbeet.
Pieter Heinstra, Projectleider provincie Overijssel

Wetering Oost en –West
Na de voorlichtingsavond (17 september) over de
waterberging en natuurontwikkeling (in combinatie
met de ecopassage) zijn de laatste voorbereidingen
voor de uitvoering gedaan. De omgevingsvergunningen
zijn aangevraagd en de keet is geplaatst (ter hoogte van
Wetering West 55). Die staat er nog wel een jaar of
twee, dus een likje verf kon geen kwaad.
Werkzaamheden
Bij goed weer starten de werkzaamheden in december,
anders wordt het januari 2013. In eerste instantie wordt
het voormalige baggerdepot in Wetering West
weggehaald. Gelijk daarna wordt gestart met het
afgraven van de bovenlaag. De vrijkomende grond
wordt toegepast in de bufferstrook.
De aannemer start met het afgraven van de bovengrond
aan de noordkant van Wetering West en werkt dan
systematisch het hele gebied af.
Keet
De keet is de plek waar u met vragen over het project
Waterberging en natuurontwikkeling Wetering Oost en
–West terecht kunt.
Voor informatie over de uitvoeringswerkzaamheden,
praktische of planningsvragen kunt u terecht bij de
aannemer (combinatie Roelofs - De Waard).
Daarnaast is vanaf 16 januari 2013 er wekelijks een
spreekuur van DLG in de keet. Op woensdagmiddag
van 15:00 uur tot 17:00 uur kunt u met uw algemene
vragen terecht.

Kerstliederen
Op 23 december 2012 (zondagavond) zullen de
muzikanten van de Bazuin weer kerstliederen spelen
voor de bewoners in de streek.
Als u de muziek bij u in de buurt hoort, dan wordt een
blijk van waardering door de muzikanten zeer op prijs
gesteld!

Baggeren
Er is door de aannemer een nieuwe planning gemaakt
voor het uitbaggeren van de vaarten in onze regio,
waaronder vaarweg V05 (Wetering). De einddatum
van het baggeren staat nog steeds op eind maart 2013.
De aannemer is verplicht om de werkzaamheden op dat
moment te hebben afgerond.
Er worden momenteel peilwerkzaamheden uitgevoerd
in het traject vanaf de Weteringbrug richting de
Heuvengracht. Deze peilwerkzaamheden zijn er
opgericht om de samenstelling van het te verwijderen
materiaal nauwkeuriger vast te stellen. Op basis
hiervan kan de aannemer vervolgens met het juiste
materieel aan het werk gaan.
Zodra er meer duidelijkheid is over het uitbaggeren van
de Wetering worden de bewoners geïnformeerd via de
website van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken.
Karst Lubbinge, Tauw bv

Bufferstrook
Voor de bufferstrook is opgenomen dat deze altijd
droog moet blijven. Hij wordt oorspronkelijk hoger
aangelegd en ook bij oplevering (eind 2014) ligt de
bufferstrook hoger als de weg Wetering. Uiteindelijk
(na een aantal jaar) komt de bufferstrook ongeveer op
het niveau van de weg Wetering te liggen.

Buffersloot

De bufferstrook is totaal 150 m, gerekend vanaf de
huidige berm van de weg. Vanaf de berm begint de
insteek van de buffersloot (Wetering West) van de
bufferstrook. Die loopt flauw af (1:4) naar de
onderhoudsstrook van 3,5 m breed. De helling van het
talud is zo flauw om een stabiel talud te creëren. De
onderhoudsstrook gebruikt het waterschap om de
buffersloot te kunnen beheren. Dan volgt een tweede
flauwe talud, waarna het water begint. Het doel van de
buffersloot is te borgen dat de ontwateringssituatie van
alle huizen in Wetering niet veranderd in de nieuwe
situatie. De buffersloot zal vooral kwelwater afvoeren.
Er is dus sprake van stromend water in de sloot. De
afmeting van de sloot is bepaald aan de hand van de
hoeveelheid te verwachten kwel.
Aan de andere kant van de sloot is hetzelfde profiel te
zien (talud, onderhoudspad, talud).

Voor het beheer van de bufferstrook is in het
bestemmingsplan vastgelegd dat de begroeiing een
max. hoogte van 15 cm mag hebben. Een dergelijke
bepaling wordt ook opgenomen in de pachtcontracten
die door Staatsbosbeheer voor de bufferstrook worden
afgesloten.
Voor de bufferstrook in polder Wetering Oost geldt de
zelfde inrichting. Echter, het fietspad komt daar direct
naast de buffersloot te liggen in het deel tussen de Ir.
Luteijnweg en de (vml.) Roerdompweg. Tussen de
(vml) Roerdompweg en de Kon. Julianaweg komt het
fietspad aan de rand van het moerasgebied te liggen.
Tussen het projectgebied in Wetering Oost en de
Rietweg komt het fietspad aansluitend op de huidige
weg
Mochten er vragen zijn hierover, dan kunt u contact
opnemen met Dienst Landelijk Gebied op 038-4271999
of info@noordwestoverijssel.nl.
Paulien Bisschop, Omgevingsmanager DLG

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Knobbelzwanen zijn gracieuze vogels. Wie kijkt er niet
even op wanneer een groepje knobbelzwanen met een
luid fluitend geluid langs wiekt, om vervolgens
waterskiënd te landen in een vaart of plas? Toch zijn er
mensen die minder blij zijn met deze maagdelijk witte
vogels. Boeren met een melkveebedrijf zien er vooral
concurrenten om 't gras in. Knobbelzwanen eten
voornamelijk gras en waterplanten. Het energierijke
Engels raaigras, de grassoort die in weilanden wordt
ingezaaid, is voor knobbelzwanen prima voedsel.
Trouwe partners
Beide partners van een broedpaar knobbelzwanen zijn
elkaar meestal hun hele leven lang trouw, sterft een van
de vogels dan zoekt de ander, soms pas na enkele jaren,
een nieuwe partner. Ze broeden in de maanden maart
t/m mei en leggen 5 - 7 eieren. Ze beschermen hun
territorium, dat heel groot kan zijn, zo goed als ze
kunnen. Na de broedperiode trekken veel
knobbelzwanen naar de grotere wateren, zoals het
Vollenhover meer om te ruien. Buiten het broedseizoen
vormen ze af en toe ook wel groepen met de kleine en
de wilde zwaan. Vooral in de winterperiode zijn aan de
Veldhuisweg bij Nederland en in de Blankenhammerpolder grote groepen zwanen te vinden, die
gezamenlijk hier overwinteren.
Bruine en witte jongen
In Nederland heb je de wilde en de tamme
knobbelzwanen. De wilde knobbelzwanen zijn schuw
en broeden het liefst niet in de buurt van bewoning. De
jongen van de wilde knobbelzwanen hebben een grijs
verenkleed.
De tamme knobbelzwanen zijn nakomelingen van
zwanen die vroeger gehouden zijn voor de donsveren.
De zwanen die gefokt werden kwamen vooral uit Polen
en werden zo gefokt dat de jongen witte donsveren
kregen. In de eerste helft van de 20e eeuw werden ze
op grote schaal gehouden voor het dons. Na het
inzakken van de ‘donsmarkt’ werden ze massaal
vrijgelaten. Deze knobbelzwanen en hun nakomelingen
zijn hun 'wilde' gedrag kwijtgeraakt. Ze broeden het
liefst in de buurt van mensen, in stadsvijvers en sloten
en blijven ook na het broedseizoen het liefst in hun
broedgebied.

Nieuwjaarswandeling
én - borrel

5 januari 2013
- Start wandeling 15.30 uur
- Borrel vanaf 17.00 uur

Restaurant Geertien
Muggenbeet

Sommige van deze ‘tamme’ zwanen hebben een
partner gevonden van het ‘wilde’ ras. De nakomelingen
kunnen een grijs of wit verenkleed hebben in hun
eerste maanden. Deze groep zwanen worden gerekend
tot de tamme- of gedomesticeerde zwanen.

Wintervoedering
Knobbelzwanen profiteren mee van de broodkorsten
die vooral in parken in grote hoeveelheden aan de
eenden worden gevoerd. Op hun beurt profiteren veel
eenden en kleine watervogels van de zwanen, omdat
zwanen veel beter in staat zijn wakken in het ijs open te
houden. Tijdens een strenge winter kunt u de
knobbelzwanen ook granen en boerenkool voeren. Bij
veel sneeuwval kunt u de zwanen helpen door in een
besneeuwd weiland op enkele plekken de sneeuw weg
te vegen, zodat ze het gras kunnen eten.
EZ

Wist u dat?
- bij de autocross in Kollum Harry Huismans uit
Wetering op 21 juli ‘Nederlands Kampioen Vrije
Standaard’ is geworden...
- het noodweer op 4 augustus erg heftig was in
Wetering en omstreken ...
- enkele tuinen aan de Wetering een metamorfose
(noodzakelijkerwijs) hebben moeten ondergaan...
- Grietje Vaartjes ‘Schutterskoningin 2012’ is
geworden bij het dorpsfeest Scheerwolde/Wetering...
- bij de informatieavond van DLG op 17 september het
restaurant van Geertien overvol was...
- dat de zaal was gevuld met veel bewoners, maar ook
met veel bestuurders en afgevaardigden van betrokken
organisaties en aannemers...
- wie informeerde wie ...
- er hard gewerkt wordt aan het nieuwe fietspad langs
het Giethoornse meer …
- de eerste kranen in Wetering West begonnen zijn met
graven …
- er nog meer baggerdepots komen voor de bagger uit
het Giethoornse meer en Wetering …

Toekomst Doopsgezinde kerk Wetering

… uit 1910 …

In 2008 zijn wij (Roland Put en Jeannette Nijhuis) in
Wetering komen wonen op Wetering West nr 17. Bij
dit woonhuis hoorde de Doopsgezinde kerk uit 1910,
die vroeger op nr. 15 stond. Tegenwoordig hoort de
kerk bij nr 17.

* Trouwlokatie vanaf het water of vanaf de weg
* Vergaderruimte voor Plaatselijk Nut, gemeente of op
aanvraag andere gezelschappen (zie Schokland)
* Galerie/ atelier/workshop ruimte.

Tijdens de koop waren wij blij verrast met de kerk.
Onze prioriteit ging uit naar het huis dat zich in een
vervallen staat bevond. Het huis hebben we zo veel
mogelijk in de oude staat opgeknapt. Nu de
verbouwing van het huis klaar is kunnen we ons op de
kerk richten.
De kerk is van hout en in slechte staat. We hebben zelf
het dak lekdicht gemaakt. De kerk staat al jaren scheef
en het dak heeft gelekt. De vloer is bol, in het plafond
zitten gaten. De kerk staat zoals jullie misschien al
weten op een voormalige ijskelder.
We willen de kerk heel graag behouden voor de
toekomst. Veel toeristen kijken met verwondering naar
de kerk. Hij staat inmiddels op veel foto’s en is veel
gefilmd.

Wie heeft suggesties?

We hebben geprobeerd om subsidie te krijgen voor
eventuele restauratie van de kerk. Hiervoor hebben we
inspectie van de monumenten wacht uitgenodigd. Zij
hebben de kerk goed bekeken en zijn tot de conclusie
gekomen dat we geen subsidie kunnen krijgen. De kerk
moet n.l. helemaal afgebroken, gefundeerd en weer
opgebouwd worden. Dit was te kostbaar. Het gevolg
van deze uitslag is dat de kerk steeds verder achteruit
gaat en waarschijnlijk binnen nu en 10 jaar gaat
instorten. De kerk is één van de laatste
cultuurhistorische gebouwen aan de Wetering met een
rijke geschiedenis, die we niet verloren willen laten
gaan.
We willen heel graag dat de kerk in oude glorie
hersteld gaat worden. Wij zien genoeg mogelijkheden
om de kerk weer in gebruik te nemen met een
maatschappelijke functie.
Mogelijkheden die wij voor de kerk zien, zijn;
* Oudheidskamer met de geschiedenis van de Wetering
en omstreken
* Als locatie te bezichtigen door toeristen

De kosten voor de restauratie is geschat op 150 a
200.000 euro.
We zijn ons bewust van het feit dat de kerk particulier
bezit is en dat dit waarschijnlijk een belemmering is
om gemeentelijke of subsidie gelden te krijgen.
Daarom zijn we bereid om formeel afstand te doen van
de kerk, onder bepaalde voorwaarden.

Roland Put en Jeannette Nijhuis

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

Kalender:
23 december 2012
5 januari 2013

Kerstliederen, Bazuin
Nieuwjaarswandeling én
borrel – Geertien
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