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Wist je dat?
- het eerste openbare optreden van Muziekvereniging 
De Bazuin Wetering op 9 juni 1920 was, tijdens de 
opening van het Stroïnk-gemaal - tussen Blokzijl en 
Vollenhove - door H.M. Koningin Wilhelmina...
- er in 2021 een jubileumboek uitkomt over 100 jaar 
Muziekvereniging De Bazuin Wetering e.o. ...
- er op onze website nog meer achtergrond artikeltjes te 
lezen zijn, zoals een artikel over het waterbeheer in het 
oude buurtschap De Kikkerij: ‘Van watermolen tot 
elektrisch gemaal’...
- er ook staat waarom Wetering West zo’n hotspot is 
voor bijzondere moerasvogels...
- dat er 3 à 4 paar bruine kiekendieven, ca. 25 paar 
purperreigers en de eerste grote zilverreigers van De 
Weerribben in Wetering West hebben gebroed...
- in de corona tijd enkele baby’s in onze buurt zijn 
geboren en dat er alleen (k)raamvisite mogelijk was...
- er veel belangstelling is voor de ‘Corona wandel 
vierdaagse’ vanuit Scheerwolde...
- dat er verschillende routes zijn rondom Scheerwolde 
en Wetering, waar in de periode 18-07 t/m 08-08 er vier 
routes uitgekozen mogen worden...
- op 8 augustus de wandelaars - op gepaste afstand - 
feestelijk worden onthaald en zij hun medaille krijgen...
- er veel reacties zijn over de "verbeteringen" die waren 
beloofd bij de aanleg van de glasvezel in onze streek...
- en ook bij velen de frustratie hoog is dat er in de 
naburige dorpen nu de glasvezel gratis wordt aangelegd 
en dat in onze buurt er hoge aansluitkosten waren...

Herstart voor nieuwe eendjes in de kooi
De vrijwilligers van Staatsbosbeheer van de Kooi van 
Pen konden in juni weer een partij eenden ophalen bij 
de vogelopvang de Fügelhelling in Ureterp. Het betrof 
ca. 70 eenden, die zover waren hersteld of opgegroeid 
dat ze de vogelopvang konden verlaten. 

Het ging voor een groot deel om jonge eenden, die in de
Kooi van Pen eerst nog in het makkehok mogen 
bijkomen en wennen aan de eendenkooi.
De oudere eenden mochten direct op de plas bij de 
'staleenden' van de kooi. Te zijner tijd zullen de jonge 
eenden ook vrij rondzwemmen in de eendenkooi.

Achterstallig onderhoud
De vrijwilligersgroep mocht vanwege de corona-
maatregelen vier maanden niet aan het werk in de 
eendenkooi. Alleen de eenden mochten verzorgd 
worden en af en toe mocht er gemaaid worden. Sinds 
half juli mag de vrijwilligersgroep gelukkig van 
Staatsbosbeheer weer aan het werk en wordt er met veel
enthousiasme het onderhoud weer op gepakt. Deze 
zomer zal vooral in het teken staan van het inhalen van 
achterstallig onderhoud. In september zullen de grotere 
projecten zoals het renoveren van vangpijpen en de 
aanleg van beschoeiing weer opgepakt worden.

Meer informatie over vrijwilligerswerk in de Kooi van 
Pen, zie: www.kooivanpen.nl.

Bron: Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

Wat zit daar in het riet? 
Het werd steeds drukker op de Rietweg bij de afslag 
naar het fietspad. Fotografen met enorme telelenzen 
languit in de berm, auto’s op het fietspad of in de file 
op de Rietweg, groepen natuurmensen slenterend 
langs de weg... Wat was daar aan de hand? 
Er zat daar wel een zwaan met vier jongen, maar dat 
was niet de reden. Bij navraag bij Staatsbosbeheer 
bleek dat er o.a. een grote karekiet in het riet zat!

Grote karekiet - Foto: Saxifraga-Joerg Mager

Verdwenen rietvogel
De grote karekiet was in de jaren zeventig nog een 
talrijke rietvogel in heel Nederland. Het aantal in 
Noordwest Overijssel bedroeg toen zo’n 125 
broedparen. In onze buurt kwamen ze vooral voor 
langs het Giethoornse meer en bij Nederland.
De afname van deze imposante rietvogel kwam vooral
door de grote droogte in de Sahel, waar de vogel 
overwintert en het probleem dat er in heel Nederland 
het stevige overjarige waterriet bijna verdwenen was.

Kare-kare-kiet-kiet!
Een grote karekiet is niet snel over het hoofd te zien 
en te horen. Hij roept zijn eigen naam in krassende en 
luide tonen. De rietvogel is 16 tot 20 cm groot en is 
dan ook makkelijk te zien, wanneer hij in het topje 
van een rietstengel aan het zingen is.

Euforische boswachters
De boswachters van de natuurorganisaties in onze 
streek waren licht euforisch, met de komst van een 
tiental zingende grote karekieten dit voorjaar en 
zomer. In onze buurt waren en zijn ze nog te zien en 
te horen vanaf het water op het Giethoornse meer, bij 
de Rietweg en twee stuks bij Nederland!

Noordmanen
In het beheerplan Natura 2000 Wieden-Weerribben 
staan de maatregelen die nodig zijn om de gestelde 
natuurdoelen te halen. Zoals voor het gebied 
Noordmanen (tussen Muggenbeet en Nederland) waar
ingrijpende maatregelen gepland zijn. Het doel daar is
om het leefgebied van de grote vuurvlinder, maar ook 
voor de grote karekiet te verbeteren. 

Mooi dat deze rietvogel er dus al is! 
Nu is het nog een schone taak aan de natuurorganisa-
ties én hun partners om ze te houden...

Erica Zwanenburg



Nieuwe bewoners

Muggenbeet               8
In de stromende regen naar Muggenbeet nr. 8, 
verrassend mooi huis, strak, modern.

Binnen, na een ‘Corona’ begroeting, is het al snel 
duidelijk dat het echtpaar Speelman met name voor de
plek gevallen is, niet voor het huis dat hier stond, het 
uitzicht is prachtig, ondanks de sluier van regen!

Even kennismaken: Piet is geboren en getogen in 
Haren, Harriet komt uit Twente. Ze leerden elkaar 
kennen tijdens hun studie in Groningen. 
Piet vestigde zich als huisarts in Nijeveen en Harriet 
werkte jaren lang als orthopedagoog. Samen hebben 
ze vijf kinderen en sinds enkele jaren drie 
kleinkinderen!
Na hun pensionering zochten zij buiten Nijeveen een 
nieuwe stek om te wonen. Ze zochten heel wat af tót 
ze tijdens een van hun wandeltochten over deze plek 
in Muggenbeet struikelden. 

Vroegere bewoners hadden een timmerwerkplaats aan 
huis. Eind vijftiger jaren was het huis onbewoond. 
Rond 1971 werd het verbouwd en gebruikt als 
vakantiewoning.

Zo kochten Piet en Harriet het huis in maart 2018. Het
werd al snel duidelijk - wilde het huis aan hun eisen 
voldoen - dat er eigenlijk maar één oplossing was: 
afbreken en nieuwbouwen. Tussentijds woonden ze 
lange tijd in Wetering in de B&B van Gerrit Jan 
Eggink.

Eind augustus 2019 trokken ze in hun prachtige huis 
dat goed past in de omgeving. Ze genieten hier met 
volle teugen! Wat hen het meest aantrekt hier is de 
complete rust. 

Inmiddels zijn ze ook helemaal gesetteld in de buurt: 
er wordt gewerkt in de Kooi van Pen, ze zitten samen 
met andere ‘Muggenbeters’ op een koor in Steenwijk 
en Piet is zelfs ‘chef aardbei’ ....

ML

Akkerbloemen in Nederland
In Steenwijkerland staan deze zomermaanden ongeveer
75 kilometer aan akkerranden volop in bloei. Dat is het
kleurrijke resultaat van de speciale actie voor 
biodiversiteit in de landbouw. Een initiatief van LTO 
Steenwijkerland, VisscherHolland, Imkerij van Beek 
en de gemeente. Steenwijkerlandse boeren kregen 
daarbij korting op zonnebloemen of bloemenmengsels 
die aan de akkerranden ingezaaid konden worden.

Biodiversiteit
Verspreid over de hele gemeente hebben dit jaar 35 
boeren aan de actie meegedaan, zo ook in het 
buurtschap Nederland. Het bedrijf Weerribben Zuivel 
heeft dit jaar 1 hectare aan akkerranden gezaaid in en 
rondom het buurtschap. Vorig jaar hadden zij ook al 
diverse akkerranden aangelegd. Tevens zijn er 
akkerranden te zien op Wetering Oost tussen de 
Scheerebrug en het Steenwijkerdiep.
 

Akkerrand Veldhuisweg - Nederland

Op deze manier willen de boeren insecten - zoals bijen 
en vlinders - helpen, zodat de biodiversiteit wordt 
vergroot. Veel mensen reageren positief op deze actie 
en er worden dan ook veel foto's gemaakt van de 
kleurrijke bermen in onze streek. 

Bron: Gemeente Steenwijkerland

Colofon
Redactie-commissie

Gilia Hanskamp; Tineke Ploer,
Marieke Smit, Erica Zwanenburg.

Voor reacties, kopij en foto’s kunt u reageren naar:
redactie@pnweteringeo.nl of 06-39463942
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    Geja ter Meer : 0521-370082

Oproep 

De laatste jaren zijn veel huizen in ons gebied van 
eigenaar verwisseld. Misschien is het een leuk idee 
wanneer u zelf uw (nieuwe) huis in de Waeterproat 
presenteert! 

Neem hiervoor contact op met de redactie!


