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Bericht van de voorzitter

Gezellige Nieuwjaarsborrel

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de
Nieuwjaarsborrel al achter de rug. Degenen die niet in
de gelegenheid zijn geweest bij dit traditioneel
jaarlijkse gebeuren aanwezig te zijn wil ik alsnog
langs deze weg het beste wensen voor 2011.
Het afgelopen jaar is, wat betreft bestuurlijke
bezigheden, vrij rustig geweest. Achter de schermen
wordt echter druk gewerkt door de jubileumcommissie
aan de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan van
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken in 2013, zoals u
verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Bij de gemeente en Staatsbosbeheer werkt het allemaal
wat trager: er is inmiddels besloten dat de parkeerplaats
bij Nederland gerealiseerd kan worden, maar….
Er moet nu echter nog tussen de verschillende
instanties overlegd worden, omdat de parkeerplaats
een strookje van ongeveer 20 centimeter van Staatsbosbeheer ‘inpikt’.
Het is te hopen dat binnenkort - na bijna twee jaar
‘overleg’ - met de aanleg van de parkeerplaats kan
worden begonnen.
Op 14 maart zal er een algemene ledenvergadering
worden gehouden. Noteert u alvast deze datum in uw
agenda. Eind februari zult u de definitieve uitnodiging
ontvangen.
Tot ziens op 14 maart 2011!
Jan Hanskamp

De Nieuwjaarsborrel is - zoals de laatste jaren
gebruikelijk is - erg gezellig geweest. Veel bewoners
wensten elkaar het beste voor het nieuwe jaar.
In de net gerenoveerde deel van de boerderij van
zeilschool Almare kon men onder het genot van een
drankje en lekkere hapjes het afgelopen jaar bespreken.
Diverse bewoners konden ook kennis maken met voor
hen nieuwe buurtgenoten.
Gedurende de Nieuwjaarsborrel heeft 'Willem de
troubadour' nog enkele liedjes gezongen onder
begeleiding van zijn bijzondere muziekinstrument.
De voorzitter gaf nog een korte toelichting over enkele
activiteiten waar het bestuur en haar werkgroepen de
afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.

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
Op de website staat nu ook een beeldoverzicht van
Wetering en omstreken van het jaar 2010

De Voornpol of Voornpolle?
een terugblik
Veel mensen vragen of het eiland met de vernieuwingen
niet veel te groot geworden is…
Het antwoord is nee!
Het was vroeger al zo groot vertelt Hendrik Nijdam uit
Blokzijl. De schoonvader van Hendrik Nijdam was de
heer Miggels van Jonen (hij woonde met zijn gezin in
Jonen, waar later de ‘Theeschenkerij van Mariet’ was).
Hij had vroeger op het eiland nog jong vee lopen.
Uiteraard deden ze veel per boot met vee, maar kunnen
wij ons koeien voorstellen op het eiland?
Het was 0,52 are groot. Er werd jong vee naar het
eiland gebracht, omdat de kwaliteit van het gras niet
goed genoeg was voor melkvee. Per seizoen haalde
men wel 15 ‘uppers’ hooi (= hooi op stok gezet) van
het eiland. Men moest de schoven met een stok eronder
naar de boot dragen, zeer zwaar werk dus. Dit aantal
oogst men van een halve hectare.

Woondeel krijgt voorrang
Op 3 maart 2010 heeft de Raad van State negatief
beslist op het bestemmingsplan 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde', waarmee er een voorlopige streep is
gezet voor de ontwikkeling van dit plan.
Op 15 december 2010 heeft er een overleg plaats gehad
met met name de ontwikkelde partij (Herinkenberg
BV). Er is afgesproken het woondeel van het
oorspronkelijke bestemmingsplan in januari 2011 in
procedure te brengen.
Voor de plannen rondom het recreatieve plandeel zal
de gemeente het initiatief nemen om hier meer
voortgang in te krijgen bij de ontwikkelaar.
Het streven is nu dat er in het voorjaar 2011via
overleg weer gestart gaat worden met de procedures
rondom het recreatieve plandeel tussen Scheerwolde en
Wetering en de milieukundige onderzoeken (MER)
hiervoor.
Jan Mulder; projectleider 'Woon- en recreatiepark
Scheerwolde', gemeente Steenwijkerland

Vraagtekens rietteelt in polders

Later verwilderde het eiland meer, de oevers kalfden
af, meer ruigte als riet en bomen kregen de kans om te
groeien. De functie van het eiland werd toen heel
anders… De jeugd van Blokzijl (en Wetering…) kwam
er regelmatig samen, zoals weer later op het
‘Schapenweitje’.
Nu is het eiland eigenlijk dus weer in ere hersteld en
naar de geest van de tijd krijgt het een heel andere
invulling: beperkte aanlegmogelijkheid voor
recreanten, gecombineerd met veiligheid als ‘vlucht’aanlegplaats bij zware weersomstandigheden en natuur:
in de nabije toekomst zal er weer riet, lisdodde en
valeriaan gaan groeien. Ook zullen naar verwachting
veel vogels het riet gaan gebruiken voor broed- en
foerageergebied zoals de purperreiger, zilverreiger,
grauwe gans en kleine karkiet.
Zonder het initiatief van het kleine clubje ”Vrienden
van het Giethoornse Meer” - die bij Natuurmonumenten aangedrongen heeft op behoud van het eiland en zonder de financiële steun van provincie Overijssel,
ministerie van LNV (Leefgebiedenplan), Nationaal
Park Weerribben-Wieden en Natuurmonumenten én
zonder de inzet van Willem Miedema van Natuurmonumenten was het eiland gedoemd te verdwijnen.
Kortom ’n eilandje met een historie om zuinig op te
zijn!

Wel of niet commerciële rietteelt in polders Wetering?
Voordat de natuurinrichtingsplannen voor de gebieden
Wetering-Oost en Wetering-West kunnen worden
uitgevoerd, wordt eerst een milieueffectrapportage
(MER) gemaakt. Om dit goed te kunnen doen, moet er
eerst duidelijkheid komen over de manier van
inrichting van delen van beide gebieden voor
commerciële rietteelt. Provincie en riettelers zijn
hierover met elkaar in gesprek.
Volgens de oorspronkelijke plannen wordt in
Wetering-Oost en -West ook 70 ha nieuw
cultuurrietland gerealiseerd. Inrichting van delen van
het gebied voor cultuurriet en de daadwerkelijk
aanplant zijn tamelijk kostbaar. De provincie is nu in
overleg met de riettelers over de concrete invulling van
deze plannen.
Rijsdijk van DLG hoopt dat hierover op korte termijn
een besluit wordt genomen. Vervolgens kan de MER
worden uitgevoerd, wat het startsein is voor alle
benodigde procedures.
Doel is nog steeds dat
natuurontwikkeling
en waterberging
eind 2013 zijn gerealiseerd in WeteringOost en - West.
bron:
Nieuwsbrief
Landinrichtingscommissie Noordwest
Overijssel

Ganzen, winter én zomergasten

Jubileum krijgt steeds meer vorm

Overwinteraars
Bij een plotselinge inval van koude en vorst in het hoge
noorden verschijnen de wilde ganzen in onze regio. In
sommige nachten trekken ze dan in grote zwermen
over ons land en de hele nacht hoor je hun drukke,
gakkende stemmen. Meestal zijn het kolganzen en in
lagere aantallen de rietgans, die ons zo luidruchtig en
massaal komen bezoeken. De vroegste vogels
verschijnen begin november, maar de meeste strijken in
december in onze omgeving neer.

Zoals u waarschijnlijk gelezen heeft in de brief die huis
aan huis is verspreid, bestaat de vereniging ‘Plaatselijk
Nut’ in 2013 honderd jaar. Een aantal leden vond het
een goed idee om dit heuglijke feit uitgebreid te vieren!
Het is natuurlijk niet niks dat de vereniging nog steeds
bestaat…

Kolganzen (anser albifrons)
Massale uittocht 2010
In december 2010 was het echter een massale uittocht
van ganzen uit Nederland vanwege de vele sneeuw in
vooral midden en Zuid-Nederland. Bij de kust van
België kwamen op 20 december 2010 soms meer dan
10.000 ganzen per uur aan. Ondanks de weinige
sneeuw in Friesland en onze omgeving zijn ook hier in
december vele ganzen doorgetrokken naar het zuiden.
De overwinterende ganzen geven het winterlandschap
een speciale dimensie. Tot in maart zijn er normaal
gesproken honderden grazende kolganzen in de
weilanden in onze regio, maar op sommige dagen
kunnen de aantallen oplopen tot duizenden.
Een enkele maal kan men er ook de brandgans zien. De
canadese gans en de nijlgans zijn ‘verwilderde ganzen’
en komen ook steeds meer voor, maar zij horen niet tot
de inheemse soorten en hun aanwezigheid wordt vaak
meer als verstoring beschouwd dan als verrijking van
de vogelwereld in en rond De Weerribben.
Broedende ganzen
Anders ligt dat voor de grauwe gans. Het is de meest
zuidelijk broedende soort in Europa. Jaren is hij door
verstoring en ontginningen niet in Nederland
voorgekomen. Sinds 1980 komt de grauwe gans weer
voor in ons gebied. Momenteel broedt de grauwe gans
in grote aantallen in de randen van De Weerribben. In
2009 zijn er 300 broedparen geteld. Hiernaast hebben
er in 2009 3 paar brandganzen, 6 paar canadese ganzen
en 25 paar nijlganzen gebroed.
Problemen
Uit onderzoek is gebleken dat vooral de grauwe ganzen
door hun vraat aan riet de waterrietzones in De
Weerribben hebben aangetast. Hiernaast leveren ze ook
problemen op bij weilanden rondom de natuurgebieden
waar ze veel gras weg eten.

De commissie die zich heeft gevormd bestaat uit een
vijftal mensen en die zijn al enige tijd bezig het
jubileum in 2013 vorm te geven. Zo zijn ze druk met de
inhoud van het jubileumboek. Het boek gaat over de
bewoners van Wetering en omstreken in de afgelopen
100 jaar en wordt samen met u als bewoners gemaakt.
We zullen ook van u als bewoner daarom graag meer
informatie en beeldmateriaal van vroeger willen. Er zal
van te voren contact met u worden opgenomen voor
een afspraak.
Het jubileumboek is slechts één onderdeel van de
festiviteiten die voor 2013 staan gepland. Het hele jaar
zal in het teken staan van het jubileum met diverse
activiteiten. Ook wordt een feestdag voorbereid met
allerlei feestelijke activiteiten. Wij zullen proberen u zo
goed mogelijk op de hoogte te houden en hopen
natuurlijk ook op uw medewerking als het nodig is.
Namens de jubileumcommissie,
Gilia Hanskamp
Herman van Slooten
Tineke Ploer
Erica Zwanenburg
Marieke Smit
Voor de grauwe ganzen worden in De Wieden de
laatste jaren ganzenrasters geplaatst bij de overgang
tussen natuur en landbouwgronden. Op die manier
kunnen de grauwe ganzen met hun jongen in het
voorjaar niet naar de landbouwgronden komen, omdat
ze dan net in de rui zijn. Daarnaast moeten ze het dan
doen met voedsel van mindere kwaliteit waardoor ze
minder jongen krijgen.
Voorbeeld
Toch kan het familieleven van de grauwe gans als een
goed voorbeeld voor de mens worden gezien. De paren
blijven hun leven lang bij elkaar en de band kan zo
sterk zijn dat wanneer een partner sterft, de ander nooit
‘hertrouwt’. Het blijft dan ook een prachtig gezicht om
de grauwe ganzen met hun jongen in rij te zien
zwemmen. Moeder altijd voorop en vader sluit de rij.

Grauwe ganzen (anser anser)

Nieuwe bewoners

WETERING WEST

Oude bewoners

89

Begin januari 2011, de strengste vorst is voorbij, het ijs
ligt er koud en verlaten bij. De ontvangst op nummer
89 is tegenovergesteld: warm en gezellig!
Even voorstellen: Henk en Margo Holtland, hij net
over de 50 zij er nét nog voor. Henk is geboren en
getogen op een boerderij aan de uiterwaarden van de
IJssel in ’s Heerenbroek, door ruilverkaveling kwam hij
uiteindelijk in Blankenham terecht. Margo is geboren
in Kuinre en heeft jaren in de verpleging gewerkt. Ze
hebben drie kinderen, twee zonen en een dochter.
Nog iedere dag zijn ze aan het werk op de boerderij,
Margo soms iets minder dan Henk, maar er wordt nog
steeds met veel plezier hard gewerkt!
Ze wonen hier al weer een tijdje en je vraagt je af hoe
zij aan de Wetering verzeild geraakt zijn. Ze vertellen
dat ze in Blankenham woonden op een hele grote
boerderij met dubbel woonhuis. Ze kenden de Wetering
van fietstochtjes in de buurt maar hadden in eerste
instantie nooit gedacht er daadwerkelijk te gaan wonen.
Hun idee was altijd een huis bij de huidige boerderij te
bouwen omdat hun oudste zoon en schoonzoon ook in
het bedrijf werkzaam zijn. Uiteindelijk liep het
anders…
Hun oudste zoon wilde graag op de boerderij wonen en
vader en moeder moesten maar op zoek naar een ander
huis.
De eisen die gesteld werden waren niet zuinig: kleiner
huis, geen grote tuin met veel onderhoud, niet
verbouwen, rieten dak, rustige omgeving, water was
ook erg aantrekkelijk, veel natuur, dicht bij
Blankenham… om maar wat te noemen.
Margo zag op Funda hún droomhuis: Wetering West
89, ook nog aan de goede kant van de brug om niet
eindeloos voor de brug te staan als ze naar de boerderij
moeten. Kortom, het voormalige huis van de familie
Koppen veranderde van eigenaar en kreeg alleen
binnen een nieuw verfje, verder hoefde er niets te
gebeuren en kon er verhuisd worden. Samen met hun
jongste zoon, die ondanks dat hij veel in Leeuwarden
verblijft omdat hij daar studeert, hebben ze het erg naar
hun zin in Wetering.
Ze werken nog steeds hard maar hebben geen spijt van
de boerderij weg te zijn!
M.L.

Het voetpad langs het Gereformeerd Lokaal aan het
zuideinde van de Wetering.
Het gebouw van het Gereformeerde Lokaal is op een
bok ‘verhuisd’ van het Noordeinde van de Wetering
naar het Zuideinde van de Wetering. Later is op het
Zuideinde van de Wetering de Gereformeerde
Vrijgemaakte Kerk gebouwd.
Heeft u een betere foto van dit Lokaal?
Wilt u dan contact opnemen met de redactie.
Rectificatie Nieuwsbrief nr 6 (aug. 2010)
rubriek: Oude bewoners
Wetering Noord 92 is Wetering Oost 76 en niet
Wetering West 105!

Kalender:
14 maart 2011, Algemene ledenvergadering

Nieuwe naam Nieuwsbrief
Na de oproep van de vorige Nieuwsbrief (aug.2010)
zijn er al diverse nieuwe namen bij de redactie binnen
gekomen. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen
alle namen die zijn voorgesteld in stemming worden
gebracht bij de aanwezige leden. De naam met de
meeste stemmen zal hierna worden gebruikt voor de
‘Nieuwsbrief op papier’. Dit om de verwarring te
voorkomen, die er soms is met de digitale nieuwsbrief
per e-mail. Het is mogelijk om tot aanvang van de
ledenvergadering op 14 maart 2011 bij de redactie met
suggesties te komen voor een nieuwe naam voor de
Nieuwsbrief.
Colofon
De Redactie-commissie:
Gilia Hanskamp; Marieke Smit 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 e.o.
Jan Hanskamp (vz/sec)
: 0527-292847
Henk Kale (pen)
: 0521-370077
Roelof Muis
: 0521-371390
Rein Berger
: 0521-371429
Jaap Riezebos
: 0521-371452

