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Sinds de laatste algemene ledenvergadering, waar de
heer Haan ons informeerde over de stand van zaken
betreffende de landherinrichting, is er een
briefwisseling geweest tussen Dienst Landelijk
Gebied(DLG) en Plaatselijk Nut Wetering e.o.
Het gaat met name om de aanleg en het onderhoud van
de toekomstige antimuggenstrook (bufferzone) bij de
herinrichting van de polders Wetering Oost en – West.
Bovendien hebben we op 26 april jl op de informatiemiddag in Scheerwolde met wethouder Boxum en de
heer Haan (voorzitter Landinrichting) besproken dat dit
punt voor de bewoners van de Wetering van
buitengewoon belang is.
In het laatste bericht dat we van DLG hebben ontvangen staat, dat het onderhoud van deze strook op
twee plekken en niveaus is vastgelegd in het nieuwe
bestemmingsplan van de gemeente Steenwijkerland en
in de pachtcontracten van Staatsbosbeheer.
Bij beide instanties wordt het onderhoud van de antimuggenstrook expliciet vermeld en is er een extra
borging voor een handhavingmogelijkheid.

De ‘jubileumcommissie’ heeft tijdens de algemene
ledenvergadering op 12 maart een korte toelichting
gegeven over de geplande activiteiten in 2013. Gelet op
het vele werk dat de commissie nog wil doen is de
‘jubileumcommissie’ uitgebreid en opgesplitst in een
‘boekcommissie’ en een ‘feestcommissie’.
Boekcommissie
De interviews met de bewoners zullen in het najaar
2012 stoppen. Het ligt niet in de verwachting dat alle
bewoners, die in de afgelopen honderd jaar in Wetering
en omstreken hebben gewoond, worden achterhaald.
Toch heeft de boekcommissie het idee dat er een goed
beeld kan worden gegeven over de bewoners van de in
totaal 145 huidige woningen en de 42 woningen die in
de afgelopen 100 jaar zijn afgebroken. Bij mooi weer
zullen er dit jaar foto’s genomen worden van de
huidige situatie van de woningen. Vanaf het najaar
2012 zal de boekcommissie zich vooral gaan richten op
het goed verwerken van alle informatie en het vele
historische- en actuele beeldmateriaal, dat zij in de
afgelopen 2,5 jaar heeft gevonden.

Wat betreft de faunapassage van de N333:
Het werk zal worden uitgevoerd door de combinatie
Van Spijker Bouw –Temmink Groep. De aannemer en
de opdrachtgever willen in september 2012 weer een
informatie- c.q.inloopavond houden. Het lukt niet om
de datum al te vermelden in deze nieuwsbrief, maar u
zult daar binnenkort alsnog bericht over ontvangen.
Wel kunt u alvast in uw agenda noteren dat er op
ZATERDAG 8 SEPTEMBER de jaarlijkse
buurtmiddag/avond zal worden gehouden. Mocht u
nog suggesties hebben om deze bijeenkomst extra
feestelijk te maken dan hoort het bestuur dat graag.
Namens het bestuur,
Jan Hanskamp
voorzitter

Feestcommissie
Het jubileumfeest zal plaats vinden op zaterdag 25 mei
2013. De commissie is bezig met een leuk programma ,
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zoals een drakenbootrace, puzzeltocht met onderdelen
bij de bewoners ‘thuis’, een fair, een gezamenlijke
avondmaaltijd enz. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben al verschillende mensen zich aangemeld
om te helpen met het feest. Hoe meer handen
beschikbaar zijn, hoe meer iedereen van het feest kan
genieten! Wilt u meer informatie over de
werkzaamheden van de jubileumcommissie, dan kunt u
na 19.00 uur terecht bij:
Erica Zwanenburg: 06-555 94 572 (boek)
Herman van Slooten: 0521- 370321(feest)
of stel uw vraag via e-mail: redactie@pnweteringeo.nl.

Baggeren en beschoeiing
De geplande baggerwerkzaamheden in onze streek
zullen in september 2012 weer worden hervat.
Hiervoor zullen er nog meer tijdelijke baggerdepots
komen om alle baggerspecie te bergen. De aannemer
heeft hiervoor een meldingsplicht naar de gemeente,
maar hoeft geen vergunning hiervoor aan te vragen.

Park ‘Nieuw Giethoorn’ van de baan
Het plan vakantiepark’ Nieuw Giethoorn’ bij
Scheerwolde is voorlopig van de baan, volgens Anne
Marie Janse, commercieel directeur bij projectontwikkelaar Arcus. Ze gaan zich momenteel eerst
helemaal richten op de ontwikkeling van het luxe
vakantiepark ‘Bodelaeke’ in Giethoorn.
Het plan ‘Nieuw Giethoorn’ bij Scheerwolde om in
een gebied van 45 hectare tussen Scheerwolde en
Wetering 260 luxe vakantiewoningen, een recreatieplas
van 20 hectare en een jachthaven voor 200 boten te
maken, moest volgens een uitspraak van de Raad van
State aangepast worden. Er zal dus een nieuw plan
gemaakt moeten worden, maar met dit nieuwe plan is
projectontwikkelaar Arcus op dit moment niet bezig.

Wist u dat?
… de nieuwe woonwijk bij Scheerwolde de naam
‘Rietstaete’ heeft gekregen?
… de verkoop van de woningen in de Rietsteate bij
Scheerwolde op 7 juli is begonnen?
… 11 % van de woningen in Wetering en omstreken te
koop staat voor een totaal bedrag van ca 9 miljoen?
… Jan Vaartjes (17 jaar) op 16 juni met het
kleiduivenschieten een LCD-televisie heeft gewonnen?
… Jan Zwanenburg (54 jaar) op 10 juni 16e is
geworden bij de Europese kampioenschappen
skeeleren in Dijon (F) voor de categorie 50 tot 60 jaar?
… dat er op 30 juni 491 zwemmers in het
Steenwijkerdiep hebben mee gedaan aan het 29e Open
Water Toernooi?

… dat er steeds meer ‘hot-tubs’ aan de Wetering
komen?
… wordt vervolgd, als er meer bekend is …

Voor diegene die een insteekhaven heeft en deze ook
wil laten uitbaggeren, is er volgens de provincie
Overijssel een mogelijkheid om dit gelijktijdig te laten
doen met de geplande bagger-werkzaamheden in de
Wetering. Voor een prijsopgave en een afspraak
hierover kan men contact opnemen met de aannemer
J.P. Schilder BV; Uitvoerder: dhr. Hendrik Vonk
Noordergraaf; tel: 06-29590570.
Aan het Steenwijkderdiep wordt momenteel met vier
ploegen gewerkt aan een nieuwe beschoeiing. De
planning is dat eind 2012 de werkzaamheden voor de
nieuwe beschoeiing bij het Steenwijkerdiep klaar zijn.
Landinrichting
Op het totaal van alle plannen (Inrichtingsplan,
bestemmingsplannen, watergebiedsplannen en MER) ,
waaronder de herinrichting van de polders Wetering
West en – Oost zijn 15 zienswijzen ingediend. Naar
aanleiding van deze zienswijzen zal alleen het punt
‘antimuggenstrook’ met betrekking tot het
‘Bestemmingsplan Buitengebied – Landinrichting
Wetering West en – Oost’ worden gewijzigd:
- in de kaart zal de functie open water in de antimuggenstrook worden verwijderd, met uitzondering
van de kwelsloten aan de rand
- bij de antimuggenstrook wordt de tekst opgenomen:
‘maximale begroeiing van 15 cm hoog’.
De polders zullen door de combinatie Roelofs Beheer
en De Waard Grondverzet worden ingericht. Deze
zomer zullen de definitieve tekeningen worden
gemaakt en vergunningen worden aangevraagd. Zo
snel mogelijk na definitieve vaststelling van de plannen
door GS van Overijssel zullen de werkzaamheden
beginnen. Tijdens de werkzaamheden zullen er
regelmatig ‘inloop’-momenten worden georganiseerd
door de aannemer. Belanghebbenden en bewoners
worden dan geïnformeerd over de werkzaamheden. Het
is de bedoeling dat de nieuwe natuur in beide polders
uiterlijk eind 2013 is gerealiseerd. Met vragen kan
contact opgenomen worden met Paulien Bisschop van
Dienst Landelijk Gebied, p.bisschop@dlg.nl of
06-52401723.

Hoe gaat het met de otter?
Dat is een vraag die veel gesteld wordt aan de
boswachters van het Nationaal Park WeerribbenWieden, waar in 2002 de eerste otters in De
Weerribben zijn uitgezet in de eendenkooi ‘Kooi van
Pen’ bij Wetering. Gelukkig kan er gezegd worden dat
het goed gaat met de populatie. Mede doordat ze in het
Nationaal Park een kwalitatief goede leefomgeving
hebben met voldoende dekking en voedselaanbod. Dit
zorgt ervoor dat de aanwas van de dieren de laatste
jaren behoorlijk is toegenomen.
De huidige populatie otters in en rond het Nationaal
Park wordt geschat op 40 à 50 dieren.
Het klinkt misschien gek, maar het gebied zit nu ‘vol’
en we zien nu dat jonge bijna volwassen otters
verdreven worden uit het gebied en op zoek gaan naar
een ander leefgebied en partners en nu uitzwermen
over Nederland. Meldingen uit de Noordoostpolder,
Friesland, Groningen, Drenthe, Vechtdal, Doetinchem
en uit de provincies Utrecht en Zuid Holland
bevestigen dit.
Monitorringonderzoek
Het monitorringonderzoek, wat onderdeel was van het
uitzettingsprogramma, is door de bezuinigingen op
natuurbeheer helaas gestopt. Wel wordt er op verzoek
nog onderzoek verricht op dode dieren, zoals
verkeersslachtoffers en gevonden dieren in het veld.
Dit onderzoek wordt gedaan door Alterra in
Wageningen. Bij dit onderzoek wordt gekeken of het
DNA-profiel van de dieren matchen met het DNA profiel van de dieren die in het verleden zijn uitgezet.
Uit deze DNA puzzel wordt herleid in hoeverre er
inteelt in de populatie heeft plaats gevonden.
Het ontbreken van goede verbindingzones en inteelt
vormen momenteel het grootste gevaar voor de
otterpopulatie in Nederland. Door soms kleine
aanpassingen aan wegen en het bijplaatsen of het
uitzetten van enkele otters op andere geschikte locaties
in Nederland kan dit gevaar beperkt worden.
Waarnemingen
Waarnemingen van mensen, die otters in het veld zien
of verkeerslachtoffer melden, komen gelukkig nog wel
bij ons binnen en zijn van groot belang om de populatie
te blijven volgen.
Afgelopen winterperiode kwamen er veel meldingen
van schaatsers binnen die otters gespot hadden op het
ijs. De vele ottersporen in de sneeuw waren goed
zichtbaar in het hele Nationaal Park en gaven een mooi
beeld van de verspreiding in ons gebied.
Helaas zien we in zo’n ijsperiode ook dat loslopende
honden overal kunnen komen en rondstruinen. Dat
heeft er toe geleid dat jonge otters verdreven worden
van hun moeder, doordat de loslopende honden achter
de otters aan rennen. Achter een schuurtje op wat
ruigte, trof ik zo een verjaagde jonge otter aan. Het
arme diertje bleek helaas achter gelaten te zijn en was
een dag daarvoor ook al gezien.

Ik heb het sterk onderkoelde diertje meegenomen en
naar de opvang Fûgelhelling in Ureterp gebracht, maar
ondanks de goede zorg kreeg ik de volgende dag het
bericht dat hij het niet gehaald had. Jammer, heel
jammer, want dit was niet nodig.

Foto: E. Beens- Staatsbosbeheer

Maar gelukkig zijn er ook andere waarnemingen te
melden zoals van een andere collega, die met zijn
broedvogel-inventarisatie bezig was en mij in de
vroege ochtend opgewonden belde. Smakelijk vertelde
hij dat spelende jonge otters rond zijn bootje zwommen
en nieuwsgierig waren naar wat hij aan het doen was.
Wil je zelf meer weten over ottersporen en otters en
meewerken aan het otter verspreidingsonderzoek, meld
je dan aan bij de zoogdiervereniging.
www.zoogdiervereniging.nl/node/1283
Egbert Beens, Boswachter
Staatsbosbeheer De Weerribben

Streektaal
Naar aanleiding van de oproep over de streektaal in de
vorige editie van Waeterproat zijn veel reacties bij de
redactie binnen gekomen. De volgende edities geven
we een selectie op thema van de ingekomen reacties.
Alle inzenders worden hartelijk ‘bedaankt’ voor hun
inbreng!
lamlendug – zich niet goed voelen
ontiederug – koud rillerig
lammenadig – misselijk
boekzeerte – buikpijn
bulken – boeren, oprisping
dwiel – duizelig
drommelorig – vergeetachtig, moeilijk van begrip
naar ’t huussie – naar de wc gaan; toen een houten kist
met een ton er onder.

Buurtfeest
8 september 2012
middag én avond

Hou deze datum vrij!

KIKKERIJ

Kikkerij Wijk VI – 27, later Oeverdijk 4
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Iedereen kent de Kikkerij, maar bijna niemand
realiseert zich dat er maar één huis staat met de
straatnaam Kikkerij. Deze boerderij, gebouwd in 1955
en gelegen onderaan de Weteringbrug - nabij de loswal
- is zeer markant gelegen. Wanneer je over de brug
rijdt is het huis niet te missen.
Zo op het eerste gezicht denk je dat de bewoners last
zullen hebben van het verkeer maar niets is minder
waar...
Om kennis te maken met de nieuwe bewoners gingen
wij er een kijkje nemen: buiten een prachtige tuin op
het zuiden met een idyllische vijver, twee jong katten,
die lagen te soezen in 't late zonnetje, een weitje met
twee pony’s en een allerliefst klein veulentje en een
zeer enthousiaste begroeting van een leuke jonge hond.
Onaangekondigd worden we gastvrij uitgenodigd voor
de koffie.
De nieuwe bewoners zijn Susan Horstra en Berbas
Keizer én hun mooiste en jongste aanwinst: hun 6
weken oude zoon Milin, geboren op 12 mei 2012.
Ze woonden in het centrum van Meppel, maar gingen
op zoek naar een huis, voor haar, geboren en getogen
op een boerderij in IJhorst, buiten de stad. Voor hem,
gek op varen, in de buurt van water!
Na speuracties op het internet (Jaap en Funda) vonden
ze deze boerderij. Gekocht werd die in januari 2012 om
het geheel een totale "make over" te geven. Alles was
bruin met heel veel vloerbedekking tot aan de wand.
Nu is alles licht en super ruim. Ook de zitkuil is
verdwenen. Toch is het karakter van de boerderij
bewaard gebleven.
Deze enorme metamorfose is geklaard in een
waanzinnig korte tijd (ook dankzij de hulp van familie
en vrienden). In maart 2012 zijn ze er in getrokken!
Uiteraard was er ook de druk van de komende
geboorte.
Om het plaatje rond te maken:
Berbas vertelt dat hij in de mode "zit" en runt twee
zaken in Meppel.
Susan is werkzaam op het hoofdkantoor van de C1000,
afdeling marketing, in Amersfoort maar geniet nog van
haar zwangerschapsverlof en aansluitende vakantie.
Beiden zijn erg benieuwd om de omgeving te gaan
verkennen en o, ja, weet iemand nog een ligplaatsje
voor hun bootje?
ML

Foto: Familie Driezen

De Kikkerij was een buurtschap van vier woningen,
een sluisje en twee molens. In 1950 werden de
woningen afgebroken, net als alle andere herinneringen
aan het buurtschap de Kikkerij. De afrit aan de oostkant
van de Weteringbrug wordt namelijk precies op deze
plek gebouwd.
De bovenstaande woning was eigendom van de familie
Smit uit Groningen en deze verhuurde de woning aan
de familie Driezen en later aan Eppe en Tine Huisman
met hun kinderen Gosina, Gé, Willem en Tiemen. Deze
familie woonde in de boerderij van 1938 tot 1947. Ze
hadden tien koeien en in de 2e wereldoorlog zat lange
tijd Harry Kan bij de familie Huisman ondergedoken.
In 1946 werd Eppe kantinebeheerder van het
werkkamp Beenderribben. Een jaar later verhuisde de
familie naar een boerderij bij Halfwegdiep.

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
- 18 of 25 juli (afhankelijk van het weer): Muzikale
vaartocht over de Wetering van muziekver. de Bazuin
- 8 september 2012
Buurtfeest
- 25 mei 2013
Jubileumfeest!!!

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 en omstreken
Jan Hanskamp (voorz./secr.) : 0527-292847
Henk Kale (penn.)
: 0521-370077
Roelof Muis
: 0521-371390
Rein Berger
: 0521-371429
Jaap Riezebos
: 0521-371452

