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Van de voorzitter
Het grote natuur- en waterproject Wetering West en
Wetering Oost is voltooid. Na twee jaar drukke
werkzaamheden is op 29 augustus het geheel op
feestelijke wijze in gebruik gesteld door gedeputeerde
van Overijssel, mevrouw Maij.

Onze jaarlijkse buurtbijeenkomst, die oorspronkelijk op
6 september was gepland, hebben we verplaatst naar 30
augustus om dit te combineren met de open dag. De
buurtavond was druk bezocht en zoals ieder jaar
kwamen er op het laatste (eigenlijk te laat) moment nog
nieuwe aanmeldingen. Uiteindelijk hebben ruim 50
personen genoten van een mooie fietstocht, een
heerlijke barbecue en een zeer gezellige avond.
Zonder overleg met bewoners is de brievenbus bij de
Scheerebrug, verwijderd tot groot ongenoegen van vele
Weteringers en Nederlanders. Het bestuur heeft actie
ondernomen naar PostNL en de brievenbus is weer
teruggeplaatst.

Op 30 augustus is er een open dag geweest voor
belangstellenden. In november zal het geheel zijn
afgerond en zullen de laatste machines zijn verdwenen.
Als laatste activiteit zal er binnenkort met een officieel
tintje de nieuwe naam van het ecoduct bekend worden
gemaakt. Er waren maar liefst 55 inzendingen voor de
‘prijsvraag’ van de provincie Overijssel voor deze
nieuwe naamgeving. De jury had dit aantal nooit
verwacht en heeft er thans een klus aan om te
beoordelen welke naam er straks op de brug zal worden
bevestigd.
Ik heb de indruk dat de meeste bewoners van de
Wetering en omstreken tevreden zijn met het resultaat
en het is nu afwachten of het onderhoud volgens onze
(schriftelijk vastgelegde) afspraken zal worden
nagekomen. Degenen die het hele project nog steeds
verspilling van overheidsgeld vinden wil ik graag
wijzen op de nu actuele ICT affaire met een
miljardenverspilling…

Bij de gemeente heeft het bestuur de onveilige situaties
aangekaard bij de nieuwe waterinlaten op Wetering
Oost, – West en de twee bruggen bij het gemaal.
In het donker zijn de wegversmallingen te weinig of
niet verlicht. De onderhandelingen lopen echter stroef
vanuit de gemeente, omdat ze geen extra lichtpunt(en)
willen. Het gebruik van reflectoren op brugleuningen
en wegdek zal vanuit het bestuur ook worden
meegenomen bij de volgende besprekingen.
Wordt vervolgt…
Tot slot wenst het bestuur een ieder een goede
afsluiting van 2014 en we hopen elkaar weer te zien op
de ‘Nieuwjaarsborrel’ op 10 januari 2015.
Jan Hanskamp,voorzitter

Nieuwjaarsborrel

10 januari 2015

Herinrichting streek gaat door…
De herinrichting van de polders Wetering Oost en –
West is bijna klaar. De nieuwe faunapassage bij
Muggenbeet wacht alleen nog op een officiële naam
en toch is men nog niet helemaal klaar met de
herinrichting van onze streek.

Waarom
Dit alles om het huidige moeras robuuster te maken en
meer kansen te geven aan de grote karekiet, roerdomp,
grote vuurvlinder en nog veel meer bijzondere
natuurdoelsoorten, waaronder ook veel planten.
De provincie Overijssel zal deze herinrichting
uitvoeren en in 2019 zal alles gerealiseerd moeten zijn.
Een kaart met de aangewezen gebieden is te vinden op
de website: www.pnweteringeo.nl
Bron: Provincie Overijssel

‘Natura 2000 - wat is dat nu eigenlijk?’
Vanuit het rijk wil in Natura 2000 gebieden dat de
natuur beleefd, gebruikt én beschermd moet worden.
Recreanten en ondernemers mogen gebruik maken
van de gebieden maar ook planten, vogels en andere
dieren moeten hier de bescherming vinden zodat de
verschillende soorten en leefgebieden in stand worden
gehouden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000gebieden, waaronder de natuurgebieden De
Weerribben en De Wieden. Ze maken deel uit van een
samenhangend netwerk van natuurgebieden in de
Europese Unie.
PAS
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is begin
2009 van start gegaan als onderdeel van Natura 2000,
met het doel om de vastgelopen vergunningverlening
in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
weer vlot te trekken.
Start procedures
In de natuurgebieden De Weerribben en De Wieden is
in dit kader (PAS) sinds kort duidelijk welke
(deel)gebieden in onze streek heringericht moeten
gaan worden. Voor de gronden (veel al bestaande
natuurgebieden), die voor herinrichting in
aanmerking komen en in eigendom zijn van
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zullen de
procedures begin 2015 gestart worden en in 20162017 worden uitgevoerd.
De andere gronden zullen door de provincie
Overijssel in de komende zes jaar worden verworven
en alsnog worden heringericht.
Waar
De natuurgebieden rondom Muggenbeet in aansluiting
op de nieuwe faunavoorziening bij de provinciale weg
N333 en het gebied richting het zuiden naar het
Noorderdiep zullen worden heringericht.
Het zelfde geldt voor het natuurgebied Noordmanen
tussen Nederland en Muggenbeet.
De herinrichting zal bestaan uit het aanpassen van
waterpeilen, graven van greppels en nieuwe trekgaten.
Tevens zullen er schrale droge hooilanden en natte
hooilanden worden ingericht.
Bij de oevers van het Giethoornse meer wordt onder
meer ‘waterriet’ gestimuleerd.
De weilanden bij ’t Spiek, ten westen van
Muggenbeet, zullen omgevormd worden naar moeras.

grote vuurvlinder

AED apparaat
Het AED apparaat, dat we na onze succesvolle verkoop
van het jubileumboek konden aanschaffen, hangt
inmiddels op zijn plek. Bij camping de Wilgenhof van
de familie Timmerman op Wetering West 39 heeft u al
enkele maanden het bekende logo op de schuurdeur
kunnen zien hangen. Het apparaat hangt achter deze
deur in de schuur.
De mensen die een AED cursus hebben gevolgd
hebben al instructie gekregen, waar en hoe ze het
apparaat 24 uur per dag kunnen bereiken.

Tot slot: ‘Hoe gaat het nu in zijn werk met zo’n AED
apparaat?’
Wanneer u 112 belt, omdat er iemand onwel is
geworden en u aangeeft dat er vermoedelijk sprake is
van een hartaanval dan zal de telefonist(e) allereerst
een ambulance naar de plaats des onheils sturen en
vervolgens ook een sms bericht verzenden naar de
AED vrijwilligers in de omgeving, met het verzoek
zich zo spoedig mogelijk met het AED apparaat naar
het opgegeven adres te begeven.
Dit alles met het doel dat er zo snel mogelijk optimale
hulp kan worden geboden.
En nu maar hopen dat u zo weinig mogelijk 112 hoeft
te bellen om een AED vrijwilliger in te schakelen!
Jan Hanskamp

Lepelaar
Platalea leucorodia
In februari, als het nog koud is en grauw, keren de
eersten terug. Balancerend op één been, de snavel
verstopt tussen de roomwitte veren, de elegante
kroonveren wuivend in de wind, in diepe slaap. Moe
van een lange reis…’ lepelaars’.
Zoals veel andere vogels, verlaten ze ons land in het
najaar om de winter langs de kust van Zuidwest-Europa
en West-Afrika door te brengen en om in het voorjaar
weer terug te keren naar Nederland om hier te broeden.
Goed herkenbaar
Met hun lepelvormige snavel, helder witte verenkleed
en lange waadpoten zijn lepelaars een elegante
verschijning. Ze 'lepelen' het voedsel uit het water door
hun snavel heen en weer te bewegen.
De lepelaar is goed te herkennen. Dit komt niet alleen
door zijn snavel, maar ook door zijn zwarte poten en
oranjegele keelvlek. In de zomer komt daar nog een
lange afhangende kuif en gele vlek aan de halsbasis bij.

De jonge lepelaars houden twee jaar lang zwarte
vleugelpunten, waarmee ze te onderscheiden zijn van
de ouderen.
Nieuwe voedselplekken
Sinds de polders Wetering Oost en – West opnieuw
zijn ingericht waren de lepelaars ook hier in grote
getale te zien.
Soms in groepen van 40 exemplaren ‘lepelen’ ze dan
naar kleine visjes, zoals stekelbaarsjes, maar ook naar
kikkervisjes en waterinsecten, die volop in de nieuwe
wateren te vinden zijn.
Opvetten
Na het broedseizoen blijven de volwassen en jonge
lepelaars nog tot in september in de buurt van de
kolonie tot ze vet genoeg zijn om naar het zuiden te
vertrekken. Omdat ze trouw zijn aan zowel hun
broedplekken als de plek waar ze hun voedsel zoeken,
verwachten we dat de lepelaars volgend seizoen ook
weer vaak worden gezien in Wetering en omgeving.
EZ

Wist u dat?
- het dorpsfeest Scheerwolde/Wetering deze zomer niet
alleen de jaarlijkse ponymarkt had, maar ook een echte
middeleeuwse markt …
- dat het team Steenwijkerdiep 1 gewonnen heeft bij de
zeskamp spelen …
- veel jonge mensen in Wetering, Muggenbeet,
Nederland en omgeving trouwen…
- er zelfs een dubbele bruiloft te vieren was, waarbij de
bruidegommen allebei de naam Hendrik hadden…
- de ijsjes bij het buurtfeest erg lekker waren…

Broedplaatsen
In 1970 was de lepelaar bijna verdwenen in Nederland
De laatste jaren gaat het gelukkig steeds beter met de
lepelaars in Nederland. Er broeden nu zo'n 2300 paren
in Nederland, waarvan een ruime meerderheid op de
Waddeneilanden.
Lepelaars broeden bij voorkeur op rustige plekken, niet
veel verder dan 50 kilometer van de plaats waar ze
voedsel kunnen vinden. 'Rustig' wil in dit geval vooral
zeggen: liefst buiten bereik van roofdieren.
Kolonievogel
In 2004 zijn de eerste broedende lepelaars
waargenomen in de ‘hoogwaterzone’ in de Auken bij
Giethoorn. Het is één van de grootste kolonies in onze
regio. De laatste jaren wordt in de Auken een stabiel
aantal van ca 70 broedparen geteld.
Lepelaars zijn echte kolonievogels. De nesten van de
lepelaars in de Auken zijn tamelijk grof van structuur
en meestal niet wielvormig, zoals die van reigers. Ze
verwerken in de nestkom niet alleen takken maar ook
ander plantaardig materiaal. De nesten kunnen zowel
op de grond als in bomen zitten.

- eind oktober een zogende moeder-otter is
doodgereden bij de waterinlaat van Wetering West…
- er met veel mensen is gezocht naar jong(en), maar
deze helaas niet is/zijn gevonden…
- de diepte van de nieuwe plassen in Wetering Oost en
Wetering West officieel zijn gemeten…
- de plas in Wetering West, waar veel zand uitgehaald
is, een erg onregelmatige bodem heeft…
- het diepste punt had van ca 4,10 meter bij het
toenmalige waterpeil en de plas in Wetering Oost ca 3
meter …
- het Diepe Wiede nog steeds tot de verbeelding
spreekt, waarbij velen zeggen dat deze een diepte heeft
van meer dan 20 meter, maar dat anderen dit weer
tegenspreken…
- de Twitterhut haar naambordje weer heeft terug
gekregen…
- hopen dat dit tweede bordje langer blijft hangen …

Nieuwe bewoners

Tien jaar vrijwilligerswerk

Deze keer mag ik kennismaken met de nieuwe
bewoners van:

Wetering West

55

Jannie en Sikke Veenstra!
Veel mensen zullen dit echtpaar al kennen want ze
woonden hiervoor al in de buurt.
Ze betrokken in juni dit huurhuis aan de Wetering en
sinds augustus zijn ze trotse eigenaren!
Het is het huisje dat hiervoor van Roelof Muis was en
dáárvoor van de familie de Lange, die enkele jaren
geleden verhuisden naar Scheerwolde... Jannie en
Sikke kómen uit Scheerwolde!

Al tien jaar werken de vrijwilligers van Staatsbosbeheer in de Kooi van Pen om deze eendenkooi te
renoveren en te onderhouden. Ze hebben in die tijd veel
werk verzet en door hen is nu een groot deel van het
cultuurhistorisch monument gerenoveerd.
Er zijn op dit moment elf van de achttien vangpijpen
weer in ere hersteld. Aan de twaalfde vangpijp en het
laatste deel van de vierde kooiplas wordt momenteel
hard gewerkt om die weer in haar oude glorie te
herstellen.
Hiernaast zijn in de afgelopen jaren oude vaarten weer
getraceerd, ontbost en opnieuw uitgebaggerd. Er zullen
binnenkort nog een aantal worden aangepakt.
Verder zit ook veel tijd en energie in het normale én
het onverwachte onderhoud, zoals bij stormschade.
De rietmatten zijn over het algemeen na ca tien jaar zo
verouderd dat ze weer vervangen moeten worden. De
vrijwilligers kunnen dus nu met het normale onderhoud
weer beginnen om de rietmatten te herstellen, waar ze
tien jaar geleden zijn begonnen.

Even voorstellen: Sikke is geboren en getogen in de
buurt: geboren aan de Oudeweg in Ossenzijl, Jannie
haar wiegje stond in Gees, Drenthe. Samen gingen ze
23 jaar geleden verder in Blankenham waar Sikke een
bouwbedrijf had. Na drie jaar verhuisden ze naar de
Hoogeweg, naar het leuke vervenershuisje aan de
Vlodder! Na tien jaar hebben ze dit pittoreske huisje
verruild voor een mooi - zelf gebouwd - huis aan het
Veennepad in Scheerwolde.
Sikke is uitvoerder in de bouw, Jannie is doktersassistente. Maar het stel begint in de buurt te komen
van de pensioengerechtigde leeftijd... daardoor werden
wat knopen doorgehakt: het huis in Scheerwolde werd
in februari verkocht! Toen op zoek naar iets anders.

niet e docht
toch e kocht
ons nieuwe plekje
Het werd dus de Wetering, ze vielen voor de plek,
water en ruimte: voor hen erg belangrijk!
Jannie is creatief, ze is druk met o.a. breien en naaien.
Sikke is een fervent jager: met de boot De Weerribben
in, is zijn grote hobby!
Dat er nog hier en daar verbouwd gaat worden zal de
komende periode wel op het programma staan, maar
voorlopig eerst genieten van de plek!
ML

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

Buurtexcursies
Jaarlijks worden de buurtgenoten uitgenodigd om
achter de schermen van de Kooi van Pen te komen
kijken. De vrijwilligers laten dan vol trots aan hun
buurtgenoten zien wat ze in het afgelopen jaar hebben
gedaan. Dit jaar was er weer een grote belangstelling
voor deze buurtexcursies en zijn er meer dan honderd
mensen van jong tot oud rondgeleid in het ‘mooiste
plekje’, zo vlakbij huis.
Buurtgenote en schrijfster Marjan Berk uit Kalenberg
heeft naar aanleiding van haar bezoek een mooi artikel
‘Smulverhalen uit de Kooi van Pen’ geschreven in haar
colomn in het Algemeen Dagblad.
EZ
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