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Van de voorzitter
De jaarlijkse buurtbijeenkomst op 5 september is,
ondanks het matige weer een succes geweest. Bijna 50
mensen hebben genoten van de vaartocht en de
barbecue.

Zoals u kunt lezen in deze ‘Waeterproat’ zullen we een
andere locatie moeten zoeken voor het AED apparaat,
dat 7 dagen - 24 uur voor handen moet kunnen zijn.
Wanneer u een idee heeft, dan horen we dat graag.
Enfin, u kunt dus met een gerust hart de winter in en
wie weet, treffen we elkaar dit jaar weer eens op het
ijs…en anders op de Nieuwjaarsborrel.
Jan Hanskamp, voorzitter

Buurt bezoekt massaal Kooi van Pen

Enkele weken geleden hebben we in de Wielewaal in
Scheerwolde een bestuursvergadering gehad, die op
verzoek van de gemeente Steenwijkerland werd
bijgewoond door wethouder Dahmen en de heer Van
de Velde, onze contactambtenaar. Het bestuur had een
lijst met tien punten, die we graag wilden bespreken.
Bij een aantal punten werden we verwezen naar de
meldlijn op de website van de gemeente. Ik vermeld dit
speciaal om u erop te wijzen dat er bij zwerfvuil,
defecte straatverlichting, maar ook bij klachten over
gemeentelijke werkzaamheden e.d. de gemeente graag
heeft dat u dit via deze (klachten)lijn meldt. Er werd
ons gegarandeerd dat het euvel dan binnen enkele
dagen wordt opgelost of dat er contact met de melder
wordt opgenomen.
Onlangs is er een herhalingscursus geweest voor de
AED vrijwilligers. Deze cursus, die jaarlijks moet
worden gevolgd, was druk bezocht, zodat we ook voor
het komende jaar weer verzekerd zijn van voldoende
‘gediplomeerde bemanning’ voor ons AED apparaat.

De vrijwilligers van Staatsbosbeheer van de Kooi van
Pen geven jaarlijks de buurt de gelegenheid om de
eendenkooi te bezoeken, omdat deze normaal niet open
is voor publiek. Dit jaar was er weer een enorme
belangstelling. In drie groepen hebben ruim 150
buurtgenoten in de herfstvakantie een kijkje genomen
achter de schermen.
De rondleidingen bestonden uit een vaar- en een
wandelgedeelte. Varend kon het kooibos (35 ha) en de
nieuw gegraven ringvaarten worden bekeken. Hiernaast
was het puur genieten om zo vanaf het water de
eendenkooi te ervaren. Wandelend werd er vol trots de
voortgang van de werkzaamheden getoond. Na afloop
stonden er weer lekkere versnaperingen klaar.
Volgend najaar zijn de volgende buurtexcursies!

EZ

Problemen beheer Wetering West
Zoals bekend is de inlaattest van het waterschap bij
Wetering West in februari mislukt. Hierdoor was de
inlaat en de oever beschadigd. Om dit te repareren
werd het waterpeil in Wetering West sterk verlaagd.
Na de reparatie van de inlaat werd het peil laag
gehouden voor eventuele reparaties bij of aan de
inlaat.
Pas laat in het voorjaar trok Staatsbosbeheer aan de
bel bij het waterschap, omdat het waterpeil toch
omhoog moest i.v.m. de komst van de broedvogels.
Het waterpeil is toen door het waterschap verhoogd
naar -1.70 NAP. Dit had een positief effect op de
broedvogels, zo verschenen de kokmeeuwen weer in
het gebied. Door het droge voorjaar zakte het
waterpeil echter weer naar een te lage stand. Toen er
weer een verzoek naar het waterschap ging om weer
water in te laten, was dit niet mogelijk. Het waterpeil
van de boezem was al laag en als er water werd
ingelaten in Wetering West dan zou dat zoveel water
onttrekken aan de boezem dat in heel Noordwest
Overijssel een nog groter watertekort zou ontstaan.
Helaas viel daardoor een groot deel van het gebied in
Wetering West droog, met als resultaat dat
bijvoorbeeld de kokmeeuwen en de zwarte sterns het
gebied weer verlieten.
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Beheer
Het beheer van de nieuwe natuurgebieden bestaat uit
het af en toe maaien van de vegetatie en lokaal wat
opslagbestrijding. Het water en de ganzen moeten het
verder doen. Door het waterpeil hoog te houden in het
voorjaar is het de bedoeling dat er normaal gesproken
geen bosopslag komt. Verder moeten de grauwe
ganzen door hun vraat er voor zorgen dat er lokaal
variatie komt in de plantengroei. Het is de bedoeling
dat er in deze gebieden bijzondere moerasvogels
kunnen leven en dat er een goede waterkwaliteit is.
De droge bufferzone, voor zover hij eigendom is van
Staatsbosbeheer wordt beheerd door lokale boeren.
Tot nu toe is Staatsbosbeheer tevreden over de
ontwikkeling in de polders. Het gebied begint zich nu
te ontwikkelen de organisatie heeft nu een beetje een
idee welke kant het op gaat. Maar het blijft natuur,
zeker vogels blijven voor verrassingen zorgen. Maar
hier zijn de bewoners van Wetering bijna dagelijks
getuige van.
Bron: Jeroen Bredenbeek (Staatsbosbeheer)

Kantelstuwen en kwelsloot
De kantelstuwen die geplaatst zijn bij de
waterbergingsgebieden Wetering Oost en -West
functioneren volgens het waterschap goed, alleen de
opvang achter de stuwen moet nog worden aangepast.
De test bij Wetering West in februari heeft aangetoond
dat de huidige inrichting van de inlaat niet voldoet. De
aannemer streeft er naar om dat dit jaar nog te regelen.
Als alles is aangepast zullen beide inlaten nog een keer
worden getest.

Wanneer het noodzakelijk is kan de waterberging, met
een aangepast regiem, momenteel wel worden ingezet.
Het waterschap zal dan het water echter wel langzamer
het gebied in laten stromen om schade te voorkomen.
Het talud van de kwelsloten bij de bufferzones in
Wetering West en - Oost en de schouwpaden worden
regelmatig gemaaid met aangepast materieel om
spoorvorming zoveel mogelijk te voorkomen.
De kwelsloot wordt minimaal 1 x per jaar gemaaid met
een rupskraan.
Het onderhoudspad heeft echter momenteel weinig
draagkracht. Het waterschap zal de komende periode
investeren in het verbeteren van de draagkracht en
hoopt op termijn zo een goede zode te krijgen, zodat
het onderhoud wat makkelijker uitgevoerd kan worden.
Meer informatie over beheerafspraken in de
waterbergings/nieuwe natuurgebieden is te vinden op
de website van de vereniging: www.pnweterineo.nl
Bron: Inez Hamel, Waterschap Reest en Wieden

Nieuwe plek voor AED apparaat
Sinds de aanschaf van ons AED apparaat hangt het
apparaat in de schuur bij de familie Timmerman,
Wetering West 39 (overkant weg), herkenbaar aan het
AED logo op de schuurdeur. De AED vrijwilligers
weten de code om het apparaat te ontgrendelen.
Binnenkort zal deze schuur echter een andere
bestemming krijgen en niet meer vorstvrij zijn, met als
gevolg dat er een andere plek voor ons AED apparaat
zal moeten worden gezocht.
Vraag: 'Heeft iemand een idee waar we het
apparaat vorstvrij zouden kunnen ophangen en
waar het 7 x 24 uur voor handen is?
Mocht u een oplossing weten, wilt u dat melden bij het
bestuur? Het zou zonde zijn als we een vorstvrije AED
(buiten)kast moeten aanschaffen: kosten € 600 - € 700.
Jan Hanskamp, voorzitter

De blauwe flits
Een luid fluitende roep en een blauwe flits zijn vaak het
eerste dat men van een ijsvogel te zien en te horen
krijgt. De meeste mensen die voor het eerst het geluk
hebben een ijsvogel te zien, verbazen zich meestal over
de mooie, bijna exotische kleuren. Door die kleuren
wordt hij ook wel gerekend tot de mooiste broedvogels
van ons land.
De ijsvogel hoort tot de orde van ‘Scharrelaarvogels’,
samen met de bijeneters, scharrelaars, hoppen en
neushoornvogels. Onder die orde valt de familie
Alcedinidae, waartoe een honderdtal verschillende
ijsvogels horen. In Nederland komt echter slechts één
soort voor: de Europese IJsvogel, Alcedo Atthis.
IJsvogels zijn eenvoudig te herkennen. Ten eerste
natuurlijk de opvallende kleuren, de borst is oranje tot
roestbruin, de rug is prachtig blauw, met in het midden
een lichtblauwe, bijna fluorescerende streep, die hem
een aantal leuke bijnamen heeft gegeven zoals de
‘vliegende edelsteen’. Ondanks de opvallende kleuren
is het toch vaak moeilijk een ijsvogel te ontdekken als
hij niet in het volle zonlicht zit, hierdoor kan namelijk
de blauwe kleur vrijwel wegvallen. Zijn oranje/bruine
borst maken hem vanaf de voorkant moeilijk zichtbaar
in de herfst, als hij tussen de bruine bladeren op een
takje naar een visje loert.
Een volwassen exemplaar is iets kleiner dan een
spreeuw. Wat opvalt is een relatief grote snavel. Zijn
staartje is kort en is bijna niet als staart herkenbaar.
Toch is een ijsvogel een behendige vlieger, die met een
snelheid van wel 50 km/uur tussen de bomen door
schiet.
Jonge ijsvogels onderscheiden zich van de ouders door
o.a. de kleur van hun pootjes. Bij een volwassen
ijsvogel zijn deze fel rood-oranje, bij een jonge ijsvogel
zijn deze donkerbruin. Na enkele maanden beginnen de
pootjes langzaam oranje te kleuren. Het verschil tussen
een vrouwtje en een mannetje is te zien aan de snavel.
Bij een mannetje is de snavel geheel zwart, terwijl het
vrouwtje een oranje vlek aan de basis van haar
ondersnavel heeft.
De Nederlandse naam ijsvogel is waarschijnlijk een
verbastering van de Germaanse naam ‘Eisenvogel’ wat
'ijzervogel' betekent. Deze naam slaat op de metaal
achtige glans van het blauwe verenkleed. Een andere
verklaring voor de naam zou zijn dat de ijsvogel in de
winters vaak bij het ijs wordt gezien om uit een wak
visjes te vangen. Het blijft echter gissen wat de
werkelijke reden voor de naam is.
IJsvogels blijven normaal gesproken in de winter in
Nederland. Bij winters met lange periodes met ijs,
sneuvelen vaak veel ijsvogels omdat ze dan te weinig
voedsel kunnen vinden. Het jaar 2015 was dan ook een
uitzonderlijk goed ijsvogeljaar, na de zachte winters
van afgelopen jaren. Er zijn in De Weerribben 13
broedparen van de ijsvogel geteld en in De Wieden
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22 paar, het hoogste aantal ooit. Daarnaast zijn er veel
tweede legsels en zelfs derde legsels geweest. Gebroed
werd er voornamelijk in wortelkluiten van omgevallen
bomen. Maar ook in lage taluds en damwanden van
bruggen.
Al met al is het jaar 2015 een goed ijsvogeljaar
geweest. De beste plek om ijsvogels in de buurt te zien
is in De Weerribben bij het kijkscherm in de
Lokkenpolder langs het kanaal Steenwijk Ossenzijl.
Zowel in Wetering, Muggenbeet als Nederland zijn
ijsvogels dit jaar echter regelmatig ook gewoon bij huis
aan de waterkant te zien geweest en dat was en is voor
ons als bewoners toch iedere keer een fantastische
onverwachte ontmoeting.

EZ

Wist u dat?
- de kolibrievlinder regelmatig is gezien in onze
omgeving. Een prachtig vlindertje, net een grote bij…
- Wetering het uitstekend heeft gedaan bij de
uitzending 'Thuis in de Kop' van RTV-SLOS en door is
naar de finale! Op 12 december wordt er gestreden om
het predicaat: 'Meest Thuis in de Kop’…
- de WUP (Wild Uittree Plaats) klaar is bij de
Weteringbrug, laat het nu maar gaan vriezen, want de
tracks voor het ijsvegen e.d. kunnen deze ook
gebruiken…
- het 95-jarig jubileumconcert ‘Klassiek ontmoet Pop’
van ‘Muziekverening de Bazuin’ in de Meenthe in
Steenwijk een heus muziekspektakel was, in een volle
theaterzaal met bijna 600 toeschouwers…
- er nog steeds veel vraag is naar ons jubileumboek
‘100 jaar leven en wonen Wetering, Muggenbeet,
Nederland en de Kikkerij’. Wanneer er boeken niet
meer ‘gebruikt’ worden, dan kunnen we nieuwe
buurtbewoners er erg blij mee maken! Graag dan even
een reactie naar: redactie@pnweteringeo.nl

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 ontvangt u dan het laatste nieuws.

Glasvezel

Nieuwe bewoners

Op 6 oktober is er door de gemeente weer een
informatie-avond verzorgd over de mogelijke aanleg
van breedband/glasvezel in het buitengebied van
Steenwijkerland (waaronder Wetering e.o.).
Keuze gemeente
Hierin kwam naar voren dat de gemeente in principe
heeft gekozen voor de aanleg van glasvezel in het
gehele buitengebied in één keer voor dezelfde
basisprijs per adres. Alleen hiermee kan namelijk
voldoende deelname worden gerealiseerd (minimaal
2000 aansluitingen) om voor provinciale subsidie in
aanmerking te komen en de kosten te minimaliseren.
Hiervoor is dan wel een minimale deelname nodig van
circa 60% van de totaal hiervoor in aanmerking
komende adressen (circa 3000 met alleen oude koperen
telefoonkabel). Is er in een deelgebied (bv Wetering
e.o.) echter een te klein deelnemerspercentage dan is de
kans dat dit deelgebied wordt uitgesloten van aanleg.
Ieders deelname is dus van groot belang.
De gemeente gaat nu samen met de firma
Glasvezelgemeente op korte termijn een zogenaamde
businesscase opstellen, waarmee de maximale kosten
per (deelnemend) adres zullen worden bepaald.

Vervolg proces
De volgende bijeenkomst met de gemeente staat
gepland op maandagavond 9 november 19.30 uur in de
Wielewaal in Scheerwolde. De gemeente heeft
toegezegd hierbij onder andere met concrete cijfers te
komen met betrekking tot de kosten per adres.
Naast de werkgroepen zijn overigens ook alle
bewoners hierbij van harte welkom.
Verder zoekt de ‘Werkgroep breedband van
Wetering/Muggenbeet’ nog enkele mensen die mee
zouden willen helpen met werving en promotie in en
rond Wetering. Voor informatie en/of aanmelding:
redactie@pnweteringeo.nl.
Werkgroep breedband Wetering/Muggenbeet

Kalender
VOORLICHTING GLASVEZEL
Maandag 9 november 2015
19.30 uur Wielewaal - Scheerwolde

NIEUWJAARSBORREL
Zaterdag 9 januari 2016

Uitnodiging komt in december

Wetering West 35
Vandaag de eerste kennismaking met de nieuwe
bewoners van Wetering West 35. Bij het eerste handje
schudden ontdekken we dat we een paar weken terug
op het terras van de Otterskooi, met z'n vieren, een heel
gesprek hadden over onze honden... Hoe raar kan het
lopen!
Terug naar nu: we maken nu écht kennis met Okke
Romijn. Hij vertelt dat ze vorig jaar op zoek waren
naar een huis, liefst aan het water. Na enkele mooie
huizen gezien te hebben zijn Okke en zijn partner Geja
gevallen voor het huis van de familie Bos. De reden
was eigenlijk dat het aan het water ligt zonder weg of
zo tussen het huis en het water.
Dat Okke ‘iets’ met water heeft moge duidelijk zijn:
hij is zeilmaker, gespecialiseerd in buiskappen,
biminitops, cabriokappen etc. voor pleziervaartuigen.
De zeilmakerij bevindt zich in Marknesse waar ze ook
woonden. Op zoek naar rust is het stel in Wetering
neergestreken. Zoonlief (inmiddels volwassen) woont
nog in Marknesse en de dochter studeert en verblijft
momenteel in Berlijn.
Om het huis helemaal naar hun zin te maken is de hele
beneden verdieping van het huis rigoureus verbouwd,
bijvoorbeeld waar de keuken zat is nu de slaapkamer.
Nu voldoet het aan alle wensen!
Okke heeft naast zijn werk dat bijna al z'n tijd opslokt
nog een grote passie: klassieke Italiaanse auto's. In de
mooie grote schuur naast het huis staan enkele
exemplaren, bij zijn bedrijf in Marknesse staat nóg een
gedeelte van zijn verzameling.
Al met al is het stel, samen met hun twee 'Spaanse'
honden helemaal tevreden met hun woonplek!
ML

Colofon
Redactie: Gilia Hanskamp, Marieke Smit,
Tineke Ploer en Erica Zwanenburg
Voor reacties, kopij en foto’s kunt u reageren naar:
redactie@pnweteringeo.nl
of bellen (na 19.00 uur) 06-55594572
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