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Van de (nieuwe) voorzitter
Fietsend door ons mooie gebied, zit ik te overdenken
over het stukje wat ik nu ga schrijven.
Toen het bestuur mij vroeg om kandidaat te worden
voor een functie als voorzitter moest ik daar natuurlijk
wel even over nadenken. Ik gaf het bericht: als er
helemaal geen kandidaten zich aanmelden, wil ik het
wel proberen. Ik ging naar de jaarvergadering en vroeg
aan voorzitter Jan Hanskamp of er ook kandidaten
hadden aangemeld. Niemand. Ja, en dan ben je ineens
voorzitter.

geweest om dit voor elkaar te krijgen. Het is gelukt.
Erica werd (met een smoes) voor een werkvergadering
naar het gemeentehuis gestuurd. Een klein feestje werd
in het geheim georganiseerd in de schuur van Roelof
Muis. Het was een gezellige bijeenkomst. Iedereen die
daaraan op wat voor manier een bijdrage heeft
geleverd, wil ik hartelijk bedanken.
Vakantie
Nu vakantietijd! We hopen dat we allemaal een goede
vakantietijd mogen ervaren en hopen elkaar op 17
september, bij de volgende buurtbijeenkomst, weer te
ontmoeten.
Tineke Ploer,voorzitter

Brugwachter terug in Wetering

Samen doen
Gelukkig heb ik hele goede collega’s bestuurleden die
al heel veel weten. Jan heeft ook toegezegd om eerst
nog als adviseur te willen helpen als het nodig is.
Samen zullen we proberen om onze vereniging zo goed
mogelijk te besturen. Mijn vraag aan u is dan ook: ‘Is
er iets wat we moeten weten, meld het dan bij één van
de bestuursleden.’ Want alleen samen met alle leden
kunnen we er een goede vereniging van maken.
Onderscheiding
Gelijk hadden we in april iets te vieren: de
welverdiende Koninklijke onderscheiding van Erica
Zwanenburg. Jan Hanskamp, samen met veel andere
enthousiaste mensen, zijn ongeveer drie jaar bezig

Vanuit de provincie Overijssel is besloten om o.a. de
Scheerebrug over de Wetering weer te bemensen.
Wanneer objecten, zoals de Scheerebrug, toe zijn aan
groot onderhoud, dan moeten deze voldoen aan de dan
geldende wet- en regelgeving, die de laatste jaren is
aangescherpt. Daarnaast is het denken over veiligheid
ook aangescherpt. De gevraagde veiligheid en
doorstroming kan niet worden geboden door de
volledig geautomatiseerde bediening, zoals het was.
Leveranciers van scanners hebben aangegeven dat de
kwaliteitseisen, die nu aan scanners voor deze situatie
worden gesteld, niet te realiseren is.
Bediening
Op basis hiervan is er voor gekozen om de bruggen
voor de komende drie jaar lokaal te bedienen. De
bedieningstijden van de betreffende bruggen zijn met
de lokale bediening gelijk aan die van vorig jaar. Voor
de Scheerebrug betekent dit dat deze in de maanden
juli en augustus ook tussen de middag (tussen 12 en 13
uur) wordt bediend.
Bron: Provincie Overijssel

Glasvezel weer een stap dichterbij

Koninklijke onderscheiding

De aanleg van glasvezel ten behoeve van razendsnel,
storingsvrij en toekomstvast internet (en hd-tv) in het
buitengebied van Steenwijkerland, waaronder
Wetering e.o., is weer een stap dichterbij gekomen.

Op 26 april heeft Erica Zwanenburg een Koninklijke
onderscheiding ontvangen. Op een feestelijke
bijeenkomst in Rams Woerthe in Steenwijk werd ze
door burgemeester van der Tas benoemd tot ‘Lid in de
Orde van Oranje Nassau’.

Investeringsbedrijf CIF (www.cif-glasvezel.nl) heeft
als marktpartij de handschoen opgepakt om in het
gehele buitengebied van Noordwest Overijssel, waar
geen coax-kabel (Ziggo) aanwezig is, in
samenwerking met Rendo glasvezel aan te leggen
tegen een redelijke prijs voor de gebruikers (vastrecht
9,95 per maand). Samen met deze
glasvezelvoorziening dient hierbij dan ook een nieuw
internet/tv/telefoon-abonnement te worden afgesloten
bij een van de deelnemende providers voor een
vergelijkbare prijs met wat u nu afneemt via KPN
en/of schotel. Dit zijn vooralsnog Caiway, Fiber en
Solcon. Dit abonnement geldt voor minimaal één jaar,
daarna kunt u alles eventueel weer opzeggen.
Samen
De aanleg gaat echter alleen door als minimaal 50%
van de bewoners vooraf een overeenkomst voor een
aansluiting met abonnement aangaat. De 50% wordt
hierbij bepaald in een vrij groot gebied, wellicht
meerdere gemeentes samen (wordt nog nader
vastgesteld). Van belang is dus dat zoveel mogelijk
mensen meedoen om deze kans nu niet voorbij te
laten gaan!
Najaar 2016 van start
Afhankelijk van vergunningen en andere
randvoorwaarden gaat de ‘vraagbundeling’
waarschijnlijk in het najaar van 2016 van start, dus
bereid u zich daar alvast een beetje op voor. Dan zal
ieder adres via lokale verkopers een keuze voor een
gewenst glasvezel-abonnement kunnen maken.
Hierbij is het goed te weten dat u dus waarschijnlijk
een andere internetprovider krijgt, waardoor uw
huidige e-mailadres vervalt. Het is daarom aan te
raden nu al een ander (provider-onafhankelijk) emailadres in gebruik te nemen, zoals een gratis
hotmail- of gmail-account. Hiermee kunt u eventueel
ook later eenvoudiger van provider wisselen.
Als de 50% is gehaald, wordt wel naar elke woning
glasvezel aangelegd tot in de meterkast, maar worden
uiteraard alleen de woningen daadwerkelijk zonder
extra kosten actief aangesloten, die vooraf een
contract hebben getekend. Anderen die (dan of later)
alsnog een actieve aansluiting wensen, betalen dan
wel extra aansluitkosten en zijn dus flink duurder uit.
Informatie
Zodra de aanleg in zicht komt zullen er in het gebied
informatieavonden voor bewoners worden gehouden.
We houden u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen, maar mocht u nu al vragen hebben
laat het even weten.
Jan Zwanenburg
Werkgroep breedband Wetering/Muggenbeet

In de toespraak van de burgemeester werd Erica
geroemd voor al haar inzet en vrijwilligerswerk in de
streek. Het prachtige jubileumboek, waarvan de
burgemeester het eerste exemplaar in ontvangst had
mogen nemen, had een enorme indruk gemaakt op
haar. Verder noemde de burgemeester de vele
werkzaamheden op het gebied van natuur en educatie.
Als oud-voorzitter viel het me op dat lang niet alle
werkzaamheden van Erica in de lange toespraak aan
bod kwamen: zoals hoofdredacteur van de
Waeterproat, beheerder van de onze website, het
beheren van een groot fotoarchief voor de streek,
voorzitter van de vrijwilligers van de Kooi van Pen,
vertegenwoordigster van de streek in de Plaatselijke
Groep LEADER Noordwest Overijssel, etc….
Het was ook allemaal teveel om op te noemen.
Als (oud) bestuursleden zijn wij er trots op dat Erica
deze onderscheiding heeft ontvangen en wat ons betreft
had ze tot ridder mogen worden benoemd.
Jan Hanskamp, oud voorzitter

Wist u dat?
- de negende Weerribben Trekker Toertocht weer een
groot succes was, met ca 90 trekkers die gemiddeld 50
jaar oud zijn…
- eind mei tijdens de Weerribben-Wieden-Week veel
natuur-activiteiten zijn georganiseerd, met de aftrap
van deze week in Muggenbeet …
- en deze week vooral bij het Woldlakebos veel animo
was voor de vogeltocht en foto-estafette…
- een nieuw informatiepaneel toen ook over
oeverzwaluwen bij de Twitterhut is onthuld…
- op onze website veel foto’s staan over de streek...

Oude tijden herleven in 't Nederland...
Op dezelfde plek waar de Openbare School in
't Nederland heeft gestaan werd weer les gegeven!

Nog meer ‘andere’ natuur
Staatsbosbeheer heeft plannen om ook Noordmanen het gebied ten westen van Wetering West- opnieuw in
te gaan richten voor (andere) natuur.
Project Noordmanen
Voor het project Noordmanen begint de planvorming
zodra het beheerplan Natura 2000 wordt vastgesteld.
Zoals het er nu naar uit ziet gaat het beheerplan Natura
2000 na de zomer ter inzage en zal deze eind 2016
worden vastgesteld.
Vervolgens zal er in 2017 gestart worden met de
planvorming voor Noordmanen, de eerste schets ideeën
zijn al een keer gepresenteerd door Egbert Beens van
Staatsbosbeheer bij de algemene ledenvergadering
2015 van Plaatselijk Nut Wetering e.o.

Nederland - © Foto: Basisschool Triangel

Op Vogelreis
Vanuit Weesp was een groep kinderen van Basisschool
Triangel naar Nederland gereisd, voor het educatieve
programma 'Op vogelreis' van Nationaal Park
Weerribben-Wieden. Onder leiding van vrijwilligers
van Staatsbosbeheer kropen de kinderen in de huid van
vijf vogels: de aalscholver, buizerd, grauwe gans, fuut
en rietzanger.
Zo beleefden de kinderen wat vogels allemaal
meemaken op hun levensreis en nodig hebben om te
kunnen overleven. Na afloop werd er nog een vaartocht
gemaakt en konden de kinderen en leerkrachten vanuit
Weesp terug kijken op een geweldige dag waar de
kinderen hebben genoten en veel hebben geleerd.
Openbare School in 't Nederland
Op dezelfde plek waar de kinderen uit Weesp nu les
kregen stond van 1774 tot 1899 de ‘Openbare School’
in ’t Nederland, eerst onder leiding van meester
Oostenbrink en later onder leiding van meester de
Dood, die zich veel heeft ingezet voor de leefbaarheid
en het onderwijs in de streek. Zijn graf is nog steeds te
vinden op de begraafplaats in het naburige buurtschap
Baarlo, met de tekst 'Hier rust J. de Dood in leven
'Hoofd der School' te Nederland'. Het is bekend dat in
1887 er vanuit het buurtschap Nederland en WeteringNoord 55 leerlingen op de school zaten en dat meester
de Dood zelfs een hulpmeester nodig had.

Onderzoek en overleg met diverse instanties en
betrokkenen moet uiteindelijk leiden tot een plan,
waarin de gestelde doelen uit het beheerplan Natura
2000 worden vertaald in concrete maatregelen voor het
gebied Noordmanen. Er wordt verwacht dat dan eind
2017 dit plan definitief kan worden vastgesteld en
worden uitgevoerd. Tijdens dit proces zal de omgeving
goed op de hoogte worden gehouden en waar nodig in
de planvorming worden betrokken
Omgeving Kooi van Pen
Daarnaast is Staatsbosbeheer bezig met de eerste
verkenningen in het kader van het ‘Programma Aanpak
Stikstof’ (PAS). Hierbij wordt ook naar de omgeving
van de Kooi van Pen gekeken. Staatsbosbeheer gaat
hier de aankomende tijd bekijken wat hier in het kader
van de PAS regeling gerealiseerd zou kunnen worden,
hierbij wordt gedacht aan het weer open graven van
dichtgegroeide petgaten.
Bron: Ruben Achter de Molen
Projectleider Staatsbosbeheer

Voetpad
Na jaren van 'strijd', om kinderen via een voetpad naar
school te krijgen, is dit helaas ook het einde geworden
van de school in 't Nederland. Na de aanleg van het
voetpad van Wetering naar Nederland konden de
kinderen van Nederland ook naar Wetering op school
en moest de school in Nederland daarom in 1899
sluiten en werd de school -samen met de bovenwoning
van meester de Dood- afgebroken.
Zo bleef een lege plek in ’t Nederland over, waar nu
dus de kinderen weer even terug waren en genoten van
goed onderwijs...
Erica Zwanenburg

Kooi van Pen- © Foto: fam. Hoogenberg

Weerribben Energie Collectief

Nieuwe bewoners

Sinds enige tijd heeft een groep enthousiaste mensen
uit Wetering, Kalenberg en Ossenzijl een nieuw
initiatief genomen onder de naam Weerribben Energie
Collectief (WEC). Doel is om de woningen in De
Weerribben energie - zuinig te maken en op termijn
schone energie in eigen beheer te gaan opwekken.

Wetering Oost

Energiescan
Om deze plannen te realiseren zou een energiescan van
de woningen gemaakt moeten worden, waar vervolgens
een concreet plan uit kan komen om energiebesparende
maatregelen te nemen. Het streven is dat het werk door
vaklieden van plaatselijke bedrijven gedaan gaat
worden. Te denken valt aan isoleren van muren,
energielekken repareren, het aanbrengen van vloer- of
raamisolatie enzovoort.
Energieopwekking
Op basis van de energiescan kan vervolgens worden
aangegeven welke stappen gemaakt kunnen worden om
te komen tot energieopwekking in eigen beheer bij
bewoners die dat zouden willen. Te denken valt aan het
plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen of
warmtewisselaars.
Weerribben dicht de kieren
Omdat de overheid verduurzaming als belangrijke
doelstelling heeft, is er van die kant veel interesse en
ondersteuning voor dergelijke initiatieven. Onder de
titel ‘Weerribben dicht de kieren’ zal subsidie
aangevraagd worden bij de gemeente en /of provincie.

6A

Het kostte wat tijd om de nieuwe eigenaren van
Wetering Oost 6a te treffen, uiteindelijk is dat toch
gelukt! Het pand, dat toch met enige regelmaat van
eigenaar wisselde, is omgetoverd tot een prachtig
geheel. Door de loop der tijd werd de boerderij
afwisselend gebruikt voor permanente- en recreatieve
bewoning. Ruim 40 jaar werd er een mini jachthaven
beheerd, genaamd "De Wielen". Nu is het geheel sinds
korte tijd overgegaan van de familie Weyn Banningh
naar de familie Beens.
Genemuiden
Gert en Dianne Beens, wonen en werken in
Genemuiden. Joanne, hun dochter van 18, studeert in
Zwolle. Komende tijd, als de renovatie afgerond en de
rust gevonden is, zullen ze gaan beslissen wat de
bestemming aan de Wetering wordt: permanent of
recreatief.
Wensen
Uiteraard vraag je je af hóe ze aan de Wetering beland
zijn. Hun wens was nl, herhaaldelijk varend met hun
sloep door de Wetering, een stukje land te bemachtigen
met ligplaats voor de boot. Deze wens heeft
uiteindelijk geleid tot de aankoop van hun nú prachtig
verbouwde pand!
Permanent wonen op zo'n mooi stukje Wetering zou
beslist geen gekke keus zijn!
Marieke Smit

Colofon
Voorbeelden
WEC commissieleden zijn via de gemeente al in
contact gebracht met mensen in andere plaatsen waar
duurzame energie- projecten uitgevoerd worden.
Sommige daarvan zijn al langer bezig, zoals in Dalfsen
(Groengebogen). Ook in Ansen (EnergieKAnsen),
Hoonhorst (Duurzaamhoonhorst), Zwolle
(Blauwvingerenergie) en op Ameland zijn al grotere en
kleinere projecten opgestart. Als u meer hier over wilt
weten kunt u de betreffende websites bezoeken.
Gilia Hanskamp

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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Wilt u op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in Wetering en omstreken?
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