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Plaatselijk Nut Wetering en omstreken 
(Wetering, Muggenbeet, Nederland, Oeverweg, Steenwijkerdiep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w w w . p n w e t e r i n g e o . n l 

Bericht vanuit het bestuur 

 

Beste buurtgenoten, 

 

Een nieuwe Waeterproat ligt weer voor u. We proberen 

deze altijd zo actueel mogelijk te maken, maar houd 

toch vooral ook de website in de gaten. Tussentijds 

wordt er veel nieuws op de site geplaatst. 

Als bestuur zijn wij eigenlijk de hele afgelopen periode 

druk geweest met allerlei ontwikkelingen in ons 

gebied. Wat fijn dat er zoveel buurtgenoten actief zijn 

en zich willen inzetten bij verschillende onderwerpen 

waar de omgeving mee te maken heeft. We denken 

hierbij o.a. aan de ontwikkelingen rond vliegveld 

Lelystad, Stichting Weerribben-Wieden, Natura 2000 

(plannen Muggenbeet, Noordmanen, Kooi van Pen), 

glasvezel ambassadeurs (we mogen toch hopen dat we 

de 50% halen) en AED herhalingscursus (17 personen 

uit onze omgeving hebben hieraan deelgenomen). 

 

We blikken even terug op ons buurtuitje in september.  

De wandeling door Noordmanen onder geweldige 

leiding van Erica Zwanenburg. Goed voorbereid 

vertelde Erica ons heel veel over dit gebied. 

 

 
 

Het was een natte zaterdag, maar tijdens de wandeling 

bleef het gelukkig droog. Helaas waren er maar 14 

mensen die van de wandeling  hebben genoten. Het 

was zeer de moeite waard. Wie weet… voor herhaling 

vatbaar. We konden na afloop genieten van een 

stamppot buffet bij An’t Waeter, hier waren 35 mensen 

aanwezig.  

 

We hebben verder een maand lang kunnen merken dat 

er toch wel veel verkeer is in onze streek. Doordat de 

provinciale weg van Steenwijk naar Blokzijl afgesloten 

was, reed er heel veel verkeer over de Wetering. Soms 

tot ergernis van veel buurtbewoners, wat soms te 

begrijpen is. Ze plaatsten o.a. paaltjes of stenen in de 

berm, dit kon echter leiden tot gevaarlijke situaties.  

Vriendelijk verzoek: ‘Kijk of de geplaatste 

hindernissen niet te dicht langs de weg staan!’  

Bij inhalen  moeten er geen gevaarlijke situaties 

ontstaan. Heeft u last van iets in de openbare ruimte?  

Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een 

gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de 

gemeente. Dit kan op de site van gemeente 

Steenwijkerland, maar ook telefonisch. 

 

Binnenkort komt er weer iemand langs om de 

contributie op te halen. Deze kunnen we nog steeds erg 

laag houden op €10,= per jaar. Was u niet thuis, wilt u 

dan zo vriendelijk zijn om het bedrag van € 10,= nog 

dit jaar over te maken op rekening nummer: 

NL92RABO0301846200 t.n.v. Plaatselijk Nut 

Wetering eo, onder vermelding van: contributie 2017. 

 

Verder mag ik u, namens het bestuur een hele goede 

wintertijd, fijne feestdagen en alle goeds voor het 

nieuwe jaar toewensen. We hopen dat we velen van u 

kunnen ontmoeten op de Nieuwjaarsborrel bij 

Restaurant Geertien op 13 januari 2018. 

 

Namens het bestuur, Tineke Ploer 

 

Kalender:                                                                                                                                                        

 

18 december 2017     Sluiting aanmelding glasvezel 

23 december 2017     Kerstrondgang, Bazuin 

13 januari 2018         Nieuwjaarsborrel 

12 maart 2018           Algemene ledenvergadering 
 

Meer informatie, zie: www.pnweteringeo.nl 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meedenksessies gestart Natura 2000 

 

In het kader van het beheerplan Natura 2000 zijn er een 

groot aantal deelprojectgroepen vanuit de provincie 

Overijssel gestart om de voorgestelde plannen uit te 

werken. In onze omgeving zijn dit de projectgroepen: 

Muggenbeet, Noordmanen en de Heuvenweg. Onder de 

Heuvenweg valt het gebied rondom de Kooi van Pen. 

 

Natuurdoelen 

Voor deze deelgebieden worden de maatregelen uit het 

beheerplan Natura 2000 verder uitgewerkt in een 

inrichtingsplan voor deze gebieden. Voor ieder gebied 

zijn natuurdoelen vastgesteld die daar gerealiseerd 

moeten worden. Zoals bijvoorbeeld een herinrichting 

van een gebied voor de grote vuurvlinder, voor speciale 

moerasvogels of voor natte blauwgraslanden. Het ligt 

echter nog niet vast waar deze gebieden precies moeten 

komen en hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. 

 

 
Grote vuurvlinder - © Foto: E. Zwanenburg 

 

Meedenksessies 

Vanuit de provincie Overijssel zijn er nu meedenk-

sessies georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten kunnen 

eigenaren, pachters en gebruikers 'mee denken' over 

hoe de natuurdoelen gerealiseerd zouden kunnen 

worden. Er wordt op dit moment een Milieu Effect 

Rapportage (MER) voor heel Noordwest Overijssel 

opgesteld en er lopen nog verschillende onderzoeken in 

het kader van de waterhuishouding en inventarisatie 

van de huidige natuur in de betreffende gebieden.  

 

Planning 

Wanneer de MER is vastgesteld en de onderzoeken zijn 

afgerond worden de eerste inrichtingskaarten geschetst. 

De verwachting is dat dit op zijn vroegst eind 2019 zal 

gaan gebeuren. Bij het gebied rondom de Kooi van Pen 

worden er ook andere maatregelen genomen in het 

kader van ‘Herstelmaatregelen bestaande natuur’. 

Het kan zijn dat hier al eerder schetsen van een 

inrichtingsplan te zien zijn. Zowel aanwonenden als 

andere betrokkenen zullen hierbij betrokken worden. 

 

Erica Zwanenburg 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

                13 januari 2018 

                                                    Borrel vanaf 17.00 uur 
 

Restaurant Geertien - Muggenbeet 

 Ontwikkelingen vliegveld Lelystad 

 

De plannen van de regering om vanaf 2019 vliegveld 

Lelystad in gebruik te gaan nemen hebben -in de 

gebieden waarover veelvuldig en laag gevlogen zal 

gaan worden- tot veel protest geleid. Ook in onze regio 

is dat het geval. Deze protesten bestonden onder meer  

uit voorlichtingsavonden, handtekeningenacties, het 

ophangen van flyers enz. enz. voor en door bezorgde 

inwoners van ons prachtige gebied.  

 

 
 

Zelfs de gemeente Steenwijkerland heeft zich 

aangesloten bij het standpunt dat er eerst beter 

onderzoek naar de verwachte (geluids)overlast gedaan 

moet worden.  De gemeenteraad heeft na de oproep van 

‘Stichting HoogOverijssel’ daarom  bezwaar gemaakt 

via de internetconsultatie, die speciaal hiervoor door de 

regering in het leven was geroepen. Tevens is er aan 

deze stichting een bedrag van € 10.000,=  gedoneerd 

als waardering voor al het vooronderzoek dat ze gedaan 

hebben en ter ondersteuning van verdere activiteiten.  

 

Naar aanleiding van de internetconsultatie is er op 

landelijk niveau een adviescommissie geïnstalleerd met 

daarin bewoners uit alle getroffen gebieden. Zij hebben 

adviezen gegeven aan de regering over de manier 

waarop er met de bewoners gecommuniceerd zou 

moeten worden over deze kwestie. Ook gaven zij 

advies over betere aansluitroutes. Al deze adviezen zijn 

in een rapport terecht gekomen. In dit rapport staan alle 

aanbevelingen voor het nieuwe vliegveld Lelystad.  

 

Begin december werd uit dit rapport duidelijk dat 

meerdere zogenaamde wachtgebieden mogelijk kunnen 

worden samengevoegd tot één wachtgebied. Dit 

nieuwe wachtgebied kan dan hoger en op een iets 

andere locatie komen te liggen en daardoor minder 

overlast geven voor de inwoners van Steenwijkerland. 

De exacte locatie moet nog worden bepaald. 

 

 Op 23 november 2017 is er op het ministerie een 

hoorzitting geweest over fouten die gemaakt zijn in de 

Milieu Effect rapportage (MER). De resultaten daarvan 

moeten nog komen. Inmiddels is er mogelijk een 

kantelpunt bereikt in het regeringsstandpunt over 

Lelystad. D66 heeft op zijn partijcongres een motie 

aangenomen die twijfelt over de voorgenomen plannen.  

Op 11 december zal er vervolgens met de nieuwe 

minister in de Tweede Kamer over vliegveld Lelystad 

worden gedebatteerd. 

 

Laten we hopen dat alle inspanningen inderdaad gaan 

leiden tot een wijziging van die plannen. 

 

Gilia Hanskamp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat? 

 

- het dorpsfeest van Scheerwolde/Wetering in augustus 

weer een groot succes was… 

- dit jaar het 50-jarig jubileum van het feest was sinds 

de heroprichting en daar uitgebreid bij stil werd gestaan 

door o.a. een expositie over de afgelopen 50 jaar… 

 

- bijna alle inwoners uit Muggenbeet zijn aangesloten 

op de buurtapp Muggenbeet... 

- er nog maar 10 adressen zijn aangesloten op de 

buurtapp Wetering… 

- u zich kan melden voor de buurtapp Wetering door 

een berichtje te sturen aan de beheerder:  

Rene Baas: 06-57123131 

- de buurtapp’s alleen gebruikt worden als men elkaar 

wil waarschuwen voor onveilige situaties! 

 

- we steeds duurzamer kunnen wonen en leven... 

- de gemeente hiervoor een speciaal Energieloket heeft, 

zie www.duurzaamsteenwijkerland.nl 

- er ook een Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben 

bestaat... 

- het een project is voor de inwoners van onze regio. 

Door samen zonnepanelen te kopen en de aanleg en het 

onderhoud te delen, kan er een aantrekkelijke 

financiële regeling aangeboden worden. Samen kan er 

zo een belangrijke stap worden gezet in een duurzaam 

energieverbruik, zie: www.dewieden-weerribben.nl 

 

- er tegenwoordig goed opgelet wordt wanneer er een 

vliegtuig over komt vliegen... 

- er via verschillende app's of via internet gezien kan 

worden hoe hoog deze nu vliegen... 

- een goed voorbeeld is: ADS-B flighttracker 

 

- er 17 AED vrijwilligers in oktober weer een opfris 

cursus hebben gehad… 

- de AED apparaten weer zijn gecontroleerd… 

 

- het waterschap Drents Overijsselse Delta het gemaal 

op Wetering Oost gaat renoveren… 

- het gemaal een grotere capaciteit moet krijgen om in 

de toekomst voldoende drooglegging te kunnen 

garanderen… 

- er een extra klein gemaal aan de overkant van het 

water komt op Wetering West om een flexibel 

peilbeheer te kunnen voeren… 

 

- er weer veel prijzen zijn gewonnen in de streek… 

- in september Tjallien Muis uit Wetering de 

provinciale receptenwedstrijd OverHEERLIJK won 

met haar 'Gezellige soep'.. 

- er wel 12 kruiden en gewassen in zaten… 

- de biologische volle yoghurt van Weerribben Zuivel 

uit Nederland een 10 haalde bij de jaarlijkse Cum 

Laude Awards voor Zuivel en Zachte Kaas in Houten... 

- op 18 november de muziekvereniging De Bazuin uit 

Wetering een eerste prijs heeft gewonnen bij het 

concert concours in Zutphen… 

- dat ze daar wel behoorlijk voor hebben geoefend met 

o.a. een studieweekend in Uffelte… 

- De kerst rondgang van De Bazuin op zaterdag 23 dec. 

vanaf 19.00 uur in de streek plaats vindt. 

 

Open dagen Kooi van Pen druk bezocht 

 

Het was 'volle bak' bij de Open Dagen dit jaar in de 

eendenkooi van Staatsbosbeheer in Wetering op 

zaterdag 21 oktober en zondag 5 november.  

Alle 200 belangstellenden mochten onder begeleiding 

van de vrijwilligers van Staatsbosbeheer een kijkje 

nemen in één van de grote 'geheimen' van onze streek:  

de ‘Kooi van Pen’. Deze eendenkooi van 35 hectare uit 

1885 is niet toegankelijk voor publiek en alleen bij 

uitzondering worden er af en toe ‘Open dagen’ voor 

belangstellenden georganiseerd.  

 

Al varend en wandelend verkenden de belangstellenden 

de eendenkooi. Onderweg werd er door de vrijwilligers 

deskundige uitleg gegeven. Na afloop waren de 

bezoekers erg onder de indruk van het geheimzinnige 

en de grootte van het gebied, dat toch zo vlak bij huis 

ligt. Daarnaast overheerste het ontzag voor de mooie 

natuur en het vele werk dat gedaan is en nog moet 

gebeuren door de vrijwilligersgroep om deze 

eendenkooi te behouden, door deze te renoveren en te 

onderhouden. 

 

 
 

Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen 

Sinds 2015 werkt de groep vrijwilligers van 

Staatsbosbeheer onder de vlag van de 'Stichting 

Vrijwilligersgroep Kooi van Pen'.  

Eén van de vrijwilligers vertelt waarom ze blij zijn met 

het vele werk: "Dat werk willen wij graag blijven doen, 

omdat we het heerlijk vinden om buiten en actief bezig 

te zijn. Het werken in een groep vrijwilligers in de 

buitenlucht is voor ons echt ‘ontspanning door 

inspanning’ en helpt onze geest en lijf gezond te 

houden”.  

Hun missie is dan ook: "Samen investeren in het 

beschermen, het beleven en het benutten van dit cultuur 

historisch erfgoed de Kooi van Pen. Dat willen we 

blijven doen!" 

 

Meer informatie over de eendenkooi Kooi van Pen in 

Wetering, zie www.kooivanpen.nl 

Erica Zwanenburg 
 

 

 
 

 

 
 

 

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. 
 



 

Nieuwe schuilhut bij de Flodderbrug 

 

Een ineens stond hij er... een schitterend kwalitatief 

hoogwaardige schuilhut bij het informatiepunt bij de 

Flodderbrug. Bij velen was er de verbaasde vraag: 

'Waar komt die zo maar vandaan?' 

 

 
 

Na enig navragen bleek dat de schuilhut is geplaatst in 

het kader van een provinciaal kwaliteitsimpuls 

programma. Hierbij worden de wandel – en fietsroute-

netwerken verbeterd, aangepast of wordt de beleving 

voor de gebruikers aangepakt. Voor een groot deel is 

de schuilhut bij de Flodderbrug gefinancierd door de 

provincie Overijssel en een deel door de gemeente 

Steenwijkerland.  

 

Kwaliteitsimpuls programma 

Door dit programma zijn er bewegwijzerde rondjes  in 

de regio ontstaan om te wandelen of te fietsen; is 

verder een digitale routeplanner ontwikkeld; worden 

Toeristisch Overstap Punten (TOP’s) geüpgrade en 

worden beleefelementen aangebracht.  

 

Beleefelement 
In het gebied Weerribben-Wieden heeft men gekozen 

voor het plaatsen van enkele schuilhutten op plekken 

met mooi uitzicht en waar de schuilhut een mooie 

bijdrage levert aan de beleving van het gebied. 

 

Bron: Marketing Oost - Routenetwerken 

 

Nieuwe bewoners 

Wetering Oost     12 

Deze keer ben ik op bezoek geweest bij Sjef Kassing. 

Hij woonde 19 jaar met veel plezier op een camping in 

Putten maar moest daar weg. Hij zocht naar 

woonruimte in de buurt van o.a. Balkbrug, maar 

dankzij een tip van zijn schoonzoon kwam hij aan de 

Wetering terecht. 

 

Het is het voormalige brugwachtershuisje waar de 

familie Van Beek jaren woonden. De woning werd in 

1961 gebouwd voor de toenmalige brugwachter. 

Geertje van Beek-ter Meer was de laatste brugwachter, 

zij verhuisde in 2011 naar een bejaardentehuis en 

sindsdien stond het huisje leeg. 

 

Sjef, geboren in 1939, zocht vooral de vrijheid, ruimte 

en rust! Die combinatie vond hij hier aan de Wetering. 

De tuin werd op de schop genomen, ondanks twee 

gebroken wervels en later door een val nog één…  

Er werd een goede 'keerwal' geplaatst, omdat het 

hoogte verschil tussen het erf en het weiland erg groot 

is, het schuurtje werd letterlijk even verplaatst en een 

nieuwe grotere schuur is gerealiseerd. Binnen is nog 

niet veel veranderd. 

 

Sjef heeft drie kinderen en ook drie kleinkinderen.  

Hij heeft een bewogen leven achter de rug waar hij 

boeiend over vertelt. Hij begon als vrachtwagen-

chauffeur, was vertegenwoordiger in meubels, trainer 

van dravers, hoofd operatiekamer van de ‘Veeartsenij-

school’ en had een zeer goed draaiende stoeterij! 

Ondanks dat Sjef nu toch wel een respectabele leeftijd 

heeft bereikt, kan hij niet echt stil 'achter de geraniums' 

zitten. Hij is druk met tuin en verbouwing en zit vól 

plannen! 

 

Al met al hoop ik dat hij een fijn tijd mag hebben in 

zijn huisje, genaamd KADÈS dat betekent:  

Kassing De Eerste Stuiver 

Marieke Smit 

 

Glasvezel, alles of niets? 

 

Glasvezel in de buitengebieden van Kampen, 

Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland?  

Op 18 december moet de teller op 3.400 aanmeldingen 

staan. Eentje te weinig? Dan gaat het écht niet door! 

 

Wordt dat aantal niet gehaald, dan trekken 

netbeheerder Rendo en investeringsfonds CIF de 

stekker uit het project. Wanneer het project wel door 

gaat en men zich daarna wil abonneren dan moet er 

rond de 1000 euro extra worden betaald.  

 

Op www.glasvezelbuitenaf.nl staat de laatste stand van 

zaken, maar er kan ook rechtstreeks contact worden 

opgenomen met de dienstaanbieders. Daarnaast kunnen 

de lokale verkopers in de buurt u ook informeren.  

 

Verkooppunten in onze regio zijn: 

- Albert Schelhaas, Wetering West 77, Wetering  

  T 06-11655827 - www.iedereenopglasvezel.nl 

- Thom de Vries, Berkenlaan 18, Kalenberg  

  T 06-14889852 - www.domthom.nl 

 

Commissie Glasvezel Wetering en omstreken 

Colofon 

 

Redactie-commissie 

Gilia Hanskamp, Tineke Ploer, 

Marieke Smit, 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 

    Tineke Ploer (vz)                 : 0521-371242     

    Henk Oord (sec)   : 0521-371282 

    Pieterke Pot (pen)           : 0521-345184 

    Jan Hulleman                  : 0527-292129 

    Geja ter Meer   : 0521-370082 

 


