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Bericht vanuit het bestuur
Wat hebben veel mensen al kunnen genieten van het
mooie weer in onze prachtige omgeving.
Toch hebben we ook in onze buurt te maken met
tegenstellingen: vreugde en verdriet, gezondheid en
ziekte, mooi droog weer maar verlangen ook wel erg
naar regen. Kopen en verkopen van huizen.
De één heeft last van lawaai: werkzaamheden bij
gemaal, nieuwe beschoeiingen, komst van meer
vliegtuigen enz. maar daarentegen vinden ook veel
mensen weer rust in onze omgeving en genieten, even
stil, rustig zitten op een bankje.

Op 1 september staat er weer een buurtuitje op de
agenda, de officiële uitnodiging is verspreid. We hopen
dat er veel mensen gehoor aan willen geven.
We wensen u namens het bestuur nog een hele goede
nazomertijd toe in eigen omgeving of waar u ook naar
toe gaat.
Namens het bestuur,
Tineke Ploer (vz)

Meevaren met De Bazuin
Muziekvereniging De Bazuin uit Wetering sloot het
seizoen woensdagavond 18 juli traditiegetrouw af met
een uniek concert aan De Wetering.
Muziek op het water
Bij Restaurant An 't Waeter begon de vaartocht over de
Wetering naar Muggenbeet en weer terug. Vanaf het
water, al varend, werden de aanwonenden, vakantiegangers op de campings en bezoekers van de terrassen
aan het water voorzien van vrolijke, vlotte muziek.

Fijn dat het bestuur een subsidie van de provincie kon
ontvangen (nadat er wel heel veel papierwerk moest
worden ingevuld) en dat wij de familie Mulder
opdracht konden geven om vijf bankjes en vier
picknicktafels te maken en te plaatsen. Dit in goed
overleg met Staatsbosbeheer en het waterschap. Er
wordt vaak gebruik van gemaakt! We hebben als
bestuur ook geprobeerd om aan de gemeente te vragen
of er prullenbakken bij geplaatst konden worden. Dat is
helaas niet gelukt.
Wel merken we dat ook bewoners aandacht geven aan
een schone omgeving: moeder en twee kinderen
hebben vuil opgehaald langs de Steenwijkerweg: vanaf
Muggenbeet tot de brug hadden ze al een hele
verzameling. Ook andere buurtgenoten zijn bereid om
steeds de rommel die ze tegenkomen, op te ruimen.
Geweldig toch, zulke spontane acties!

Meevaren
Tijdens de algemene ledenvergadering dit jaar van de
vereniging werd er door een bewoner een oproep
gedaan om gezellig mee te varen tijdens het concert op
het water. Naar aanleiding hiervan volgden twee volle
boten met buurtbewoners deze avond dan ook het vlot
met de muzikanten van de Bazuin.
Gelet op het enthousiasme is het meevaren van boten
met bewoners bij dit bijzondere concert op het water
zeker voor herhaling vatbaar.

Pilot bij nieuwe petgaten Wetering
In het najaar van 2018 start Staatsbosbeheer een pilot
met het graven van petgaten bij Wetering. Het graven
van nieuwe petgaten is één van de maatregelen om de
natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de
effecten van stikstofuitstoot.
Herstellen van natuur
In het verleden werd in Noordwest Overijssel veen
uitgebaggerd en te drogen gelegd naast de petgaten op
zogenoemde ribben of legakkers. Hierdoor ontstonden
langgerekte plassen met water, de petgaten ook wel
'weeren' genoemd. Veel van deze petgaten zijn
inmiddels volledig dichtgegroeid en begroeid met
bosopslag. Om de natuur die hoort bij het systeem van
petgaten en ribben te herstellen wordt in de komende
15 jaren circa 270 hectare aan petgaten open gegraven
in De Weerribben. Een flinke klus, waar
Staatsbosbeheer zich met een pilot goed op
voorbereidt.

Pilotgebied - ‘De Kampen’

Pilot ten noorden van polder Wetering-West
Met de pilot wil Staatsbosbeheer een nieuw idee testen
voor het graven van de petgaten en het afvoeren en
opslaan van het materiaal. Ook onderzoeken en
ontwikkelen ze de gebruiksmogelijkheden van het
uitkomende materiaal. Ten noorden van polder
Wetering-West ligt een representatief gebied van circa
1 hectare waar we 10 petgaten graven.
Het gebied waar deze pilot in plaatst vindt wordt in de
streek ‘De Kampen’ genoemd. In totaal neemt deze
pilot vier weken in beslag.
Hoe gaan ze te werk?
Als eerste wordt de huidige bosopslag gekapt en
afgevoerd. Daarna worden de petgaten gegraven met
een oppervlakte variërend van 60 m2 tot 2.700 m2. De
gaten worden niet dieper dan de bestaande zandlaag op
1 à 2 meter onder het huidige maaiveld, waarbij het
bestaande patroon van petgaten en ribben wordt
behouden of waar nodig wordt hersteld. Enkele
petgaten worden droog gepompt en andere worden
vanaf een drijvend ponton uitgegraven.
Zo onderzoeken ze of er een verschil is in de
gebruikswaarde van het droge en het natte materiaal.
Transportband
De grond wordt vervolgens via een drijvende
transportband afgevoerd naar een overslagplaats in het
moerasgebied. Vanaf daar wordt het afgevoerd over
een kade van het waterschap naar het gronddepot aan

de Rietweg tussen Wetering en Nederland. In totaal
zijn er ongeveer 1.000 transportbewegingen vanaf de
overslaglocatie naar het depot en vice versa.
Vergunning en informatie
Voor de uit te voeren maatregelen vraagt
Staatsbosbeheer een omgevingsvergunning aan bij de
gemeente Steenwijkerland en waterschap Drents
Overijsselse Delta.
Hebt u vragen over de werkzaamheden, neemt u dan
gerust contact op met projectleider Ruben Achter de
Molen via r.achterdemolen@staatsbosbeheer.nl.
Bron: Staatsbosbeheer

Renovatie gemaal Wetering
Het poldergemaal Wetering krijgt een grotere capaciteit
om in de toekomst voldoende water te kunnen
verpompen. Ook is capaciteitsvergroting nodig om de
onlangs aangelegde waterbergingen in de oostelijke en
westelijke polder in korte tijd leeg te kunnen pompen.
Het uit 1943 daterende gemaal Wetering is een
gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit
beeldbepalende gebouw wordt hiermee rekening
gehouden zodat de karakteristieke uitstraling behouden
blijft.
In het gemaal worden twee van de drie pompen
vervangen. Eén van de oude pompen blijft in het
monumentale gemaal gehandhaafd als industrieel
erfgoed. Tegenover het gemaal aan de westzijde van
De Wetering is ondertussen een nieuwe pompput
gemaakt, waarin de derde nieuwe pomp is
geïnstalleerd.

Nieuwe pompput Wetering West

Planning
De nieuwe pompput op Wetering West is begin
augustus 2018 in gebruik genomen en de bouwput is
daar opgeruimd. De voorbereidingen voor de renovatie
en aanpassing van het bestaande gemaal op Wetering
Oost zijn reeds begonnen met het plaatsen van de
noodpomp. Na de bouwvakvakantie zullen de
werkzaamheden worden hervat om de andere twee
pompen te vervangen.
Medio december 2018 is het de bedoeling dat het
gehele werk gereed is.
Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Feest! Eenden in Kooi van Pen

Open dagen Kooi van Pen

Eenden in een eendenkooi... dat zou eigenlijk heel
normaal moeten zijn. Maar dat was helaas niet zo in de
Kooi van Pen. Tot 2007 zijn er in deze eendenkooi nog
eenden gevangen, maar de vangst liep zo achteruit dat
de kooiker helaas moest stoppen.

Wilt u meer weten over de nieuwe eenden in de Kooi
van Pen, wat vrijwilligers en Staatsbosbeheer daar nog
meer doen, of wilt u gewoon genieten van één van de
prachtigste plekken van onze omgeving?
Geef u dan op voor de jaarlijkse rondleidingen die er
weer worden georganiseerd.

Eldorado eenden
Vroeger was het Weerribben gebied een eldorado voor
eenden. Veel open water, rietlanden en weilanden waar
ze hun eten konden halen en de kooibossen zorgden
voor de noodzakelijke rust die ze als nachtactieve
dieren overdag nodig hadden. Door een ander beheer
van het landschap zijn er vanaf 1975 steeds meer
bossen gekomen in het Weerribben gebied. In de loop
van de tijd waren de kooibossen echter niet meer te
onderscheiden van de moerasbossen die er waren
ontstaan.
Bossen
Met de komst van de bossen verviel niet alleen een deel
van de gebieden waar eenden hun eten haalden, maar
kwamen er ook 'bosbewoners' in het gebied die er
vroeger niet waren. Zo kwam o.a. de havik en de
boommarter. Vooral de havik verstoorde de rust van de
eenden en de boommarters lusten daarnaast ook wel
een eendenei. Hierdoor verdwenen in de loop van de
tijd de 'staleenden' uit de Kooi van Pen.
Makkehok
De vrijwilligers van Staatsbosbeheer in de Kooi van
Pen zijn na het vertrek van de kooiker al jaren druk om
één van de grootste eendenkooien van Europa te
behouden en te renoveren. Maar het gesnater van de
eenden ontbrak nog steeds.
Dus werd er een jaar geleden gestart met de renovatie
van een deel van de eendenkooi waar een veilig
'makkehok' kon komen voor nieuwe eenden.
Na een jaar timmeren en boren aan het 'makkehok' was
deze in mei 2018 klaar en was er eindelijk een plek
waar eenden veilig kunnen verblijven zonder gestoord
te worden door 'rovers' of dat ze zich zelf 'bevrijden'...
Gesnater in de kooi
Via de vogelopvang Drachten zijn er 25 eenden
beschikbaar gesteld en hebben zij in juni het
'makkehok' bij de Oude kolk in gebruik genomen.
Prachtig vinden de vrijwilligers én de eenden het.
Er is weer vrolijk gesnater in de eendenkooi!
Bron: Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

De nieuwe eenden in het nieuwe makkehok

De data zijn zaterdag 27 oktober en 4 november.
De vaar-wandel rondleiding duurt ca 3 uur.
Opgave vóór 15 oktober opgeven bij Tjallien Muis;
e-mail tjmuis11@zonnet.nl of tel: 0521-371344.

Aanleg glasvezel na de zomer verder!
De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Kop
van Overijssel is in volle gang! In mei is de schop in de
grond gegaan en inmiddels is er al veel werk verricht.
Na de bouwvakvakantie gaat aannemer Van Gelder
verder in het gebied. Naar verwachting is medio 2019
het hele buitengebied van Kop van Overijssel voorzien
van glasvezel.

In totaal wordt er 900 kilometer gegraven en inmiddels
hebben ca. 4.200 adressen een glasvezelabonnement
afgesloten. Het glasvezelnetwerk in het buitengebied
voor Kop van Overijssel biedt voor bijna 7.000
adressen de mogelijkheid om aangesloten te worden op
het netwerk, mits zij een abonnement hebben
afgesloten.
Aanleg woningen regio Wetering in twee gedeeltes
Voordat de aannemer aan de slag kon met de
graafwerkzaamheden, is er eerst door de aannemer bij
alle aansluitingen gekeken waar de aansluiting precies
moet komen. De aansluitingen in Wetering vallen in
twee deelgebieden:
- Het gebied Scheerwolde en een deel van Wetering en
omgeving (Wetering West 1 t/m 39 en Wetering Oost 2
t/m 64, Muggenbeet en Nederland) staan de
graafwerkzaamheden ingepland voor het 3e kwartaal.
De graafwerkzaamheden in Wetering Oost zijn
afgerond. In de rest van het gebied zal binnenkort
verder worden gewerkt. De huisaansluitingen in het
deelgebied Scheerwolde-Wetering zijn gepland in het
4e kwartaal van dit jaar.
- De overige woningen van Wetering vallen onder het
gebied Kalenberg en daar zijn de graafwerkzaamheden
in het 2e kwartaal 2019 ingepland, de huisaansluitingen
in dit gebied vlak er na.
Deze planning is ge-update op 4 juni 2018 en onder
voorbehoud!
Bron: Glasvezel buitenaf

Nieuwe bewoners
Kalender:
BUURTUITJE ‘HAPPEN EN TRAPPEN’

Huizendans

1 september – Start 15.00 uur An ’t Waeter
Uitnodiging is verspreid

Eind van ‘t Diep
Normaal staat boven dit stukje een huisnummer met
naam...
Deze keer echter geen vermelding van naam of namen
door het ingaan van de ‘Wet Privacy Persoonsgegevens’, de AVG. In plaats van namen zal ik
familienamen aanduiden met A, B, C, D. Niet alleen
door het bovenstaande is dit een totaal ander stukje
over ‘Nieuwe bewoners’ omdat er een heel vreemde
situatie is ontstaan op 't Eind van 't Diep....
Iedereen weet wat een stoelendans is, maar kort
geleden is er soort gelijk fenomeen ontstaan aan de
Wetering en het Steenwijkerdiep... alleen niet met
stoelen maar met huizen.
Stel u voor, jaren is het rustig in ons buurtje tot de
broer van mijnheer A een huis koopt van familie B.
Familie B zoekt tijdelijk onderkomen om even de tijd
te nemen om een ander huis te kopen en klopt aan bij
de familie C.
Prima, snel geregeld, ze zouden binnen 10 dagen
kunnen verhuizen. De afspraak wordt gemaakt en het
wordt nog even stil gehouden tot alles rond is.
Echter de volgende morgen belt familie D om te komen
praten met familie C, zij doen een voorstel om het pand
van de familie C te kopen (waar de familie B tijdelijk
in wil).. eehh sttt niet verder vertellen...
Dan hoort familie B dat het huis van de familie D in de
stille verkoop is. Één week later is het voorlopig
koopcontract voor het kopen van het huis van de
familie D door koper B getekend!
Onderhandelingen voor de koop van een pand van de
familie C door de familie D lopen óók voorspoedig, dat
is 5 dagen later ook rond!
Dit ging allemaal super snel omdat er een afspraak was
dat de broer van de familie A in het gekochte huis van
B zou gaan. Niet te geloven maar drie dagen later vond
de volksverhuizing plaats.
Nu komt langzaam de rust terug op 't Eind van 't Diep...
Tót ze natuurlijk allemaal gaan verbouwen!
Marieke Smit

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.

‘OPEN DAGEN’ KOOI VAN PEN
27 oktober en 3 november – Aanmelden verplicht!
Meer informatie, zie: www.pnweteringeo.nl

Wist je dat?
- er veel belangstelling was op 17 februari voor de
Rietsnijdertrail in het Woldlakebos…
- ze toen 5, 10 of 15 km konden hard lopen…
- bij de algemene ledenvergadering op 12 maart een
interessante inleiding was over de Energie-coöperatie
de Wieden-Weerribben
- natuurfotograaf Philip Friskorn uit Oldemarkt toen
ook een prachtige lezing heeft gehouden over ‘Het land
van de grote vuurvlinder’…
- de buurtapp Wetering druk in gebruik was bij de grote
stroomstoring op 27 februari…
- dat het bij vele bewoners die avond romantisch
tafelen was met veel kaarsverlichting…
- er op 21 maart een heus varend stembureau in
Muggenbeet was…
- en dat hier veel media op af kwam om dit vast te
leggen…
- er een testvlucht is geweest op 30 mei om de
geluidsoverlast van overkomende vliegtuigen op
1800m hoogte te ‘ervaren’…
- er wisselende reacties waren op deze testvlucht…
- dat Restaurant An ’t Waeter al weer 20 jaar bestaat…
- ter ere van dit jublileum een AED apparaat is
aangeschaft, zodat de gasten én buurtbewoners bij
calamiteiten hier mee geholpen kunnen worden…
- muziekvereniging De Bazuin op 3 november weer het
muziekspektakel 'Klassiek ontmoet Pop' in De Meenthe
in Steenwijk organiseert...
- er nog steeds veel belangstelling is voor het
jubileumboek ‘100 jaar leven en wonen Wetering,
Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij’…
- de redactie op zoek is naar boeken die ‘over’ zijn…
- er dan mensen heel erg blij gemaakt kunnen worden
die op de wachtlijst hiervoor staan…

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
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