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Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
(Wetering, Muggenbeet, Nederland, Oeverweg, Steenwijkerdiep)
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Wist je dat?
- de Waeterproat mede dankzij de subsidie van de 
Armvoogdij Scheerwolde zo mooi uitgevoerd kan 
worden...
- meer dan 85 oldtimers meededen bij de 12e 
WeerribbenToerTocht voor historische trekkers...
- de buurtapp op de Wetering goed werkt en dat hier 
mee een 'verdwenen' kano is terug gevonden...
- het water van de Wetering sinds 50 jaar niet zo helder 
is geweest als nu... 
- volgens het waterschap er niet anders gemalen wordt 
en de waterkwaliteit prima is...
- op 10 juli de Bazuin weer door de Wetering vaart met 
hun zomeravondconcert...
- dat het zeer gewaardeerd wordt als u met uw eigen 
boot meevaart en zo geniet van hun concert...
- veel bewoners van Wetering met de straatprijs van de 
Postcode Loterij een ‘Dagje uit’ hebben gewonnen...
- het feest ‘Scheerwolde & Wetering e.o.’ weer een leuk 
programma heeft met o.a. de jaarmarkt op 10 augustus 
van 09.00 tot 16.00 uur...
- dat we het buurtuitje combineren met de opening van 
het gemaal en dat we dan op 12 oktober samen met het 
waterschap gaan varen...

Hoe verder met Noordmanen...
De provincie Overijssel, samen met haar partners, 
hebben 5 februari informatie gegeven over het 
schetsontwerp voor het deelproject Noordmanen. Dit is 
het gebied tussen Muggenbeet en het buurtschap 
Nederland. Voor deze inloop-informatiebijeenkomst 
waren de bewoners persoonlijk uitgenodigd en velen 
kwamen naar het dorpshuis in Kalenberg.

Schetsontwerp
Daar kon het schetsontwerp voor het deelproject 
Noordmanen worden bekeken. Hierop was globaal in 
kleurvlakken te zien welke percelen in dit gebied 
ingericht worden en voor welke doelsoort, zoals grote 
vuurvlinder, moerasvogels, blauw grasland e.d. Tevens 
zijn na vele (hydrologische) onderzoeken de 
toekomstige waterpeilen gekozen.

De komende tijd zullen de kaarten steeds meer op detail
worden ingevuld en wordt er gewerkt naar een 
realiseerbaar inrichtingsplan. De planning is dat  de 
provincie en haar partners een 'Project Milieu Effect 
Rapportage' voor het project Noordmanen gaan 
opstellen. Deze rapportage zal naar verwachting eind 
2019 door de provincie Overijssel ter inzage worden 
gesteld en hierop kan dan worden gereageerd. 

De bedoeling is dat in 2023 het project Noordmanen is 
ingericht voor de doelsoorten, zoals in het plan Natura 
2000 is vastgesteld.

Bron: Provincie Overijssel

Eldorado oeverzwaluwen
Oeverzwaluwen (Riparia riparia) zijn vogels die van 
open terreinen met zoet water houden, waar flink wat 
muggen en andere insecten rondvliegen. Ze komen in 
het voorjaar vanuit Afrika -uit de Sahel-regio- naar 
Nederland om te broeden. Hiervoor zoeken ze kale 
zandige of lemige steile wanden, waar ze hun nesten 
in graven. Die steile wanden zijn bij natuurlijke 
oevers van rivieren, afgravingen bij gronddepots of 
kunstmatige aangelegde wanden. 

Het zijn kolonievogels, maar de kolonieplaatsen zijn 
vaak van tijdelijke aard. De jongen blijven 20-24 
dagen op het nest voor ze uitvliegen. Meestal hebben 
ze nog een tweede legsel, maar dan vaak in een andere
kolonie. 

Oeverzwaluwen Rietweg - Foto: M. Prinsen

Zwaluwwand Twitterhut
Onze omgeving is dan ook een ideale omgeving voor 
hen om te broeden en hun jongen groot te brengen. Ze
kunnen al enige jaren bij ons terecht bij de kunstmatig
aangelegde zwaluwwand bij de Twitterhut bij 
Wetering Oost. 
De vogelwerkgroep van de IVN afdeling Noordwest 
Overijssel onderhoudt deze wand, die eigendom is 
van Staatsbosbeheer. Ieder voorjaar maken ze de oude
nestgangen schoon met een speciale boor van 70 cm 
en worden de nestgangen van vers zand voorzien. Dit 
doen ze ter voorkoming van de groei van parasieten 
en het dichtgroeien van de nestgaten met grassen. 
Daarna volgen de vrijwilligers de vogels op de voet 
en geven zij hun bevindingen door aan verschillende 
organisaties.

Gronddepot Rietweg
Sinds dit voorjaar is er (per ongeluk) een tweede 
broedplaats bij gekomen in het gronddepot bij de 
Rietweg bij Nederland. Op vrijdagmiddag 26 april 
werkte de aannemer bij het gronddepot een bult grond
netjes 'stijlvol' af. De bedoeling was dat hij maandag 
verder kon met zijn werkzaamheden...

Maar de volgende dag arriveerden de oeverzwaluwen 
uit Afrika en vol enthousiasme groeven ze massaal 
hun nesten in de afgegraven wand. In één dag tijd 
meer dan 20 nesten! 

Of deze tweede locatie aan de Rietweg invloed heeft 
op de broedgevallen bij de 'Twitterhut' is volgens 
boswachter Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer 
nu nog niet te zeggen. Staatsbosbeheer houdt de 
ontwikkelingen op beide locaties goed in de 'gaten'...

Erica Zwanenburg




