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Nieuwe paddenschermen geplaatst 

Zaterdag 13 

februari 2016 was 
het zover. Meer dan 

twintig vrijwilligers 

en vier 

medewerkers van 
de gemeente 

hebben nieuwe paddenschermen geplaatst 

langs de Oudemolenseweg. Nadat de oude 

houten schermen het na twintig jaar 
hadden begeven moesten er nieuwe 

komen. Elk voor- en najaar proberen 

honderden padden (maar ook andere 

amfibieën) de Oudemolenseweg over te 
steken naar hun paaiplaats dan wel hun 

overwinteringsplaats. En die oversteek is 

voor velen dodelijk. 

Maarten Visser en Henk Hellema hebben 

het initiatief genomen om de oude 
schermen te vervangen door polyethyleen 

schermen, op hun plek gehouden door 

paaltjes van gerecycled kunststof. De 

schermen leiden de padden naar de zeven 
paddentunnels. 

Dankzij een gift van de gemeente en het 

Gebiedsfonds Drentsche Aa kon dit initiatief 

werkelijkheid worden. Mede daarom 
sloegen wethouder Henk Heijerman en 

Margreet ter Steege van het Gebiedsfonds 

’s morgens vroeg de eerste paatjes de 

grond in. Zij hadden lovende woorden voor 

de aanwezigen. Mooi burgerinitiatief. Echte 
burgerparticipatie. Tevens aanwezig waren 

Kees Folkertsma, secretaris van het 

Gebiedsfonds en Anneke Stemerding, 

weduwe van Steven Stemerding die twintig 
jaar geleden de aanzet had gegeven voor 

de paddentunnels en -schermen. Daarna 

was het de beurt aan de ‘werkers’. In 

groepjes van twee gingen ze aan de slag 
met mokers om de meer dan twaalfhonderd 

paaltjes de grond in de slaan. Dat was een 

behoorlijk zware klus. Voor de meesten is 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

dit geen dagelijks werk. De koffiepauzes en 

de lunch waren meer dan welkome 

pauzes. Dankzij het harde werken zijn naar 
schatting driekwart van de schermen 

geplaatst. De rest van de schermen zullen 

binnenkort, maar nog vóór de trektijd van 

de padden, door vrijwilligers worden 

geplaatst. Als de spierpijn over is. 
 

Woonwensenonderzoek Gasteren 

Begin januari 2016 ontvingen alle huis-

houdens in Gasteren een enquêteformulier 
in de bus met vragen over hun eventuele 

woonwensen. In de week van 18 – 22 

januari zijn die formulieren opgehaald. Van 

de 171 huishoudens hebben er 126 het 
formulier ingevuld. Dat is 74%, een voor dit 

soort onderzoek prima respons. Voor het 

team dat alle gegevens verwerkt en 

analyseert is het een behoorlijke klus. Dit 
werk is nu in volle gang. Over enkele 

weken worden de uitkomsten bekend 

gemaakt. Dan zal ook duidelijk zijn welke 

vervolgstappen worden gezet, zoals 

gesprekken met mensen over hun 
specifieke wensen of plannen. Enkele 

mensen hebben al aangegeven voor zulke 

gesprekken te willen worden uitgenodigd. 

Daarnaast vindt de uitnodiging plaats door 
middel van de website www.ingasteren.nl 

en het Neis oet ’t Loeg. 

 

Jaarvergadering Dorpsbelangen 
Dinsdag 12 april houdt vereniging 

Dorpsbelangen Gasteren haar algemene 

ledenvergadering.  

Het programma vóór de pauze zal geen 

verrassing zijn, dan worden verslagen en 
de begroting behandeld, maar daarna wordt 

het heel interactief en bijzonder. We 

verklappen nog niks maar binnenkort 

verschijnt de agenda op de website en in 
het Neis oet ’t Loeg. 

De vergadering vindt plaats in dorpshuis De 

Gasterije en begint om 20.00 uur. Noteer 

de datum vast in uw agenda. 
 

NEIS OET ‘T LOEG 
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 

http://www.ingasteren.nl/


Zwerfvuilactie zaterdag 12 maart 

Zoals ieder jaar willen we Gasteren en de 

directe omgeving weer opschonen van 

zwerfvuil. Dit zullen we zaterdagochtend 12 

maart 2016 gaan doen. Voor koffie 
onderweg wordt gezorgd en na afloop biedt 

de Gemeente Aa en Hunze een lunch aan 

bij Pannenkoekenboerderij Brinkzicht. Meld 

je graag meteen aan bij 
arnold1958tang@gmail.com (of bellen: 

231236) want Arnold Tang en Gea Dekker 

moeten vroegtijdig aan Brinkzicht 

doorgeven hoeveel schoonmakers en 
opruimers deelnemen aan de lunch! 

Verzamelen om 9:00 uur bij Brinkzicht. 

 

Oud papier 

Op zaterdag  12 maart wordt het oud-
papier weer opgehaald. Zoals gebruikelijk, 

vanaf 9.00 uur. 

 

Collecteweek Amnesty International 

De landelijk collecte van Amnesty  Inter-

national ‘Geef om vrijheid’ is van 13 t/m 
19 maart 2016. Ook in Gasteren zullen 

vrijwilligers collecteren voor Amnesty.  

Missie: Amnesty International is een 

onafhankelijke wereldwijde beweging van 
zeven miljoen mensen in meer dan 150 

landen, die zich inzet voor slachtoffers van 

schendingen van mensenrechten. 

 
Collecteweek Reumafonds 

 

 

In de week van 21 t/m 26 maart komen 

ook in Gasteren vrijwilligers in actie om 
geld op te halen voor de bestrijding van 

reuma. In Nederland leven bijna twee 

miljoen mensen met deze ingrijpende 

aandoening, die niet te genezen of te 
voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak 

en behandeling van reuma is kostbaar. 

Daarom is uw bijdrage hard nodig.  

 
Verhuizing Janna van Rein 

Na bijna 60 jaar met veel plezier in 

Gasteren gewoond te hebben, ben ik 

verhuisd naar een aanleunwoning in 't 

Holthuys te Annen. Bij deze zeg ik al mijn 
donateurs- en lidmaatschappen op, met 

ingang van 01-01-2016. 

Mijn nieuwe adres is: J.L. van Rein-Bakker, 

’t Holthuys, Wepel 28, 9468HG Annen. 
 

Paasvuur 

Ook dit jaar hopen we weer een mooi 

Paasvuur te kunnen ontsteken op de 

bekende plek aan de Loeffledders. 

Het aanleveren van snoeihout voor het 
Paasvuur is mogelijk op de volgende data: 

Zaterdag 19 maart: 

9.00 – 17.00 uur 

Vrijdag 25 maart: 
14.00 – 16.00 uur  

Zaterdag 26 maart: 

9.00 – 17.00 uur 

Autobanden, geverfd 
hout, boomstronken en 

andere materialen die het 

milieu belasten worden 

niet geaccepteerd. Hierop zal worden 

toegezien. 
Het Paasvuur wordt op Paasmaandag 28 

maart om 20.15 uur ontstoken door 

basisschoolkinderen uit Gasteren van groep 

7 en 8 met zelfgemaakte fakkels. De 
fakkels worden onder leiding van het 

bestuur van Dorpsbelangen aangestoken en 

zullen na het aansteken in het vuur worden 

geworpen. In verband met de brandveilig-
heid wordt verzocht geen licht ontvlambare 

kleding te dragen. Het stoken van andere 

vuurtjes in de buurt van het Paasvuur is 

niet toegestaan. De ouders van kinderen 
wordt verzocht hier mede op toe te zien. 

 

Werkgroep Natuurbeheer Gasteren, 

eerste werkzaamheden 

De Werkgroep Natuurbeheer Gasteren heeft 
woensdagochtend 27 januari een flitsende 

start gemaakt met haar beheerwerkzaam-

heden. Hoewel het een beetje druilde en 

niet echt aangenaam weer was, togen 
dertien mensen de hei op tegenover 

Schipborgerweg 2 (het huis van Marijke van 

Belzen en Eduard Porringa). Doel van de 

groep is het gebied vóór 15 maart te 
ontdoen van de overvloed aan struiken en 

bomen - er staat veel Amerikaanse 

vogelkers - zodat de voor dit gebied zo 

kenmerkende heide niet verder wordt 

overgroeid of zelfs weer terug kan komen. 
Aan het afgevoerde snoeiafval langs het 

fietspad kan je wel zien dat de knippers, 

zagers en stekers niet stil gezeten hebben. 

Kortom: de werkgroep heeft een mooie 
start gemaakt. Het is de bedoeling dat het 

snoeiafval naar de paasbult gaat. 

Voor de nog niet volledig geïnformeerden 

en/of belangstellenden: er is een groep die 
op woensdagochtend van negen tot twaalf 
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actief is en er is een groep die op 

zaterdagochtend actief is. Ook van negen 

tot twaalf. Er zijn nog vacatures! Een 

belletje of mailtje naar Herman Roepman 

(269486 of h.roeps@planet.nl) en het is 
geregeld! De beweegredenen van de 

deelnemers zijn verschillend. De een wil 

vooral de spieren gebruiken, de ander doet 

het puur voor de natuur of wil er iets van 
leren en weer een ander doet het vanuit 

een soort gemeenschapsgevoel. Leuk is het 

in ieder geval, en de koffie is prima! 

 
Afvalcoach 

Globaal genomen is 15% 

van het huishoudelijk afval 

restafval voor de grijze 

container. Omdat de grijze 
container vanaf 29 februari 

nog maar één keer per vier 

weken geleegd wordt, is het straks dus nog 

belangrijker om afval goed te scheiden. 
Door afval goed te scheiden, blijft er maar 

weinig restafval over voor de grijze 

container. Denkt u dat het u echt niet gaat 

lukken om uw restafval te beperken tot 
deze 15%? Dan komt de gemeentelijke 

afvalcoach graag bij u langs. Stuur uw 

naam en adresgegevens naar 

psloot@aaenhunze.nl om een afspraak met 
de afvalcoach in te plannen. 
 

Gesnoeide bomen Gasterenseweg 

blijven nog even 
In 2015 is de gemeente gestart met het 

bomenonderhoud aan de Gasterenseweg. 

In overleg met de bewoners is afgesproken 

dat alleen de bomen met een toekomst-
verwachting korter dan 5 jaar gekapt 

worden. De overige bomen zijn gesnoeid. 

Er bestond een vermoeden dat de bomen 

langs de weg als vliegroute worden gebruikt 

door vleermuizen. In overleg met een 
ecoloog is besloten om de stammen van de 

bomen te laten staan. Op deze manier blijft 

het voor vleermuizen mogelijk om zich te 

oriënteren langs de weg en zo hun voedsel 
te vinden. Uit het ecologisch onderzoek is 

gebleken dat de bomen langs de weg 

inderdaad als vliegroute voor Dwerg 

Vleermuizen wordt gebruikt. Het weghalen 
van de stammen van de te kappen bomen 

kan (een negatieve) invloed hebben op de 

vliegroute en daarmee op de voedselbron 

van de vleermuizen. Dat is in strijd met de 

Flora en Fauna Wetgeving (FFW). 
De gemeente wil voorkomen dat ze in strijd 

handelt met de FFW. Maar de stammen van 

de te kappen bomen moeten toch een keer 

verwijderd moeten worden, ze kunnen niet 

onbeperkt langs de weg blijven staan. Ook 

wil de gemeente de herplant van bomen 

regelen. Er bestaat nog onduidelijkheid 
over hoe om te gaan met de voorwaarden 

die de FFW aan de kap en herplant stelt. 

Daarom gaat de gemeente hierover in 

overleg met de provincie. 
De stammen blijven voorlopig staan. Pas 

wanneer er duidelijkheid is over de 

benodigde compensatiemaatregelen kan de 

gemeente overgaan tot uitvoering. Zowel 
van de kap van de stammen als de herplant 

van vervangende bomen. 

Het is mogelijk dat er stammen zijn die 

instabiel worden. Om dit goed te kunnen 

inschatten worden de stammen eerst 
visueel geïnspecteerd. 

Het gaat de gemeente niet lukken om voor 

15 maart 2016 de verwijdering van de 

stammen en de herplant van vervangende 
bomen gereed te hebben. De gemeente zal 

Dorpsbelangen van het verdere verloop op 

de hoogte houden. Heeft u vragen? Neem 

dan contact op met Emo Verdoes, via 0592-
267835 of via everdoes@aaenhunze.nl.  

 

 

 
Dorpsagenda 

07  Maart  Groene container 

11  Maart Samen koken, samen eten 

12  Maart Opschoondag 

12  Maart Oud papier 
13-19 Maart Collecte Amnesty Int. 

15  Maart Oranje container 

16  Maart Hans Nijland in de Gasterije 

18  Maart Klaverjassen, Rummicub 
19  Maart Snoeiafval Paasbult 

21  Maart Groene container 

21-26 Maart Collecte Reumafonds 

24  Maart Film in de Gasterije 
25  Maart Snoeiafval Paasbult 

26  Maart Snoeiafval Paasbult 

28  Maart  Paasvuur 

 

 
NEIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 

Gasteren. NEIS OET ‘T LOEG © verschijnt maandelijks 
en wordt huis aan huis verspreid in Gasteren op de 

eerste donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie). Kopij inleveren in de laatste week van 

de maand bij voorkeur per e-mail : 

neisoettloeg@ingasteren.nl (let op de dubbele ‘t’) De 
Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij ook op 

de website  www.ingasteren.nl 
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