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Na een lang proces van overleggen, overwegen, passen en meten is
overeenstemming bereikt met de boerderijverplaatsers ten zuiden van het
Bargerveen. Op de plek waar de Buffer Zuid gaat komen. Beide verplaatsers hebben
een andere locatie binnen Nieuw-Schoonebeek gevonden. Daarmee is ruimte
gecreëerd om grond uit te ruilen en op die manier de buffer vrij te maken. Het laatste
obstakel is nu weggenomen en de herverkaveling kan verder worden afgerond.

Een van de eerste dingen die nu aan de orde zijn, is de vaststelling van de
Peildatum: de administratieve datum waarop zakelijke rechten zoals eigendom,
waarde, erfpacht, erfdienstbaarheden en opstalrecht worden ‘bevroren’. Die
Peildatum voor het Herverkavelingsblok Nieuw-Schoonebeek is vastgesteld op
1 januari 2018.

Na de vaststelling van de Peildatum kan ook het Ontwerp Ruilplan verder worden
afgerond. In dat Ontwerp Ruilplan krijgen de ingediende wensen ten aanzien van de
verkaveling van landbouwgronden een plek.

Op basis van die ingediende wensen worden niet alleen de gronden binnen de
Bufferzone vrijgemaakt van agrarisch gebruik. Tegelijk wordt ook gekeken hoe de
verkaveling van de huidige landbouwbedrijven zoveel mogelijk kan worden
verbeterd.
Planning
Naar verwachting zal het Ontwerp Ruilplan in juni 2018 ter inzage worden gelegd.
De kavelovergang staat gepland voor 1 januari 2020. Met de nodige slagen om de
arm ziet de voorlopige planning er als volgt uit:
• najaar 2017 > hydrologische uitwerking
• najaar 2017 t/m voorjaar 2018 > Ontwerp Ruilplan
• najaar 2017 t/m voorjaar 2018 > uitwerking MER
• najaar 2017 t/m voorjaar 2018 > uitwerking IP
• najaar 2017 t/m voorjaar 2018 > uitwerking PIP
• voorjaar 2018 > start procedure wettelijk Ruilplan
• zomer 2018 > plannen Buffer Zuid uitvoering gereed

De ontwikkelingen in het Project Bargerveen-Schoonebeek volgen elkaar snel
op. De Bestuurscommissie hecht er veel waarde aan om eenieder hierover
zorgvuldig te informeren. Hiervoor zal de Bestuurscommissie begin 2018 een
Bargerbrief Special maken. In deze special wordt u bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen in de Buffers Zwartemeer, Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek.
Daarnaast kunt u in het voorjaar een nieuwe reeks Informatie Avonden
verwachten.

Op 22 december a.s. wordt de nieuwe Schaapskooi in Weiteveen officieel geopend.
Door Gedeputeerde Henk Jumelet en EDR-directeur Hermann Wessels. Want het
eerste deel van de Schaapskooi Bargerveen is klaar. Dat mag ook wel, want de
schapen moeten zo langzamerhand onderdak.
Maar daarmee zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. De oplevering van de
Bedrijfsgebouwen en het Bezoekerssteunpunt volgen pas later komend jaar. Dan

wordt de Schaapskooi ook voor het publiek opengesteld.

Voortgang Schaapskooi: Hoogste Punt Bereikt

Ongelooflijk. Iets meer dan een jaar geleden begonnen de eerste
werkzaamheden aan de Buffer Weiteveen: het kappen van bomen en het
graven van proefgaten. En nu, bijna 14 maanden later, zijn de werkzaamheden
afgerond. De Buffer Weiteveen is klaar. De oostkant van het dorp is ingrijpend
en onherkenbaar veranderd…..

Wethouder Otter 'draait' Buffer Weiteveen open

De Zuidersloot ken je niet meer terug. Er zijn 2 bruggen geplaatst (een
voetgangersbrug en een verkeersburg), er is een uitkijkpunt gekomen, de
bosschages zijn grotendeels verwijderd en daar is een open landschap voor
terug gekomen. Schitterend. Maar het meest bijzondere is toch wel de Buffer
zelf. Die heeft niet de vorm gekregen van een platte plas water. Het is een
slenk geworden. Die begint bij de nieuw te bouwen Schaapskooi, als een
stroompje met een aantal poelen. Om uiteindelijk via de nieuwe brug in de
Zuidersloot aan te sluiten op de slenk in het Schoonebeekerveld naar de
toekomstige Buffer Zuid.
Omwonenden
Reden genoeg om daar feestelijk bij stil te staan. Niet alleen door de vele
instanties die bij de totstandkoming betrokken zijn geweest. Zoals uiteraard de
Bestuurscommissie, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, Natuurpark
Veenland, Interreg, de Provincie en de Gemeente Emmen. Maar ook de
bevolking van Weiteveen, met name de omwonenden van het gebied waar
gewerkt werd.
Fietsorkest
Om de feestvreugde te verhogen werd het Fiets Harmonisch Orkest
ingevlogen. Die onder welluidende klanken de bezoekers in de nieuwe
Veenland Express (elders daarover meer….) naar de feestplek toeterde.
Alwaar wethouder Jisse Otter en Gebiedsmanager Ans van Wijk van
Staatsbosbeheer met een aantal forse draaien symbolisch de stuw in de slenk
opendraaiden. Om vervolgens terug te keren naar het Veenloopcentrum om
gezamenlijk aan een welverdiende bak erwtensoep te gaan.

Driewerf hulde
Toch nog even extra aandacht voor Ingenieursbureau Arcadis en Aannemer
Oosterhuis. Ze hebben - binnen de tijd en binnen het budget – een
fantastische klus geklaard. Waarbij ze erin zijn geslaagd om de overlast voor
de omgeving tot een minimum te beperken. Ere wie ere toekomt….

Op 17 oktober bracht Mgr. Van den Hout, de nieuwe bisschop van het Bisdom
Groningen-Leeuwarden, een bezoek aan Weiteveen. Daarbij bezocht hij de RK Kerk
Onze Lieve Vrouwe Koningin van de Vrede en aansluitend ook de nieuwe
Begraafplaats. Daar is, met behulp van de Bestuurscommissie, gezorgd voor
stroomvoorziening.
Maar de Geestelijk Herder liet de kans niet voorbijgaan om ook een bezoek te
brengen aan de nieuwe Schaapskooi. Projecttrekker Ewald Roordink voorzag hem
daarbij van de noodzakelijke uitleg en informatie. Vanaf het verhoogd platform
bovenop een bouwcontainer kon een mooi overzicht worden gegeven van de
indrukwekkende bouwactiviteiten.

Nieuwe Veenland Express voor Staatsbosbeheer

Op vrijdag 13 oktober werd een geheel vernieuwde Veenland Express officieel
in gebruik genomen. Daar werd eerst even bij stilgestaan in het
Veenloopcentrum, door de instanties die bij de realisatie betrokken zijn
geweest. Zoals de wethouder Kleine van de gemeente Emmen, de heer
Gallinat van Interreg, Daniëlle Koop van Natuurpark Veenland en uiteraard Bert
Hummelen van Staatsbosbeheer Drenthe. Zij verrichtten daarna ook de
‘onthulling’.
Maiden Trip
Vervolgens ging de nieuwe Veenland Express op haar ‘maiden trip’. Dat werd
niet het gebruikelijk rondje door haar natuurlijke habitat. Want momenteel zijn
vanwege de werkzaamheden grote delen van het Bargerveen afgesloten voor
het publiek. Vandaar dat de eerste rit van de Express zich beperkte tot de
Zuidersloot van Weiteveen. Het mocht de pret niet drukken.
Ouderen en gehandicapten
Boswachter Jans had het voorlichtingsmateriaal aan boord op scherp en op
scherm gezet. Dus de genodigden werden niet alleen uiterst comfortabel, maar
ook volgens de regelen der kunst op de hoogte gebracht. Want de nieuwe
Veenland Express is een regelrechte aanwinst voor het Bargerveen. Daarmee
kunnen bezoekers, maar vooral ook ouderen en gehandicapten, op een

comfortabele en plezierige manier van het de unieke natuur genieten.
Vooral als ze daarbij tekst en uitleg krijgen van Boswachters Jans de
Vries en Erik Bloeming.

Het nieuwe, verbrede fietspad over de Grenskade is klaar. Maar toch opnieuw
afgesloten voor het publiek. Immers, er wordt nog hard gewerkt aan de afwerking en
de afronding. En vanwege de vele neerslag zijn de bermen veel te zacht en
daardoor levensgevaarlijk.
Met andere woorden: voorlopig nog even tot nader order VERBODEN TOEGANG!
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