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Nieuwsbrief
Sterren kijken rond het Nannewiid
In het weekend dat de wintertijd in gaat, gaan de
Vrienden van het Nannewiid voor de vierde keer aan
de wandel.
Zaterdag, 27 oktober, organiseren we weer een
wandeling (9 km) rond het Nannewiid. Dit gebeurt in
de Nacht van de Nacht, waarin aandacht is voor de
duisternis. Duisternis is er volop rond het Nannewiid
en hier is de laatste jaren ook hard aan gewerkt. Was
het altijd al aardedonker aan de zuidzijde van het
Nannewiid, nu is het ook donker aan de oostzijde.
Afgelopen zomer is de groene verlichting aan de
Badweg voltooid. Hierdoor is de duisternis flink
toegenomen, terwijl de veiligheid niet is afgenomen.
Tijdens de wandeling kunt u zelf ervaren hoe dit is.
Doordat er minder lichtvervuiling is, kunnen de sterren
aan de hemel beter waargenomen worden. Om hier
eens uitgebreid bij stil te staan hebben de Vrienden
van het Nannewiid Edwin van Dijk (sterrenkundige)
uitgenodigd mee te lopen met de tocht. Op een aantal
plaatsen in de route staan we (letterlijk) stil bij wat er
boven ons te zien is. Hoeveel er te zien is, hangt af van
de weersomstandigheden, maar een interessant
verhaal is er altijd over te vertellen.
We verzamelen vanaf 19.30 uur en beginnen met een
kopje koffie in café Dijkstra in Oudehaske. Stipt om
20.00 uur vertrekken we voor de wandeling om rond
22.30 uur weer terug te komen bij dit beginpunt.
Achter café Dijkstra is parkeerruimte voor uw auto.
Wilt u meelopen dan bent u van harte welkom. Voor
de organisatie van de wandeling is het prettig als u
zich van te voren opgeeft.
De Vrienden van het Nannewiid zien u graag in de
Nacht van de Nacht.

Meedoen
Wat:
Wandeling rond het Nannewiid (9 km)
Wanneer: Zaterdag 27 oktober 2012,
20.00 – 22.30 uur,
vanaf 19.30 verzamelen met koffie
Waar:
Café Dijkstra, Jousterweg 151,
Oudehaske
Kosten: Gratis
Opgave:

Stichting Vrienden van het Nannewiid
Bestemmingsplanwijziging camping ‘De Kievit’
in de gemeenteraad van 31 oktober a.s.
Woensdag 17 oktober komt de wijziging van het
bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van
camping ‘De Kievit’ in Oudehaske in de commissie
‘Ruimte en Beheer’ aan de orde.
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan OudehaskeUitbreiding recreatiebedrijf De Kievit gewijzigd vast te
stellen. Dit betekent dat dhr. Speelman hiermee in de
gelegenheid wordt gesteld de plannen verder te
ontwikkelen om zijn huidige camping aan de
Jousterweg 82 aan de overkant van de Jousterweg uit
te breiden met maximaal 50 passantenplaatsen, 10
trekkershutten en 40 jaarplaatsen voor vaste chalets
en/of stacaravans.
De ingediende zienswijzen zijn door B&W allemaal
ontvankelijk verklaard, maar ook ongegrond verklaard.
De gemeente ziet geen reden om het plan niet door te
laten gaan. Wel zijn enkele kleine aanpassingen aan
het door dhr. Speelman ingediende plan opgelegd.
Het gaat hier onder andere om de verlenging van een
geluidswal om een klein gedeelte van het terrein, om
geluidsoverlast voor direct omwonenden nog meer te
beperken. Ook is er een maximum gesteld aan de
hoeveelheid recreatie-appartementen in de boerderij
en de omvang van de kantine en de campingwinkel.
Vrienden van het Nannewiid hebben de ontwikkeling
gevolgd. De uitbreiding van de Camping de Kievit
voltrekt zich buiten het oorspronkelijke veenweide
landschap rondom het Nannewiid en vormt daarom
geen directe bedreiging van dit historische landschap.
En er wordt (in deze fase) geen openwaterverbinding
met het Nannewiid voorgesteld.
Wel vragen Vrienden van het Nannewiid zich af of de
gemeente zich wel bewust is van grenzen aan
uitbreidingen van dergelijke recreatievoorzieningen in
een dorp als Oudehaske, grenzend aan het Nannewiid
en een klein kwetsbaar natuurgebied. Is het niet de
hoogste tijd om te zeggen dat met deze uitbreiding de
limiet van de uitbreidingen is bereikt!
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