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Hondsrugveld wemelt van reeën
쐽

Telresultaat plaatst jagers voor raadsel

Door Jan Wierenga

In een gebied van
19.000 hectare is de reewildstand explosief gestegen. Wat is er aan de
hand?
sleen 쐽

Leden van de Wildbeheereenheid (WBE) Hondsrugveld hielden van verbazing even de
adem in toen ze deze week de
jongste cijfers van de reewildstand in hun gebied onder
ogen kregen. Vergeleken met
de aantallen van vorig jaar én
de jaren daarvoor is de reeënpopulatie met bijna 60 procent
toegenomen. Is hier sprake
van een wonderbaarlijke vermenigvuldiging of is er iets anders aan de hand?
Elk jaar houden de WBE’s
reewildtellingen. De gegevens
worden benut voor (wetenschappeljk) onderzoek en bepalen ook het jaarlijks afschot
onder reeën, uit te voeren door
jagers van de WBE in kwestie.
Het Hondsrugveld is met een
oppervlakte van 19.000 hectare een van de grootste beheereenheden in Drenthe. Het gebied strekt zich uit van ruwweg Odoornerveen tot (bijna)
Stadskanaal. Vorig jaar werden er 709 dieren geteld, dit
jaar niet minder dan 1121. Namens WBE Hondsrugveld
geeft Ben Offringa uit Sleen
onomwonden toe dat de uitkomst raadselachtige trekjes
heeft. "Voor een deel kunnen
we ’t wel beredeneren, maar
niet alles." Van de vierhonderd
reeën die dit jaar méér zijn geteld, laten 75 zich gemakkelijk

쐽

Bossen te klein om alle reeën dekking te geven

nieuw balinge 쐽 Een 45-jarige
automobilist uit Nieuw Buinen stuitte dinsdagmiddag
wel op een heel bijzonder opstakel. Op de Hoogeveenseweg
bij Nieuw Balinge versperde
een elektrische fiets zijn doorgang. Het rijwiel was even
daarvoor van de fietsendrager
van een 72-jarige bestuurder
uit Nieuw Balinge gevallen.
Niemand raakte gewond bij de
aanrijding. (DvhN)
Een groepje reeën in een maisveld.

Foto: Jan Anninga

Patiënt van 300 kilo vervoerd Drentse VVV-kantoren voorlopig open
Door Daniëlle Molenaar
amsterdam/emmen 쐽 De 44-jari-

ge Eric Verberne is vanmorgen
als eerste patiënt met een
nieuwe mega-ambulance van
UMCG ambulancezorg vervoerd. De Amsterdammer
weegt bijna 300 kilo en is voor
preoperatief onderzoek naar
het Rijnstate ziekenhuis in

Arnhem gebracht. Volgens een
woordvoerder is het vervoer
goed verlopen.
De topzware Verberne past
met geen mogelijkheid in een
standaardambulance. De nieuwe megaziekenwagens zijn
daarom een uitkomst voor
hem. Dat geldt ook voor andere osbesitaspatiënten.
Tot nu toe worden alleen al

in Drenthe en Groningen ongeveer 20 patiënten per jaar
met een brandweerwagen vervoerd, omdat ze te fors zijn
voor een standaardziekenauto.
Met de komst van drie megaambulances is dat niet meer
nodig. Verberne ondergaat
binnenkort een maagverkleining.

assen 쐽 De Drentse VVV-kan-

toren blijven voorlopig open.
Dat is de belangrijkste uitkomst van overleg tussen de
Raad van Toezicht van de VVV
Drenthe Plus en bewindvoerder J.J. Reiziger. Eergisteren
verleende de rechtbank de toeristische organisatie uitstel
van betaling.
Reiziger voerde gisteren en

eergisteravond de eerste gesprekken met de Raad van Toezicht. Zoals hij de zaak nu inschat wordt de fase van uitstel
van betaling snel omgezet in
een faillissement. De komende weken wil de bewindvoerder benutten om onderzoek te
doen naar de levensvatbaarheid van de VVV in de huidige
of in afgeslankte vorm. Voor

Reiziger staat op voorhand
niet vast dat er minder VVVkantoren moeten komen.
"Maar het is natuurlijk een feit
dat er veel concurrentie is van
internet."
Reiziger gaat de Drentse gemeenten polsen of ze bereid
zijn toch geld beschikbaar te
stellen om de komende weken
de kantoren open te houden

BMW 525d kan GroenLinks niet bekoren
Door Martin de Bruin
statenverslaggever
assen 쐽 De vier BMW’s 525d
die het college van GS wil leasen zijn niet milieuvriendelijk
genoeg. De gedeputeerden
moeten kiezen voor een
dienstauto die voorzien is van
het A- of minimaal B-energielabel. Bovendien is het maar
zeer de vraag of er wel vier
nieuwe dienstauto’s nodig
zijn. Dat zijn de belangrijkste

achtergrond

쐽

kanttekeningen die de statenfractie van GroenLinks plaatst
bij het besluit van het provinciaal bestuur om vier nieuwe
BMW’s van het type 525d te
leasen. Fractievoorzitter Jan
Langenkamp vindt dat het college van GS een voorbeeld
moet nemen aan het kabinet.
Dat heeft na aandringen van
het GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak besloten dat
ministers en hoge ambtenaren
met ingang van 2009 alleen

sellingen 쐽 Cliënten van de so-

Gevallen fiets
verspert weg
automobilist

veldreeën

Al jaren gaat het heel goed met
de reewildpopulaties in Nederland. Een gevolg daarvan is dat
de bossen niet meer groot genoeg zijn om alle reeën dekking
te bieden. Daarom zie je tegenwoordig ook veel exemplaren in
het open veld: de zogeheten
veldreeën.

Werklozen als
verkeersbrigadier
in Vlagtwedde
ciale dienst als verkeersbrigadier bij scholen. Dat willen
burgemeester en wethouders
van Vlagtwedde. Ze hebben
het idee bij de scholen neergelegd en twee hebben al enthousiast gereageerd.
Het gaat bij die scholen in
om Hoeksteen in Ter Apel en
de Heilige Gerardusschool in
Barnflair. Bij de laatstgenoemde moeten kinderen iedere
dag de drukke weg Barnflair
Oost oversteken. Reden voor
de fractie van de PvdA in de gemeenteraad om aan te dringen
op een zebrapad. "Maar een zebrapad is volgens ons toch een
vorm van schijnveiligheid en
daarom zijn we met dit plan
gekomen", zegt wethouder
Herman Kuipers.
B en W wachten nog even af
of nog meer scholen positief
reageren en zullen dan het benodigde aantal cliënten een
opleiding tot verkeersregelaar
geven. (DvhN)

verklaren: zij huizen in een
drietal jachtvelden in het
Drentse Mondengebied waar
ze tot op heden niet werden
bejaagd en daarom dit jaar
voor het eerst werden geteld.
Maar waar komen bijvoorbeeld de 150 extra dieren in de
bossen van Schoonlo, Gieten,
Borger en Odoorn vandaan?
Hoe kan het dat het aantal zogeheten veldreeën uit de open
gebieden van Odoornerveen,
Gasselternijveen en Drouwenerveen met 150 stuks al even
explosief is gestegen?
"Wij denken dat deze aantallen er altijd al wel zijn geweest, maar tijdens de tellingen nooit allemaal voor het
zicht kwamen", zegt Ben Offringa. "Dit jaar kwamen voor
even alle gunstige factoren
voor een geslaagde telling samen. Het weer was kraakhelder en je kon dus heel ver kijken, bomen en struiken waren
nog goeddeels kaal en door het
natte en koude weer waren er
weinig toeristen op de been.
Dat laatste is echt een factor
van betekenis. Al met al zijn
ons dus blijkbaar tijdens de telling veel minder dieren ontgaan dan voorgaande jaren."
쐽

donderdag 10 april 2008

nog dienstauto’s
mogen leasen
die zijn voorzien van
het energielabel
A of B. Minister
Cramer
van
Vrom
nam eergisteravond een motie
met die strekking over GroenLinks en PvdA over.
De BMW 525d wordt door

het college van
GS geprezen
om zijn relatief geringe
CO2-uitstoot. Langenkamp
wijst er echter
op dat de Duitse
diesel van het C-label is
voorzien. “Het provinciaal bestuur heeft hoge ambities op
het terrein van energie en klimaat. Ik stel vast dat die ambi-

ties met het leasen van de
BMW’s in het geheel niet worden waargemaakt.”
De fractievoorzitter vindt
bovendien dat het college wel
toe kan met drie in plaats van
vier dienstauto’s. “We moeten
niet vergeten dat commissaris
van de koningin Relus ter Beek
ook een aparte auto voor zichzelf heeft. Wij willen van GS
weten of vijf dienstauto’s wel
noodzakelijk zijn. Als ik op het
provinciehuis kom zie ik vaak

van die auto’s staan. Dan denk
ik: kan het niet efficiënter?”
Langenkamp gaat in de staten
vragen stellen over het nieuwe
leasecontract.
Minder dan vier auto’s zit er
niet in”, zegt gedeputeerde
Henk Baas (ChristenUnie).
“We moeten nu zo vaak taxi’s
inhuren met steeds verschillende chauffeurs die buiten
Drenthe de weg niet altijd kennen, dat kost te veel en het is
niet efficiënt.”

giethoorn viert 50 jaar fanfare-film met een heel scala aan evenementen

Giethoorn blaast met Fanfare flink in de bus
waterrijke dorp de film over twee rivaliserende muziekkorpsen maakte.
Dat gebeurt met een schier eindeloze
Een verslaggeefster die het beter
weet dan de organisatie en dat iets rij activiteiten die allemaal tot doel
hebben om, en we citeren de organite nadrukkelijk laat merken, een
satie, "het merk Giethoorn opnieuw
verslaggever die zich afvraagt
te positioneren" en "het merk Giewaarom er niets over de film staat thoorn opnieuw te laden".
Daaruit mag inderdaad geconcluin een nieuwe fietsroute en een
deerd
worden dat het vooral de onorganisatie die ter plekke besluit
dernemers van Giethoorn zijn die
dat er voor zaterdag nog het een
zich inzetten voor de viering van de
en ander moet veranderen. En wij 50-jarige film en dat een écht artistieke inslag hier en daar jammerlijk ontaltijd maar denken dat alleen de
persconferenties van Louis van Gaal breekt. Deze week werd tijdens een
persconferentie een mooie vouwfolchaotisch verlopen.
der gepresenteerd met daarin een
wandel-, fiets- en kanoroute. Op de
voorpagina staat een foto van de opgiethoorn 쐽 Toen vorig jaar de bios- names van de film, binnenin een stuk
coop in Steenwijk het waagde om de of twintig locaties. Als de verslaggefilm Fanfare van Bert Haanstra te ver- ver vraagt hoe bezoekers nu moeten
tonen ontstak het nabijgelegen weten wat op welke locatie gebeurde,
dorp Giethoorn bijkans in woede. blijft het even stil. Alleen verwijzen
Want Giethoorn en
naar foto’s is niet volFanfare horen bij el- ’Het merk Giethoorn doende,
realiseren
kaar als de kip en het
voorzitter Koop Jager
gaan we opnieuw
ei en dan past het niet
en onderneemster Gaom daar als dorp uit
briella
Esselbrugge
positioneren’
nota bene dezelfde
zich nu ook. In een begemeente tussen te komen. En hele- wonderenswaardig tempo wordt vermaal niet als je een jaar later groot- volgens besloten dat er nog vóór zaste plannen hebt met de film.
terdag een inlegvel in de vouwfolder
Het is inmiddels 2008, de vrede komt. "En als het even kan ook nog
tussen Steenwijk en Giethoorn is ge- bordjes met uitleg."
tekend en de grootse plannen rond
En zo is er meer. Op de vraag hoeFanfare zijn ontvouwd. Giethoorn veel bezoekers Giethoorn met al die
herdenkt vanaf zaterdag dat Bert extra activiteiten verwacht is het anHaanstra vijftig jaar geleden in het twoord van de gelukkig altijd vrolijk
Door Gert Meijer

Een half jaar
fanfaremuziek

Het halve dorp was in 1958 betrokken bij de filmopnames door Bert Haanstra.
Foto: Stichting 50 jaar Film Fanfare

blijvende Esselbrugge: "Dat weten we
niet. Wel hebben we berekend dat de
festiviteiten 10 procent meer omzet
genereren voor de deelnemende ondernemers." Dat dat, net als Esselbrugge, vooral horecamensen zijn,
laat zich raden. Niet dat die een paar
slechte jaren achter de rug hebben,
dat hebben ze trouwens nooit in Giethoorn ("We staan niet voor niets op

de kaarten waarop je in het vliegtuig
je vlucht kunt volgen.") maar je wilt
de toeristen natuurlijk ook wel eens
wat cultuurhistorisch besef bijbrengen.
En dan is 50 jaar Fanfare de perfecte
gelegenheid. Zegt Arie-Willem Vermeij, sinds een jaar uitbater van eetcafé Fanfare: "Vanaf de eerste dag dat
ik hier sta hoor je de mensen zeggen:

giethoorn 쐽 Op twee markante
plaatsen wordt het jubileumjaar
zaterdag met veel muziek geopend: grandcafée Fanfare en caférestaurant Smit’s Paviljoen. Acteurs uit de film, voor zover nog in
leven, zijn uitgenodigd maar onduidelijk is wie er komen. Verder
worden er in Giethoorn muziekfestivals gehouden op vier achtereenvolgende weekends in mei en
juni met een groot aantal fanfares.
Op 5 en 26 juli wordt de film Fanfare vertoond op twee verschillende
plaatsen in het dorp en op 18 oktober is er een kunst- en cultuurmarkt. Het hele jaar door is er de
nieuwe wandel- fiets- en kanoroute
langs locaties uit de film en biedt
de horeca voor 17,50 euro een driegangen-menu aan onder de naam
Film Fanfare.

o, hier zijn ze voor die film geweest. En
dat zijn echt niet alleen tachtigplussers." En misschien wel het mooiste
van al? De fanfare in het dorp had vorig
jaar bijna de stekker eruit getrokken
maar gaat met het oog op de feestelijkheden toch door. Koop Jager, zelf op 6jarige leeftijd aandachtig toeschouwer
van de opnames: "Het zou mooi zijn als
het feest ons muziekkorps wat nieuwe
jeugdleden zou bezorgen."

en de salarissen van de 50 vaste
medewerkers te betalen. Vorige week besloten de gemeenten de stekker uit de VVV
Drenthe plus te trekken, omdat ze geen vertrouwen meer
hebben in de toeristische organisatie. De bewindvoerder
heeft goede hoop dat de gemeenten positief staan tegenover zijn verzoek. (DvhN)

Staal voorzitter
Bond Heemschut
assen 쐽 Rob Staal is de nieuwe

voorzitter van de Drentse afdeling van de Bond Heemschut.
Hij neemt de plaats in van
Harm Jan Lanjouw. Staal (57)
verdiende zijn sporen in de
monumentenzorg bij de restauratie van het Hoofdstation
in Groningen en van de voormalige Rijks HBS in Assen,
waar nu RTV Drenthe is gevestigd. Hij was ook directeur van
die omroep. (DvhN)

Vrouw uit Roden
organiseerde
aframmeling Eelde
Door Jon van Schilt
assen/eelde 쐽 In Eelde werd
vorig jaar juli een man uit een
auto gesleurd en door lieden
met bivakmutsen en honkbalknuppels in elkaar geslagen. De organisator van deze
’afrekening’ was de 22-jarige
Rodense M.H. Voor haar aandeel in de aframmeling werd
ze gisteren door de Asser politierechter veroordeeld tot 60
uur werkstraf, drie maanden
voorwaardelijke celstraf en
een verplichte reclassering.
De jonge vrouw kreeg van
een vriend te horen dat het
slachtoffer een flinke afstraffing verdiende. Vervolgens belde zij met twee andere vrienden, die de klus moesten klaren. Er werd een tijd en een
plaats afgesproken.
Ook nam ze contact op met
het ’doelwit’, eveneens een bekende van haar. Met een smoes
nam ze hem mee in haar auto.

Ze reed rechtstreeks naar de
afgesproken plek, waar de
man door de twee anderen uit
de auto werd getrokken en
mishandeld.
Van een duidelijk verhaal uit
de mond van H. was geen sprake. Huilend en snikkend
kwam er af en toe een woord
uit. "U bent gevaarlijk, want u
doet precies wat anderen u opdragen", hield de rechter haar
voor. De vader van de vrouw
verduidelijkte dat het voor
haar erg moeilijk was los te komen te komen van ’die jongens’: "Ze hebben mij ook bedreigd."
Uit onderzoek door de reclassering bleek dat H. zich
makkelijk laat beïnvloeden en
misbruiken. Op eigen initiatief gaat ze een training volgen
waardor ze onder meer leert
’nee’ te zeggen. De reclassering moet erop toezien dat ze
de training daadwerkelijk
afrondt.

Geen straf voor zieke
tekenaar hakenkruizen
Door Jon van Schilt
assen 쐽 Assenaar N. de L. (46),

die in december werd ingerekend toen hij hakenkruizen
kalkte op het joods monument
in de Oudestraat in Assen, is
gisteren door de Asser politierechter ontslagen van rechtsvervolging. De man verkeerde
in een psychose en was volgens deskundigen op dat moment volledig ontoerekeningsvatbaar.
De man bracht niet alleen
met verf swastika’s aan op het
monument, maar liet ook een
brief achter. Daarin uitte hij
ernstige bedreigingen, met name aan joodse vrouwen. In de

buurt van zijn woning verspreidde De L. dezelfde dag
een brief waarin hij de koningin beledigde. In zeer grove bewoordingen zette hij de majesteit neer als ’vies en leugenachtig’.
Deskundigen, die hem onderzochten,
concludeerden
dat gebukt ging onder een psychose en een schizofrene
stoornis. Met andere woorden:
Hij was zich niet bewust van
zijn daden en moet als volledig
ontoerekeningsvatbaar worden beschouwd. Momenteel is
De L. gedwongen opgenomen
in een psychiatrische kliniek,
waar hij op een gesloten afdeling verblijft.

