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I
n de gang staan de insectenho-
tels van de kinderen uit de on-
derbouw al klaar om thuis een
mooi plekje te krijgen. De bo-

venbouwleerlingen van Kindcen-
trum Drijber zijn deze donderdag-
middag fanatiek aan het klussen.

,,Het is belangrijk om de insecten
nu te helpen”, zegt Chloë Victorie uit

groep 7. Ze is, samen met haar twee
vriendinnen, bezig het huisje goed
in elkaar te zetten. De meiden hel-
pen elkaar, om en om houden ze de
zijkanten van de insectenhotels
goed bij elkaar. De zorgboerderij in
het dorp heeft de bouwpakketjes ge-
leverd.

Afgelopen week kwamen een im-
ker en een bioloog langs om over in-
secten te vertellen. ,,Bijen worden
bedreigd”, weet Chloë, die hoopt dat
haar hotel vooral lieveheersbeestjes,
bijen en wespen als logees mag ver-
welkomen.

Twan Scholing wijst aan wat er al-
lemaal in zijn hotel te halen valt.
Bamboe, dennenappels, hout,
boomschors. ,,Dit is voor een vlieg.
En dit is voor een solitaire bij.” Huh?
,,Dat is een bij die zonder volk leeft”,
heeft Twan net geleerd. ,,We doen dit
zodat er meer natuur komt bij ons in
de omgeving en op school”, vertelt
hij trots.

Behalve de ruim veertig insecten-
hotels die straks een plekje in de tui-
nen van Drijber krijgen, staat op het
schoolplein een mega-exemplaar.

Deze heeft dorpskunstenaar Bruun
Feijen gemaakt, op verzoek van
schooldirecteur Pieter de Roest.

,,Hij is ontzettend mooi gewor-
den”, lacht De Roest blij. ,,We doen
momenteel best veel op het gebied
van groen. We willen dat de kinde-
ren bewust zijn van welke planten
en beestjes er in de omgeving leven.
In het insectenhotel kan je goed la-
ten zien wat de beestjes aantrekt.’’
De leerlingen krijgen allemaal een
papier met de mogelijke bewoners
van het insectenhotel mee naar
huis.

Enthousiast laat De Roest zien wat
tegenover het schoolplein gebeurt.
,,De boer heeft een heel stuk land in-
gezaaid met insectenvriendelijke
planten, de kinderen mochten ook
een stuk doen.’’ Hij grinnikt en wijst.

,,Dat kan je wel zien: hier staat het
veel voller.’’

Voor dit project vonden de school
en stichting Duurzaam Drijber el-
kaar. In het lokaal helpt Manon Kui-
venhoven van de stichting de leer-
lingen bij het knutselen. ,,School wil
het hier veel natuurvriendelijker
hebben. Daar willen wij graag bij hel-
pen.’’ Duurzaam Drijber zet zich in
voor duurzaamheid in de breedste
zin. Zo hebben ze een paar maanden
geleden nestkasten opgehangen, die
de natuur een handje moeten hel-
pen bij de strijd tegen de eikenpro-
cessierups. ,,We overleggen of de
kinderen de bezetting van de kasten
kunnen monitoren op de compu-
ter”, zegt Kuivenhoven.

Robin Strijker uit groep 6 heeft al-
lerlei lekkers voor de insecten in zijn
hotel verzameld. ,,Ik vind het leuk
om te maken. Insecten zorgen voor
ons eten, maar voor de rest heb ik er
niet zo veel mee’’, zegt hij eerlijk.
Kuivenhoven: ,,Als kinderen hier-
door niet meer ‘oeh, sla ze dood’ roe-
pen bij het zien van een insect, heb-
ben we al heel wat bereikt.’’

(Kriebel)beestjes gewenst!
Tok! Chloë jast
verbeten een spij-
kertje in het hout.
Stukjes bamboe
vliegen door het
lokaal. Inspanning
met een hoger
doel: een fijne
slaapplek voor in-
secten.

Twan Scholing, Robin Strijker en Chloë Victorie klussen aan hun insectenhotel. FOTO GERRIT BOER
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‘Het is belangrijk
om de insecten
nu te helpen’

In de begroting voor dit jaar was dit
al aangekondigd. ,,We willen verant-
woord een afweging maken over het
al dan niet terugbrengen van de
gracht’’, aldus het college.

Tot 1918 liep het water (toen de
Wetering genoemd) dwars door het
centrum van Meppel van de Prin-
sengracht via het Kerkplein naar de
Grote Oever. Daar legden de kleine
bootjes via Rogat uit Hoogeveen en

Staphorst aan. Door het dempen van
het stuk van de Stommebrug tot het
tuintje van de Hervormde pastorie
ontstond het Prinsenplein.

In 1901 is een deel van de tuintjes
nog afgegraven om de gracht te ver-
breden. Dit op verzoek van de dan
nog zo’n 1200 schippers per jaar. Het
aantal schippers werd steeds minder
en in het belang van veiligheid en
gezondheid werd dempen ineens
bespreekbaar. De geringe doorstro-
ming van het water was een bron
van zorg. De Prinsengracht produ-
ceerde een enorme stank.

De demping in 1919 was de eerste
grote in Meppel. Het moest verkrot-
ting van de binnenstad tegengaan
en het leverde ruimte op voor de
markt. In 1967 werd het restant ge-

dempt vanaf gasfabriek tot Tipbrug.
Stedenbouwkundige vonden in

de jaren zestig de oude lage bebou-
wing langs gedempte grachten niet
meer kunnen. Schaalvergroting
werd het toverwoord. Vijfhonderd
huizen werden afgebroken. De actie-
groep Grachtwacht zorgde voor een
ommekeer en streed vanaf de jaren
zeventig voor het behoud van de
resterende grachten onder het mot-
to ‘Grachten dicht, geen gezicht’. In
1980 werd besloten de grachten
open te houden. Vanuit de actie-
groep ontstaat via de Stadswacht de
huidige lokale partij Sterk Meppel.

Deze grootste collegepartij had in
het laatste verkiezingsprogramma
staan dat herinrichting van pleinen
de eventuele heropening van grach-

ten niet mag blokkeren. VVD-wet-
houder Roelof Pieter Koning vroeg
zich in 2017 nog af of het heropenen
van de Prinsengracht tot de Groen-
markt wel een investering van zo’n 8
miljoen euro waard is. In een ‘Bin-
nenstadsplan’ van het college stond
twee jaar geleden: het is cruciaal, dat
op deze plek het bezoek aan de stad
zo goed en aantrekkelijk mogelijk
begint. In ieder geval laat het college
zich niet langer bij voorbaat af-
schrikken door de kostenraming.

B en W willen nu eerst van de in-
woners weten wat nu concreet on-
derzocht moet worden. Op dinsdag
18 juni kan iedereen tussen 17.00 en
20.00 uur binnenlopen in Eetcafé
Herberg ’t Plein om daarover mee te
praten.

Heropenen gracht: inbreng Meppelers nodig
LOURENS LOOIJENGA

MEPPEL Burgemeester en wethou-
ders willen een extern onderzoeks-
bureau laten onderzoeken wat de
meerwaarde is van het deels her-
openen van de Prinsengracht in
Meppel.

Mensen die aardgasvrij willen
wonen en overwegen een warm-
tepomp in huis te halen, doen er
goed aan 22 juni een bezoek te
brengen aan Martin Liefers in
Hoogeveen. Die dag doet de
Nationale Duurzame Huizen
Route zijn woning aan en vertelt
de gastheer om 10.00 uur alles
over schone warmte en elektrici-
teit. Deze route doet meerdere
huizen aan. De bedoeling is dat
mensen, die duurzaam willen
wonen, zich door ervaringsdes-
kundigen laten informeren.
Meer info en aanmelden via
duurzamehuizenroute.nl.

Aardgasvrij wonen
met warmtepomp

HOOGEVEEN

Vertrekkend directeur Dirk
Mulder van Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork heeft
het Leo Salo Leo-Fonds opge-
richt. Het moet educatieve pro-
gramma’s, projecten en activitei-
ten te ontwikkelen voor kinde-
ren jonger dan 10 die het cen-
trum bezoeken. Vanaf komende
zomer kunnen kinderen vanaf 6
jaar en hun (groot)ouders een
kinderroute lopen, mede dankzij
het fonds vernoemd naar Leo
Blumensohn, Salo Carlebach en
Leo Meijer, die gevangen zaten
in Kamp Westerbork.

Nieuw fonds voor
Holocaust-educatie

HOOGHALEN

Het Tonckensdierenpark in
Zuidwolde kan krap 650 euro
aan giften bijschrijven. Christe-
lijke basisschool De Heidevlin-
der houdt jaarlijks een bazar en
een deel van de opbrengst, 500
euro, schonk de school aan het
dierenparkje bij het Tonckens-
huys. Een van de redenen is dat
het parkje dit voorjaar kampte
met ziekte onder de dieren en
enige tijd dicht moest. Het ont-
smetten bracht kosten met zich
mee. De straatversieringscom-
missie Kerkenbosweg doneerde
ruim 140 euro.

Dierenparkje krijgt
twee giften

ZUIDWOLDE

Inwoners van Witteveen en
Nieuw-Balinge maken zich zor-
gen over de voorgenomen ver-
plaatsing van de peuteropvang
van Witteveen naar Nieuw-
Balinge door scholenkoepel Kits
Primair. De opvang zit in Witte-
veen, terwijl de basisschool in
Nieuw-Balinge staat. Inwoners
van beide dorpen hebben deze
verdeling afgesproken om de
leefbaarheid op peil te houden.
Burgemeester en wethouders
van Midden-Drenthe delen de
zorg en willen met Kits Primair
een goede oplossing zoeken.

Zorgen om
peuteropvang

WITTEVEEN/NW-BALINGE


