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Met deze nieuwsbrief willen wij u
graag informeren over de voortgang
van het project Dinkeldal. De Dinkel
is een unieke grensoverschrijdende
rivier. Samen met onze gebiedspartners
werken wij aan de opgaven voor
Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en
Bestuursverklaring Dinkeldal 2000.
De activiteiten worden uitgevoerd
onder aansturing van de projectgroep
Dinkeldal.
De projectgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van LTO Noord,
Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer,
gemeente Losser, provincie Overijssel
en waterschap Vechtstromen.
In deze nieuwsbrief onder andere
aandacht voor werken aan de Dinkel,
de stand van zaken rondom het project
Dinkeldal Zuid en de Dinkel in het
voorjaar.

Natura 2000
In Overijssel zijn 24 natuurgebieden
aangewezen als Natura 2000
gebied. In deze gebieden wordt
gewerkt aan het herstellen van
kwetsbare natuur én het realiseren
van nieuwe kansen voor de
economie. Het Dinkeldal is zo’n
gebied. Wij werken aan de opgaven
voor Natura 2000, Kaderrichtlijn
Water en Bestuursverklaring
Dinkeldal 2000. Dat doen wij niet
alleen, maar samen met onze
gebiedspartners.
Meer informatie vindt u op:
www.overijssel.nl/dinkeldal

Werken aan de Dinkel

Het werken aan de Dinkel gaat gewoon door, vanzelfsprekend
binnen de richtlijnen van het RIVM. Daar waar we nu zien dat het
steeds droger wordt in het gebied, was er in maart nog sprake
van hoogwater. We vroegen gebiedsbeheerder Karel Zanderink
wat dit voor zijn werk betekende. Karel vertelt: “Voor een aantal
werkzaamheden moeten we ook tijdens deze crisis het veld in, dat
kunnen we niet vanuit huis oplossen. Zo zijn er in maart door de
hoogwater periode op meerdere plekken bomen door afkalving in
de Dinkel gezakt of omgevallen. In overleg met Staatsbosbeheer,
landgoed Meuleman en een aantal andere grondeigenaren, hebben
wij besloten om deze bomen te verwijderen.” Als er niet wordt
ingegrepen, dan verhinderen deze bomen de doorstroming van het
water. Vervolgens zet zich daartegen ook nog drijfvuil vast. “Dat
kan allerlei gevaarlijke situaties geven,” zegt Karel, “zeker als we
veel regen krijgen. Om dat soort klussen te klaren huren we groot
materieel in, want het zijn soms beste bomen. Het zaagwerk gebeurt
door onze eigen mensen.”

Voorjaar in het
Dinkeldal
Daar waar er in februari en maart
nog wateroverlast was in het
gebied, steekt nu de droogte
weer de kop op. April werd
één van de droogste maanden
ooit en ook in mei viel er niet
veel regen. Al in 2018 en 2019
werden droogterecords gehaald.
Deze ontwikkelingen vragen om
aandacht voor ons watersysteem.
Zo richten we steeds meer plekken
in om overtollig regenwater vast
te houden, zodat we het water
later weer langzaam weg laten
stromen naar plekken waar het
nodig is. Ook werkt het waterschap
nauw samen met agrariërs om het
waterpeil goed te houden. Een
groot deel van de sloten en beken
is niet van ons, maar bijvoorbeeld
van agrariërs. Dan gaat het om
meer dan 20.000 kilometer! Zo
stimuleert het waterschap om
zelf eenvoudige stuwtjes in hun
sloten aan te leggen. Vanuit het
programma Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW) kunt u hiervoor
een ondersteunende bijdrage van
40% ontvangen. Meer weten? Kijk
dan op www.vechtstromen.nl/over/
landbouw-water/landbouw-peil

Weidesloot aan de Strengeveldweg
in Beuningen

Ontwikkelingen Dinkeldal Zuid
Ter hoogte van Glane wordt het Dinkeldal opnieuw ingericht
(Dinkeldal Zuid). Er komt meer ruimte voor natuur, rivierprocessen
en recreatieve voorzieningen. Het planproces is in 2016 gestart en
er zijn al meerdere informele afstemmingsmomenten geweest.
Het inrichtingsplan is uitgewerkt in een ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan (PIP). Dit is een soort bestemmingsplan, maar dan op
provinciaal niveau. Op 27 februari
zijn belangstellenden over de
maatregelen geïnformeerd
tijdens een inloopbijeenkomst in
het dorpshuis te Glane. Ook het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is
gepresenteerd. Dit plan lag van
18 februari tot en met 30 maart
2020 ter inzage. Er zijn meerdere
zienswijzen ingediend. Deze
worden door provincie Overijssel,
samen met het waterschap en de
Streefbeeld Dinkeldal Zuid
gemeente Losser beantwoord.
Dit kan op onderdelen leiden tot
aanpassingen. In september wil de provincie het definitieve PIP laten
vaststellen. Na deze datum ontvangen de personen, die een zienswijze
hebben ingediend, een reactie. Naar verwachting kan het laatste
kwartaal van dit jaar gestart worden met de werkzaamheden. Zodra de
nieuwe uitvoeringsplanning bekend is, zullen wij dit bekendmaken.

Voortgang zijbeken Dinkel
Het Dinkeldal bestaat uit de
Dinkel en het gebied langs
beide kanten van de rivier. Ook
de beken die verbonden zijn
met de Dinkel horen bij het
Dinkeldal. Vanuit de Kaderrichtlijn
Water en Natura2000 werkt het
waterschap aan deze zijbeken
voor een toekomstbestendig
gebied. Zo werken wij aan de
Glanerbeek intensief samen
met onze Duitse partners. De
oevers worden natuurvriendelijk
ingericht en de beek wordt
vispasseerbaar gemaakt. Ook bij
de Ruhenbergerbeek en de Elsbeek
gaan wij aan het werk. En wordt
er gezocht naar mogelijkheden om
water langer vast te houden in en
om de nabijheid van de beken.

Elsbeek

Ruhenbergerbeek
Regenwater vasthouden door
middel van stuw

Voorzitter stuurgroep Dinkeldal
Nettie Aarnink aan het woord:

Altijd op de hoogte
Op www.vechtstromen.nl/dinkeldal
kunt u het laatste nieuws volgen.
Meer informatie over Natura 2000
is te vinden op www.overijssel.nl/
dinkeldal.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Dan kunt u contact opnemen
met Pieter Jelle Damsté, proces
& projectmanager waterschap
Vechtstromen, tel. 088-2203214
e-mail: P.Damste@vechtstromen.nl
Heeft u deze nieuwsbrief niet
rechtstreeks ontvangen, maar wilt
u dit voortaan wel? Laat ons dit
dan weten via communicatie@
vechtstromen.nl onder vermelding
van uw e-mailadres.

Als boerendochter ben ik geboren in Ootmarsum. Na mijn studie in
Wageningen en vele werkzame jaren in Oost Afrika kwam ik terug
naar Twente. Ik woon nu in Agelo op voorvaderlijke grond, tussen het
hout. Mijn vader had iets met houtwallen en dat heb ik ook. Vroeger
gebruikt als veekering of een voorraad bouwmaterialen. Nu geven de
houtwallen schaduw en verkoeling, slaan ze CO2 op en de ondergroei
biedt onderdak voor klein wild, vele vogels en insecten. Bij ons geen
last van eikenprocessierupsen. Naast mijn werk als dagelijks bestuurder
van ons waterschap mag ik voorzitter zijn van de Vereniging
Heemkunde Ootmarsum en omgeving, een actieve historische kring
met meer dan 500 leden.
Als waterschap Vechtstromen zijn we de kartrekker van het mooie
project Dinkeldal. Pieter Jelle Damsté als projectmanager en ik als
bestuurlijk trekker. We doen dit samen met de provincie Overijssel, LTO
Noord, de Dinkeldalboeren, de gemeente Losser en Staatsbosbeheer.
Binnen het project Dinkeldal werken we aan de waterkwaliteit,
waterkwantiteit (wateroverlast maar ook droogte) en natuurherstel
vanuit een stevige driepoot water, natuur en landbouw.
Het zou mij een lief ding waard zijn als we langs de unieke
grensoverschrijdende rivier die de Dinkel heet onze gezamenlijke
opgaven in samenhang kunnen oppakken, ontwikkelen en vormgeven
richting een klimaatbestendig, biodivers en gastvrij Dinkeldal waar het
goed toeven is voor boer, burger, ondernemer en gast.
Groet, Nettie

