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Informatieavond
woensdag 7 september
19.30—22.00 uur
De Vereeniging, De Lutte

Op woensdagavond 7 september houdt de projectgroep een informatiebijeenkomst voor alle eigenaren
en pachters.
De avond wordt gehouden
in het Zalencentrum de
Vereeniging in De Lutte.
Mensen worden persoonlijk
voor deze avond uitgenodigd.
Het streven is om het plan
in het najaar van 2016 in
grote lijnen klaar te hebben
en met betrokkenen te bespreken. Daarna kan
gestart worden met de detaillering, benodigde procedures en voorbereiding van
de uitvoering.

Samen aan de slag
Waterschap Vechtstromen, gemeente Losser, LTO Noord, Staatsbosbeheer en
provincie Overijssel hebben afgesproken om de Natura 2000 plannen voor het
Dinkeldal te combineren met andere maatregelen om een goede balans tussen ecologie en economie te krijgen. Begin 2016 is onder leiding van waterschap Vechtstromen een projectgroep gevormd om gezamenlijk een inrichtingsplan te maken. Het plan moet kunnen rekenen op steun van alle betrokken partijen. Deze tweede nieuwsbrief gaat over de stand van zaken in de
zomer van 2016.

Vertrouwenspersoon
Jan ten Hove heeft in de rol van vertrouwenspersoon alle eigenaren en diverse pachters met grond gesproken, waar een Natura 2000/KRW maatregel
langs de Dinkel is voorzien. Per gesprek is in beeld gebracht of mensen willen
meewerken aan het realiseren van maatregelen en onder welke voorwaarden
zij dat willen. Het blijkt dat het overgrote deel van de eigenaren wil meewerken, als duidelijk is dat de maatregelen noodzakelijk zijn en het verlies van
grond wordt gecompenseerd . Ook zijn er mensen die grond willen verkopen
en er zijn mensen met ruilvoorstellen.
De uitkomsten van deze inventarisatie zijn van groot
belang voor de verdere invulling van de plannen. Op 7
september 2016 is er in Zalencentrum De Vereeniging in
De Lutte een informatieavond voor eigenaren en pachters
over de uitkomsten van de gesprekken met de vertrouwenspersoon Jan ten Hove. Dan komt ook het vervolg
aan de orde. Mensen worden persoonlijk voor deze avond
uitgenodigd. Met eigenaren en pachters wordt contact
gezocht voor het vervolg.

Natura 2000/KRW

Ria Broeze,

Waterschap Vechtstromen
Het inrichtingsplan moet bijdragen aan de ecologische
doelen, zoals opgenomen in het beheerplan Natura 2000 en de stroomgebiedsplannen Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor natuur gaat het om instandhouding en uitbreiding van de stroomdalgraslanden, instandhouding van de
beek begeleidende bossen en verwijderen van oeverbescherming.

Daarnaast vraagt de KRW om herstel van de waterkwaliteit en de ecologische
waarden. Voor dat laatste is afgesproken om het proces van aanzanding en
afkalving van de Dinkel waar mogelijk weer de ruimte te geven.
De afgelopen maanden is onder leiding van de projectgroep beter in beeld
gebracht welke maatregelen nu precies nodig zijn om deze doelen uit de
Natura 2000/KRW te kunnen halen. Daarvoor zijn kaarten gemaakt, waarop
de kansen voor ecologie staan aangegeven. Deze kaarten worden gebruikt
om te zoeken naar gebieden waar de maatregelen het beste kunnen worden
uitgevoerd.

Meer informatie?
Kijk op:
www.overijssel.nl/dinkeldal
Of neem contact op met:
Martha Buitenkamp, projectleider
waterschap Vechtstromen
Tel. 06 21578477
E-mail:
m.buitenkamp@vechtstromen.nl
Projectgroep
De projectgroep bestaat uit: Floor Broshuis, Theo de Kogel (provincie Overijssel), Martha Buitenkamp, Leo Heitbrink
(waterschap Vechtstromen), Rick Ruis
(Staatsbosbeheer), Antoon Nijland
(gemeente Losser), Jan Reimer, Eduard
Sanderink, Tine Welman (LTO/
Dinkeldalboeren)

Nieuwsbrief ontvangen?
Kent u iemand die deze nieuwsbrief niet
ontvangt, maar mogelijk wel een belang
heeft in het gebied Dinkeldal, dan kan
hij/zij zich aanmelden via
j.veurink@vechtstromen.nl

Verwijderen oeverbescherming
Eén van de maatregelen is het, waar mogelijk, verwijderen van
oeverbescherming uit de Dinkel. Afgesproken is deze maatregel
pas uit te voeren als de effecten goed in beeld zijn. De eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten geven aan dat het
verwijderen van puin uit de oevers ingewikkeld is. Door het verwijderen van puin zal het proces van afkalving en aanzanding versterkt worden. Maar waar dit proces precies optreedt, is afhankelijk van de samenstelling van de bodem, de stroomsnelheid en de
hoeveelheid water (= regenwaterafvoer) die door de Dinkel
stroomt. En daarin zit nogal wat variatie. De eerste bevindingen
worden verder uitgediept. Mogelijk dat er voor gekozen wordt om
op beperktere schaal te beginnen in gebieden, waar dat voor
grondgebruikers niet bezwaarlijk is. Deze praktijkproef moet meer
inzicht geven in de beste aanpak van deze maatregel.

Wateroverlast
In 2000 is in samenwerking met de Dinkeldalboeren, provincie,
waterschap, gemeente, LTO en ministerie van EZ (toen nog LNV)
een afkoopregeling uitgevoerd voor de schade als gevolg van wateroverlast door de Dinkel. Destijds is afgesproken dat het doorstroomprofiel op het niveau van 2000 gehandhaafd zou moeten
blijven. Iedere vijf jaar is gekeken of dit nog steeds gold. Uit de
laatste periode 2010-2014 is gebleken dat de Dinkel vaker en langer onder water staat ten opzichte van de situatie in 2000.
Het waterschap is samen met de projectgroep bezig om uit te zoeken wat de oorzaken zijn en wat er aan gedaan kan worden. Daarbij wordt gezocht naar maatregelen die passen bij de doelen voor
Natura 2000/KRW. Eigenaren die onder de Dinkeldalregeling uit
2000 vallen, ontvangen hierover apart nog een brief.
Het waterschap overlegt met de Duitse partners over mogelijke
maatregelen die bij kunnen dragen aan het verminderen van
wateroverlast in Nederland. Ook in het Duitse deel van de Dinkel
zijn en worden maatregelen getroffen om wateroverlast te
verminderen.
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boeren

