Kijk ook op:
www.vechtstromen.nl/reggedalenter

Reggedal Enter in beweging
Het is bijna zover: op 25 januari 2018
starten de werkzaamheden in het
Reggedal. Waterschap Vechtstromen
herstelt hier samen met haar partners
de natuurlijke loop van de Regge. Een
goede balans tussen waterberging
en waterafvoer, samen met goede
waterstanden voor de landbouw en
natuur staat daarbij voorop. Ook is er
veel oog voor recreatie; denk aan de
zomp.

Het jaar 2017 stond in het teken van voorbereidingen. Van
het vaststellen van het definitief ontwerp tot de aanvraag van
vergunningen en de keuze van de aannemer. “Er is een hoop
werk verricht”, vertelt Nettie Aarnink, lid van het dagelijks
bestuur van waterschap Vechtstromen. “Ik kijk met trots terug
op de inzet van iedereen. Dankzij goede samenwerking met
onze partners en de inwoners van het gebied, kan op 25
januari de schop de grond in.”

Vooruitblik
Naar verwachting duren de werkzaamheden tot halverwege
2019. Daarna gaat het beheer van het gebied over naar
de beheerders. Eén van die beheerders, stichting Enters
Reggedal wordt eigenaar van 84 hectare grond. Zij houden
straks het landschap in stand en versterken het waar het

Hester Maij (links), gedeputeerde Landbouw, Natuur en
Nettie Aarnink (rechts), lid dagelijks bestuur

kan, op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Dit is een nieuwe
vorm van particulier natuurbeheer en de uitkomst van een
aanbesteding die provincie Overijssel heeft uitgevoerd. Ook
zijn er samenwerkingsovereenkomsten gesloten met andere
eigenaren van de natuurgronden langs de Regge. Dat zijn
Landschap Overijssel, boerderij de Paswever en Exoo BV.
“Wat ‘Reggedal Enter’ zo bijzonder maakt is dat een aantal
particuliere organisaties de natuur gaan beheren en verder
ontwikkelen”, aldus Hester Maij, gedeputeerde Landbouw,
Natuur en Cultuur. “Het is goed om te zien dat er vanuit de
samenleving dit soort initiatieven komen en er draagvlak is
voor natuurbeleid.”

Verbeteringen voor mens, dier en natuur
Met het project ‘Reggedal Enter’ komt er meer
ruimte voor water en natuur. Dat betekent dat
de Regge voorbereid is op de toekomstige
klimaatveranderingen. Belangrijk daarbij is dat
wateroverlast, onder andere op landbouwgronden
zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast verbetert
de waterkwaliteit, waardoor het er voor dieren, planten
en ook mensen nog beter toeven is. Bovendien
wordt door de uitvoering van de maatregelen de
uitspoeling van nitraat (en ammonium) naar grond- en
oppervlaktewater verminderd. Dat is beter voor mens,
dier en natuur.

Stand van Zaken
Met de uitvoeringswerkzaamheden voor
de deur, bereikt het project Reggedal
Enter een mijlpaal. De afgelopen tijd
zijn de laatste voorbereidingen gedaan.
Alle benodigde vergunningen, zoals
de omgevingsvergunningen en een
kapmelding zijn aangevraagd. Tegen de
vaststelling van het Projectplan Waterwet
en het Bestemmingsplan van gemeente
Wierden is geen beroep ingesteld. Hiermee
zijn beide plannen onherroepelijk geworden
en kan de uitvoering beginnen.

Uitnodiging
starthandeling werkzaamheden
Op donderdag 25 januari gaan de werkzaamheden
officieel van start. Dit moment vieren we met een
feestelijke bijeenkomst. Bestuurders en toekomstige
beheerders zullen hun samenwerking bekrachtigen op
een bijzondere manier. Hiermee geven ze het startsein
voor de werkzaamheden.
Omwonenden en toekomstige beheerders zijn van
harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst
begint om 14.45 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur
(bij familie De Wilde op het erf, Bornebroekseweg 3A,
Enter). U kunt zich voor 18 januari aanmelden via
aanmelding@vechtstromen.nl.

www.houtmoethoudmoed.nl

Aanbesteding en start uitvoering
Halverwege januari wordt de aanbestedingsprocedure voor
het uitvoeren van de werkzaamheden afgerond en wordt
het werk definitief gegund. Bij de keuze voor een aannemer
zijn communicatie met de omgeving en risicobeheersing
belangrijke criteria. Tijdens het ontwerpproces hebben we met
omwonenden en andere belanghebbenden hierover afspraken
gemaakt. Deze afspraken willen we in de uitvoering nakomen.

Actie Hout moet, Houd moed
Om de Regge weer door het landschap te laten kronkelen,
worden bomen gekapt. De actie ‘Hout moet, Houd moed’, voor
en door inwoners, zorgt ervoor dat het gekapte hout goed
terecht komt. Inwoners hebben maar liefst twintig ideeën
ingestuurd en toegelicht aan de initiatiefgroep. De ideeën,
van speeltoestellen tot insectenhotels, worden nog verder
uitgewerkt. Indieners krijgen hierbij hulp van waterschap
Vechtstromen, gemeente Wierden, provincie Overijssel en
Landschap Overijssel. In februari is het slotfeest van de actie en
wordt het winnende idee door de inwoners van Enter gekozen.
Kijk voor meer informatie op www.houtmoethoudmoed.nl.

Je eigen buurman zijn met
een eigen natuurgebied
Zestien jaar geleden werden natuurstroken en de
waterdelta aangelegd langs de Twickelervaart.
Bert en Jenny de Wilde van boerderij de Paswever
wilden toen al niets liever dan buurman worden
van een eigen stuk natuurgebied. Jammer genoeg
was het nog niet mogelijk om als particulier een
stuk natuur te beheren of bezitten. Toen dit jaren
later wel mogelijk werd, maakten ze daar direct
gebruik van. Sinds 2014 is het stel eigenaar
van de natuurgrond langs de Regge naast hun
huiskavel.

De Paswever
Boerderij de Paswever staat
in Enterbroek. De familie de
Wilde woont hier al sinds
1927. Al die jaren is het een
melkveebedrijf geweest, zij
het dat er vroeger ook nog
kippen en varkens werden
gehouden. Momenteel is
het een melkveebedrijf met
een tak voor landschap- en
natuuronderhoud.

Ervaring met natuurbeheer

Iets nalaten aan volgende generaties

“Vanaf 2001 zijn wij beheerder van de natuurstrook langs
de Twickelervaart (Bornerbroekseweg-Regge). Hiermee
hebben we al veel ervaring opgedaan met natuurbeheer. Dat
ging eerst wel met vallen en opstaan. Moet je bijvoorbeeld
afgegraven landbouwgrond inzaaien? We hebben het wel
drie keer geprobeerd, zonder succes. Op geel zand wil niets
groeien, maar je moet wel blijven maaien om houtopslag
tegen te gaan. Anders hadden we nu een groot bos en dat
komt het landschap niet ten goede.”

“Al sinds 1927 wonen verschillende generaties de Wilde op
de boerderij in Enterbroek. Al generaties lang geniet onze
familie van de natuur, het mooie landschap, de Regge en de
eeuwenoude eiken. Er gaat veel veranderen in de omgeving
nu we het inrichtingsplan voor Reggedal Enter gaan uitvoeren
volgend jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat het een mooi gebied
wordt!”

Waardevolle natuur
“Onze opgedane ervaring nemen we mee in het onderhoud
van de natuurgrond naast onze boerderij. Wij houden de oude
perceeltjes met elzensingels langs de Regge zoveel mogelijk
in stand en waar nodig versterken we die. Het grasland
wordt beweidt met koeien en gemaaid om hooi te winnen.
Ook al het maaisel uit de Regge en de natuurstroken en het
snoeihout uit het gebied willen we tot waarde brengen in onze
bedrijfsvoering.”

Samen genieten van het gebied
“We hebben de wensen van dorpsgenoten meegenomen in
het inrichtingsplan, bijvoorbeeld de wens om wandelingen
te kunnen maken door en langs onze landerijen. Daarnaast
kunnen dorpsgenoten straks gebruikmaken van een grote
natuur-ijsbaan. Deze gaan wij beheren samen met ijsclub “De
Lee”. Op deze manier hopen wij dat nu en in de toekomst nog
veel mensen kunnen genieten van dit prachtige natuurgebied.”

Even voorstellen: toezichthouders
John Overbeek en Nick Hoekman

Bekijk het nieuwe Reggedal
via de app
Wilt u alvast weten hoe het nieuwe Reggedal eruit komt te
zien? Download dan de app ‘Vechtstromen Reggedal’ gratis
via Google Play of in de App store. Halverwege januari krijgt
de app een update. U vindt daar dan de actuele planning
van de werkzaamheden. Daarnaast wordt de app uitgebreid
met zeven filmpjes, waarin Entenaren en medewerkers van
waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel vertellen
over de historie en toekomst van het gebied. Hiervoor worden
zeven paaltjes in het Reggedal geplaatst. Wanneer u het
symbool op de paaltjes scant, start het filmpje automatisch.
Vanaf 25 januari zijn de filmpjes te bekijken.

John Overbeek en Nick Hoekman houden vanuit
waterschap Vechtstromen toezicht tijdens de
werkzaamheden aan het Reggedal Enter. Samen
met de omgevingsmanager van de aannemer
zijn ze bereikbaar voor vragen en opmerkingen.
John Overbeek is al jaren werkzaam bij het
waterschap als toezichthouder en heeft veel
beek- en rivier herstelprojecten begeleid. Nick
Hoekman was in de ontwerpfase van het project
betrokken en kan vanuit dat oogpunt bepaalde
keuzes en afwegingen toelichten.
John en Nick staan voor u klaar tijdens de
werkzaamheden!
Contactgegevens:
John Overbeek: 
06-21882567 of j.overbeek@vechtstromen.nl
Nick Hoekman: 
06-21882482 of n.hoekman@vechtstromen.nl

Uitnodiging
Start werkzaamheden Reggedal Enter
Donderdag 25 januari 2018
Aanvang 14.45 uur bij
boerderij de Paswever,
Bornebroekseweg 3A, Enter
U kunt zich voor 18 januari aanmelden via:
aanmelding@vechtstromen.nl.

Colofon

Samenwerking

Deze nieuwsbrief is een uitgave van waterschap
Vechtstromen. Voor meer informatie over het project
en kaartmateriaal kijkt u op:
www.vechtstromen.nl/reggedalenter

In het project Reggedal Enter werkt waterschap Vechtstromen
samen met beheerders Landschap Overijssel, boerderij de
Paswever, Stichting Enters Reggedal en Exoo B.V. aan de
uitwerking van de plannen. Naast de beheerders en directe
buren zijn ook de gemeenten Wierden, Hof van Twente, de
provincie Overijssel en De Regionale stichting Enterse Zomp
nauw betrokken.

Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, mail dan uw
gegevens naar: j.veurink@vechtstromen.nl.
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