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www.vechtstromen.nl/reggedalenter

Ruimte voor water en natuur
in Reggedal Enter
Waterschap Vechtstromen en provincie
Overijssel werken aan ruimte voor water en
natuur in Reggedal Enter. We streven naar een
zo natuurlijk mogelijke Regge, in balans met
goede waterstanden voor landbouw, recreatie en
natuur. Op woensdag 5 oktober 2016 kon iedere
geïnteresseerde het schetsontwerp bekijken.
“De opkomst op deze informatiedag was groot,
daar was ik bijzonder blij mee. Het toont de
betrokkenheid van de inwoners van dit gebied bij
hun omgeving”, vindt Nettie Aarnink, lid van het
dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen.
Tijdens de inloop konden bezoekers een
presentatie
bekijken van het
schetsontwerp
voor de inrichting
van Reggedal
Enter, inclusief een
animatie en 3D
filmpje van hoe het
gaat worden.
Nettie Aarnink, lid dagelijks bestuur

Ruimte voor water en natuur
Met de herinrichting van Reggedal Enter
wil het waterschap de natuurlijke loop
van de Regge herstellen. In opdracht
van de provincie wordt ook maar liefst
115 ha nieuwe natuur gerealiseerd.
Daarnaast wordt de bevaarbaarheid
van de Enterse Zomp (tussen de Lee en
het Exoo) ingepast. Dit alles gebeurt in
samenwerking met verschillende partners.
Een goede balans tussen een zo natuurlijk
mogelijke Regge en goede waterstanden
voor onder andere landbouw, recreatie en
natuur staat voorop. De aanleg van een
vispassage nabij de uitmonding van de
Twickelervaart moet ervoor zorgen dat ook
vissen goed gedijen in de Regge.
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 en planten 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
Inmiddels zijn veel voorbereidende
onderzoeken (bodem, archeologie, kabels
en leidingen) uitgevoerd. De afgelopen vijf
maanden is met begeleiding van Arcadis
en Odin Landschapsontwerpers het
schetsontwerp uitgewerkt. Daarbij zijn de
vier (toekomstige) eigenaren/beheerders van
de natuurgronden in het Reggedal (Bolscher/
Roetgering, De Wilde, Busger op Vollenbroek
en Landschap Overijssel), provincie
Overijssel, gemeenten Wierden en Hof van
Twente en de Regionale Stichting Enterse
Zomp nauw betrokken geweest. Die partijen
vormen onder leiding van het waterschap
een Ontwerp Begeleiding Groep (OBG).

De betrokken partijen werken samen
met de toekomstige beheerders aan de
inrichtingsschets

de meer formele en juridische inspraak mogelijk, in het
kader van het bestemmingsplanprocedure en projectplan
Waterwet. Voorafgaand aan die formele procedures worden
belanghebbenden nogmaals in de gelegenheid gesteld om
kennis te nemen van de plannen. Hiervoor zullen een aantal
data worden ingepland. Op die dagen zullen medewerkers van
het waterschap beschikbaar zijn om de plannen toe te lichten
en uw vragen te beantwoorden.
Indien u gebruik wenst te maken van die nadere toelichting
dient u zich voor 17 maart 2017 via e-mail aan te melden bij
j.veurink@vechtstromen.nl. U krijgt dan van het waterschap
een uitnodiging met datum, tijdstip en de locatie.

Planning
De start van de uitvoeringswerkzaamheden is gepland eind
2017. Het beheer van het gebied gaat over zodra het gebied
is ingericht. Dit is naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van
2018.

Reggeherstelprojecten
Wensen in kaart
Ook de wensen van de directe buren en andere
belanghebbenden zijn/worden zoveel mogelijk meegenomen
in het definitieve ontwerp. Dat geldt ook voor de opmerkingen
die gegeven zijn tijdens de inloop van 5 oktober jl. Daarvoor
zijn meer dan 80 gesprekken aan de keukentafel gevoerd. Naar
aanleiding van die gesprekken zullen onder andere diverse
‘laaggelegen’ landbouwpercelen worden opgehoogd, is er
extra aandacht voor ‘snuffelcontacten’ met aangrenzende
landbouwpercelen, ontsluiting van aanliggende percelen en
het behoud van men- en ruiterroutes.

Inloopspreekuur
Op het definitieve ontwerp is vanaf medio april 2017

Sinds 1998 voert waterschap Vechtstromen
de Reggeherstelprojecten uit. In het
verleden is de kronkelende Regge
gekanaliseerd. Inmiddels is (inter)nationaal
het inzicht ontstaan dat we meer ruimte
moeten creëren voor water om veiligheid te
kunnen garanderen. Het project Reggedal
Enter is één van de laatste grote schakels
van de Reggeherstelprojecten.

Je jeugd achterna,
vasthouden wat je dierbaar is!
In bovenstaande titel lag de motivatie voor
Chiel Bolscher en Maurice Roetgering om zich
aan te melden als één van de toekomstige
beheerders van het Enters Reggedal. Een
stap waar een jarenlange voorbereiding
aan vooraf is gegaan. Je neemt immers niet
zo maar de verantwoordelijkheid op je om
een groot gebied tot in lengte van dagen te
zullen beheren. Maar het is een gevoel van
betrokkenheid dat eigenlijk al in de jeugd is
begonnen.

Kwajongensstreken en bewondering
Als kinderen speelden Chiel en Maurice in dit gebied.
Kwajongensstreken en bewondering voor de natuur wisselden
elkaar af. Kennis van flora en fauna werd spelenderwijs
opgedaan om nooit meer te vergeten. En toen enkele jaren
geleden de mogelijkheid zich voor deed om beheerder te
worden van dit gebied kwam het gevoel naar boven om
iets terug te doen. Samen met de eigen bedrijven hebben
Chiel en Maurice zich aangemeld en garant gesteld voor het
onderhoud van het Enters Reggedal.

Donatie aan de toekomst
Een donatie aan de toekomst zou je het kunnen noemen. Niet
mensen of instanties van buiten Enter laten bepalen hoe met
dit prachtige gebied wordt omgegaan, maar daar als Enternaar

Chiel Bolscher (links) en
Maurice Roetgering (rechts)

zelf greep op hebben. Een gebied inrichten en onderhouden
als een prachtige groene strook die Enter omarmt. Vanuit de
gedachte dat het van en voor Enter moet zijn, wordt ook heel
gericht de inbreng en medewerking van de inwoners gezocht.
Daarom is begonnen met het vormen van een werkgroep die
zich verenigd heeft in de Stichting Enters Reggedal. Naast de
beide initiatiefnemers hebben ook Ben Lammertink en Frans
Poelman hier zitting in. De werkgroep is druk om in overleg
met onder andere het waterschap, de gemeente, de provincie,
Landschap Overijssel, familie De Wilde en Han Busger op
Vollenbroek, vorm te geven aan de toekomstige inrichting van
dit gebied.

Een gebied voor de inwoners van Enter
Het uitgangspunt daarbij is om een prachtig natuurgebied
veilig te stellen voor de toekomst. Een gebied dat er moet zijn
en blijven voor de bewoners van Enter. De werkgroep hecht
erg veel waarde aan de beleving van het gebied door er te
kunnen wandelen en aansluiting te zoeken met bestaande
fiets- en wandelpaden.

Klompen, natuurwandelingen, zompenvaart
en bijenkasten
Aan de klompenmakers is de toezegging gedaan om
populieren aan te planten. Die moeten zij zelf onderhouden
maar dat garandeert wel voldoende hout voor de toekomst.
Met imkers wordt overlegd om in wildakkers die worden
ingezaaid, bijenkasten te plaatsen en zodoende honing
te vergaren. In overleg met de scholen worden mogelijk
natuurwandelingen uitgezet. En met de stichting Enterse
Zomp wordt nauw samengewerkt in het belang van de
zompenvaart en het toerisme. Zo zijn we op weg naar een
uniek natuurgebied dat er moet zijn, van en voor de bewoners
van Enter en waar ook de jeugd van later weer haar eigen
herinneringen kan opdoen.

De cijfers op een rijtje:
•	11,7 kilometer Reggeherstel, van de N347 bij Rijssen tot voorbij de Stokreefweg in Elsenerbroek
•	160 ha is het gebied groot dat als nieuwe natuur wordt ingericht (het gebied van alle beheerders bij elkaar)
• 2 stuwen komen te vervallen: Exoo en Binnengait
•	1 stuw wordt vervangen door een nieuwe: Entermors, daar komt ook een vistrap
•	6,8 kilometer fietspad is al aangelegd in het gebied
•	2 kilometer nieuwe zandweg wordt aangelegd
• 285.000 m3 grond moet er verzet worden
• 350.000 m3 water kan bij extreem weer tijdelijk worden opgevangen in het gebied
•	In het verleden zijn bij het kanaliseren van de Regge bomen geplant op de kades. Omdat de Regge weer
gaat meanderen, moeten deze bomen worden gekapt. In het nieuwe plan komt minimaal dezelfde
oppervlakte aan bomen terug. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een ‘groencompensatieplan’
•	Er is met 80 buren een gesprek gevoerd over de nieuwe plannen

285.000 M3 GROND
WORDT VERZET

WATERBERGING

NIEUWE STUW
EN VISTRAP
OVERLEG MET BUREN

Colofon

Samenwerking

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

In het project Reggedal Enter werkt waterschap Vechtstromen
samen met beheerders Landschap Overijssel, familie De Wilde,
combinatie ‘Bolscher meer dan Vlees’ & Coulisse en Dhr. Han
Busger op Vollenbroek 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.

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

LET OP: Deze nieuwsbrief wordt eenmalig op papier uitgegeven.
Daarna verschijnt deze digitaal. Wilt u de nieuwsbrief blijven
ontvangen, mailt u dan uw gegevens naar:
j.veurink@vechtstromen.nl.

