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KRW in Hengelo en Twickel

|

KRW en Regge

Het retentiegebied Woolderbinnenbeek is

In de negentiende en vroeg-twintigste

bedoeld voor de opvang van overvloedig

eeuw is de Regge ontdaan van zijn oor-

regenwater uit Enschede en Hengelo.

spronkelijke aanzien. Door kanalisering

Sinds de aanleg, enkele jaren geleden, is

over grote lengtes verdwenen karakteris-

hier echter ook een bijzonder natuurgebied

tieke meanders. De Reggeherstelprojecten

ontstaan. Vogelaars hebben er inmiddels

voorzien in het herstel hiervan over een

diverse voor Nederland zeldzame soorten

lengte van 50 km. Zo ontstaat meer ruimte

aangetroffen. Dat geeft aan hoe ‘Ruimte

voor water en kunnen rivier en oevers uit-

voor water’ en KRW ineengrijpen en elkaar

groeien tot robuuste verbinding in de

versterken. Het plan is gerealiseerd in een-

Ecologische Hoofdstructuur van Overijssel.

drachtige samenwerking tussen gemeente

De instroom van schoon landelijk water via

Hengelo, landgoed Twickel en waterschap

De Doorbraak zorgt voor een aanmerkelijke

Regge en Dinkel.

verbetering van de kwaliteit van het Reggewater. Opnieuw gaan Ruimte voor Water,
KRW, natuur en landschap hand in hand.
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KRW en De Doorbraak

Waterschap Regge en Dinkel

De Doorbraak is een nieuwe beek in

		

Twente. Met een lengte van 13 km ver-

Kooikersweg 1

postadres

bindt de waterloop Almelose Aa en Regge.

Postbus 5006

		 7600 GA Almelo

De beek dient allereerst de veiligheid van

telefoon

de lager gelegen gedeelten van Almelo,

0546 83 25 25

		 info@wrd.nl

maar draagt eveneens bij aan de doelstel-

		 www.wrd.nl

lingen van de KRW door schoon landelijk
water te bergen. Dit voorkomt vermenging
met vervuild stedelijk afvalwater. De oevers

Ontwerp en realisatie: Sepp Bader Fleringen en Weidevogel BV Mariaparochie.
Fotografie: Foto Holland, Haverkort Fotografie Enschede en Weidevogel BV Mariaparochie.
Drukwerk: Hassink Drukkers Haaksbergen.
Oplage: 1.000 stuks / 12-2007

vormen onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen Noordoost-Twente en
de Sallandse Heuvelrug. Het project, waarin

Nóg schoner
water…

diverse overheden samen optrekken, loopt
tot 2014.

De Europese Kaderrichtlijn Water
en Twente

Voorbeeld van Hagmolenbeek voor en na de aanpassing

www.wrd.nl

water als maat
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Uitgangspunten

fenen op de besluitvorming binnen het Regionaal Bestuurlijk

Bovenstaande alinea’s schetsen het raamwerk voor de KRW

Overleg. Voor Twente zijn die vertegenwoordigers Hengelo en

in Twente. Alles wat we in onze regio doen, vloeit voort uit de

Hof van Twente.

Welke waterlopen aangepakt worden
en in welke mate

afspraken die het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) heeft
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volgende overzichtelijke uitgangspunten:

In december 2007 publiceert staatssecretaris Huizinga van
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Intensieve samenwerking

De planning

gemaakt voor het stroomgebied Rijn-Oost. Daarbij gelden de

De ambitie is een minimaal pakket met een maximum aan

Verkeer en Waterstaat een voortgangsrapportage over de

rendement.

KRW in Nederland. Daarin ontvouwt ze ook een voorkeur-

Alle maatregelen zijn haalbaar en betaalbaar.

scenario voor doelen en maatregelen. De betrokken overhe-

We werken bottom-up en streven naar maatwerk.

den in Twente ‘ondertekenen’ de bij dit scenario behorende

Alle maatregelen zijn pragmatisch en sluiten aan op het

intentieverklaring op 14 maart 2008.

ruimtelijke beleid van de provincie Overijssel.

Daarna geldt de volgende planning:

De KRW geldt enkel voor waterlichamen met een afwate-

2008: uitwerking concept-stroomgebiedsbeheerplan

rend oppervlak van 10 km2.

Rijn-Oost

De KRW sluit aan bij Natura 2000 en het Nationaal

2008-2009: inspraakprocedures

Bestuursakkoord Water. Zo versterken de effecten elkaar.

2009: vaststelling stroomgebiedsbeheerplannen

De meeste chemische doelstellingen zijn al gerealiseerd.

Rijn-Oost en overige deelstroomgebieden

De mogelijkheid tot faseren wordt benut. In 2009 moet er

2012: maatregelen in uitvoering

in Brussel een stroomgebiedsbeheerplan liggen. Voor de

2015: realisering doelen (met twee maal de mogelijk-

uitvoering is er tijd tot uiterlijk 2027.

heid van zes jaar uitstel, mits goed onderbouwd)

Legenda

Rol waterschap
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gelegenheid van waterschap Regge en Dinkel. Met vertegen-

De bijgaande kaart laat zien welke ambities gelden voor de

Twente is óók een waterland. Tussen Dinkel en
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Regge zoeken tientallen beekjes hun weg slinge-

De KRW betekent óók intensieve samenwerking tussen vele

woordigers van andere waterschappen en andere betrokkenen

verschillende Twentse waterlopen. Het ambitieniveau bepaalt

rend door akkers, weilanden en bossen.

partijen. Deels grensoverschrijdend, want de maatregelen die

stellen we vast welke maatregelen nodig zijn. Hier valt onder

vervolgens de te nemen maatregelen:

Ze geven het landschap een heel eigen karakter.

het ene land neemt, werken door in het andere. Dat merken we

meer te denken aan de aanleg van flauwere, minder steile oevers

Ambitieniveau hoog: hermeanderen (ruimte twee keer 15 à

Er is nu een kans om het mooie Twentse water

in Nederland, als delta van verschillende grote Europese rivieren.

en de verwijdering of aanpassing van stuwen. Dit laatste kan

25 meter); voor vissen passeerbare stuwen

ook door vistrappen te plaatsen.

Ambitieniveau midden: natuurtechnische inrichting

Aan de hand van de loop van die rivieren is Europa verdeeld

Daarvoor hebben we de instemming en medewerking van alle

(ruimte: twee keer 5 meter); voor vissen passeerbare stuwen

in deelstroomgebieden. Twente maakt deel uit van het deel-

betrokkenen nodig. Zoals van de eigenaren en gebruikers van de

Ambitieniveau laag: natuurtechnische inrichting of natuur-

stroomgebied Rijn-Oost. Dat beslaat onder meer de provincie

gronden langs de waterlichamen. En van provincie en gemeen-

vriendelijke oevers (ruimte: twee keer 2,5 meter), voor vis-

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) staat voor belangrijke

Overijssel, delen van de provincies Drenthe en Gelderland en

ten. Het is van het grootste belang dat we als betrokken overhe-

sen passeerbare stuwen

doelstellingen. Zoals schoon oppervlaktewater, waarin vissen en

delen van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en

den overeenstemming bereiken over te nemen maatregelen en

waterplanten kunnen gedijen. Met daarnaast, en daardoor,

Niedersachsen. Er is dus veel overeenstemming en afstemming

eensgezindheid uitstralen. Daarom hebben tijdens ambtelijke –

Duidelijk blijkt dat voor waterlichamen door/langs natuurgebie-

oevers met gevarieerde plantengroei waar diverse dieren zich

nodig. Tussen alle betrokken overheden en andere belangheb-

en/of bestuurlijke bijeenkomsten veel aandacht gegeven aan de

den strengere eisen gelden dan voor water dat door landbouw-

vestigen. De KRW beschermt en verbetert daarnaast de kwaliteit

benden en tussen deelstroomgebieden onderling.

KRW en de gevolgen daarvan.

gebieden stroomt. In alle gevallen betreffen de maatregelen de

nóg meer kwaliteit te geven. Dankzij de Europese
Kaderrichtlijn Water
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Belangrijke doelstellingen

van het grondwater.

Hoog

Resultaten

Door deze uitgangspunten is de KRW in Twente vooral een aan-

waterlichamen zelf, niet de gebieden daaromheen.

Rol gemeenten

In Twente zijn de verschillende overheden en belangenorgani-
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In deze doelen kan iedereen zich vinden. Toch brengt de KRW

saties (natuurbeschermers en landbouworganisaties) vanaf

Er blijft dan nog een aantal belangrijke taken voor de gemeen-

|

soms gevoeligheden met zich mee. Zoals de resultaatverplich-

2005 nauw betrokken. Dat heeft geleid tot doelen en maatrege-

ten en de provincie. Net als andere watermaatregelen hebben

Meer informatie over de

ting, binnen duidelijk aangegeven termijnen. Dat verschilt soms

len die volgens alle betrokkenen realistisch en evenwichtig zijn.

de maatregelen voor de KRW consequenties voor de ruimtelijke

Europese Kaderrichtlijn Water

van de manier waarop we in Nederland werken. En roept daardoor

ordening. Dat is bij uitstek het domein van gemeenten en pro-

vindt u onder meer op de vol-

ook wel eens misverstanden op. Terwijl de richtlijn voortbouwt

vincie. Van hen verwacht de KRW dat zij hun verantwoordelijk-

gende websites:

op andere Europese richtlijnen en vooral grote kansen biedt.

heid onderkennen én nemen. Dán leidt goede samenwerking tot

www.kaderrichtlijnwater.nl

Voor waterkwaliteit, ecologie en landschap. Voor ieder van ons.

het resultaat dat iedereen wil: water van goede kwaliteit.

www.rijnoost.nl

Gemeenten kunnen via hun vertegenwoordigers invloed uitoe-

www.wrd.nl

Meer informatie

Midden
Laag
Verbindingswateren
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KRW en de Dinkel

Bijna ieder jaar treedt de Dinkel buiten haar
oevers. Dat heeft gevolgen voor de boeren
met landerijen langs deze schilderachtige
rivier. Daarom vroegen ze om uitbaggering
en verdieping. Uit ecologisch oogpunt was
dit ongewenst. De gemeente Losser,
de provincie Overijssel, het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
waterschap Regge en Dinkel hebben de
aanwonenden hiervan in een gezamenlijke actie weten te overtuigen. In het
spoor hiervan werd de agrarische bestemming van het betrokken gebied veranderd
in ‘agrarisch gebied met incidenteel wateropvang.’ De gemeente Losser heeft daaraan
voortvarend meegewerkt.

