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W I E R D E N BETREKT OOK LANDELIJK GEBIED I N PLAN

Eersteevaluatievan
maatregelenuiteen
waterplan
GemeenteWierden,waterschapReggeenDuikel,WMO(thansVitens)hebben,ondersteund doorhet
adviesbureauDHV,voordezomervanzooi hetWaterplan Wierdenafgerond. Hetonderscheidtzich
vananderewaterpkinnendoordatzowelhetstedelijk alslietlaudelijk^ebeid inhetwaterplanzijn
meegenomenénhetwaterplan isuitgewerkttotconcretemaatregelen,trekkersrollenenkosten.
InmiddelsishetWaterplanWierdenanderhalfjaar richtinggevendvoordewaterprojecten van de
gemeente.VoorzoverbekendisWierdendeeerstegemeente, dieopbasisvaneenconcreetmaatregelenpakketeenvoongangsevaluatievanhetwaterplan heeftuitgevoerd.
WierdenligtcentraalinhetstroomgebiedvandeRegge.Dezevoertwater afuit
eengebiedmeteenoppervlaktevan900km2.
Inhetgebied wonenongeveer600.000mensen.Wierden iseenlandelijke gemeentevan
bijna 10.000hectareenteltslechts 120ha
afvoerend verhardoppervlak.Degemeente
wotdtgekenmerkt doorrelatiefgrotehoogteverschillen (stuwwallen), kleinschalige
essen,kampen,weilanden,boerderijen verscholeninhetgroen,diversebekenen
natuurgebieden.Indegemeente komen
verspreidboerderijen enbuurtschappen
voor.Daartussen liggen tweegrote kernen:
WierdenenEnterénéénkleinerekern:Hoge
Hexel.Hetafvalwater uitHogeHexelen
Wierdenwordtafgevoerd naardeawziSumpelinAlmelo.Enter heeft nogeeneigen
rioolwaterzuivering, maardieverhuist
waarschijnlijk naarRijssen.Vitenswintin
degemeenteoptweelocatieszo'nacht mil-
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joen kubiekemeter drinkwater perjaar.
Naastdebeken,destuwwalendekernen
liggenindegemeenre hoofdinfrastructutele
werken,zoalsdesnelwegAi,de spoorlijnen
Deventer-AlmeloenNijverdal-Wierdenen
enkeleprovinciale wegen.
HetWaterplan Wierden richtzichniet,
zoalsveleanderewaterplannen, alleenop
het stedelijk gebied,maarookexplicietop
hetbuitengebied vandegemeente.Hoewel
men bijeenlandelijkegemeentevaakdenkt
aanhetrustige buitenleven, blijkt hetbuitengebied vanWierdenonderdruk testaan
vanallerlei ontwikkelingen.
Wierdenbeschreefeerst hetgehele
waterbeheer endegevonden knelpunrenin
degemeente.Ookwerden toendeambities
geformuleerd.
Vervolgens iseenvisieopgesteld voorde

periodetot2020.Indezevisiekomenalle
waterbeheeraspecten aandeorde.Dewatervisieisdaarmeerichtinggevend en fungeert
alseenkompasvoorhettoekomstige waterbeleid indegemeenteWierden.Daarniet
overalherstreefbeeld vandewatervisie
gelijk isaandebestaandesituatiezijn maatregelengeformuleerd omhetstreefbeeld en
dedoelstellingen uitdewatervisie terealiseren.
WaterplanWierdenbeschrijft intotaal
zo'n50verschillendesoorten maatregelen.
Demaatregelen zijn doorDHVopkosten
gesteldenineenplanninggezet.DHVheeft
tevensaangegeven metwelkeontwikkelingenofmaatregelen eenactieafgestemd moet
wordeneninwelkebeleidsdocument een
maatregel moetdoorwerkenofworden vastgelegd.Tussen deverschillende berrokken
organisatieszijn kostenverdelingenper
maatregel afgesproken, zodatinhetwaterplanWierdenpreciesstaatwiewatdoet,met
wie,wanneerenwiehetbetaalt.Demaatregelenzijn onderverdeeld invijfthema's:
saneren verontreinigingen, grondwateroverlastenverdroging,inrichting buitengebied,
inrichting(nieuw)stedelijk gebiedenbelevingenrecreatie.
DetotalekostenwordeninhetWaterplanWierdenopbasisvan eenheidsprijzen
geschatop26miljoen euro,waarvande helft
isgereserveerdvoorhetsanerenvanverontreinigingen.Circaelfmiljoen euroisnoodzakelijk voordeinrichtingvanhetbuitengebied.

Sanering verontreinigingen
Wierdenstreeft naarhetafkoppelen van
verhardoppervlak.Hierdoorontstaateen
duurzamere waterhuishouding enkanwordenbespaard oprandvoorzieningen.Op

basisvandeoudeplannen moestdegemeentenogzevenrandvoorzieningen aanleggen
meteentotaleinhoud vanruim 2700kubiekemeter.Inhetwaterplan gaarmenervanuitdat ongeveer 15procent(18ha]van het
verhardoppervlak invijfjaar kan worden
afgekoppeld.
Dezeschatting isvoorelkekern nader
uitgewerkt ineenafkoppelplan eneen
nieuw basisrioleringsplan. Uitdezestudie
bleekdat 19,7haaftekoppelen was,ofwel
gemiddeldzo'nvierhaperjaar.Doormet
namehetafkoppelen vanverhard oppervlak
bleken nogslechtsdrie randvoorzieningen
noodzakelijk enkondetotaleinhoud vande
randvoorzieningen teruggebrachr worden
rot 1600kubiekemeter.Deuitvoeringvoor
derandvoorzieningen isinvollegang.Ze
zullen naarverwachring medio2005gereed
zijn.Herafkoppelen loopt ietsachterophet
waterplan.Naanderhalfjaar isongeveervier
haafgekoppeld. Tevensisals doelstelling
opgenomen dat allewoningen in het buitengebied voor 1januari 2005zijn voorzien
vanrioleringofeenIBA.DegemeenteWierdenishiermeewelinuitvoering,maarde
doelstellinglijkt door tijdgebrek niet
gehaald teworden.
Ditjaar zouden tweestudies beginnen
naaroptimalisatie vande (afvalwater)waterketen indekernenWierden/Hoge Hexelen
Enter.DeoptimalisatievoorWierden/Hoge
Hexelisinmiddels ookopgestart.VootEnter
wordtdeoptimalisatiestudie vooruitgeschovennaarvolgendjaar.
Parallelaanhetwaterplan isookeen
baggerplan voorhetstedelijk gebiedopgesteld,waarbij deuitkomsten vanhet baggerplan inhetwaterplan zijn overgenomen.
Voor2003 en2004warennoggeen baggerwerkzaamheden voorzien.
In2005zaleen baggerplan voordebeken
inhet buitengebied gereedkomen,opbasis

waarvandebeekdalen indeperiode20082017wordengebaggerd.Herbaggerenzal
doorhetWaterschapReggeenDinkel wordengecombineerd met het herinrichten van
debeekdalen.

Grondwateroverlast en verdroging
Inhet buitengebied wilWietdende
waterhuishouding voorzoweldeboerenals
denatuur verbereren.Voorzienisin maatregelenomenerzijds lokaalboeren stuwen te
laten bedienenenhetwaterverbruik teverminderen enanderzijds indenaruurgebiedennatuurlijkeregrondwatetfluctuaties te
realiseren.Hiervoorzaleersteennadete studiegedaanmoeten worden.

zijn indeopenbareruimte.Hiervoor had het
inrichringsplan voordeEntergraven in
Enreralklaarmoerenzijn, maar daarmee
moetnogworden begonnen.
Inhet waterplan wastevens opgenomen
om teonderzoeken ofhet realiseren vaneen
watermuseum haalbaar is.Hetreedsuitgevoerdehaalbaarheidsonderzoek weesuit van
niet.Invroegerrijden wasdeReggebevaarbaarenkondeZomp tot inEnter komen.
Waterplan Wierden wildeZompweerin
Entetzien liggen,doordeReggeendeLee
weerbevaarbaar temaken.Hiermeezalin
2005gestarr worden.

Conclusie
Inrichting buitengebied
Inhet kadervanhetnieuwe waterbeheer
endeuitvoeringvandevisievanhet waterschapopdeReggeisinhetWatetplan Wierdenopgenomen datallebeekdalen inde
periode2008-2017natuurlijker worden ingericht WaterschapReggeenDinkelzalhiervoorzorgdragen.

Inrichting (nieuw) stedelijk
gebied
Voordenieuweuitbreidingen vande
kernenworden inrichtingsplannen opgesteld.Hetopstellen vandezeplannen loopt
conform het waterplan, waarbij eenandere
maarregelvanhetwaterplan meelift: opstellenvaneenstandaardprogramma vaneisen
eneenopzervooreennatteparagraafvoor
nieuwbouwwijken.

Beleving en recreatie
Dewaterlopen inenlangsdekernen zijn
minofmeerweggedrukt tussendeandere
ruimtelijke functies vandezekernen.In het
waterplan isvoorziendatopbasisvannog
optestellen inrichtingsplannen debeleving
vandezebeken weerwordt versterkt,zodat
zein2010opnieuw nadrukkelijk aanwezig

Eengrootdeelvandemaatregelen,die
inherwarerplan voordeafgelopen periode
waren voorzien,zijn conform planning uitgevoerd ofinuitvoering.Hetgaat hierbij
metnameommaatregelen inher stedelijk
gebied in herkadervande basisinspanning
ofdewarerkeren.
Enkelemaatregelen,diealgesrart hadden moeten zijn, hebben verrragingopgelopen.Het betreft hier vooral onderzoeken,
plannen en haalbaarheidsstudies, waarbij
samenwerking metderden (inhet buitengebied)isgewenstofde uitvoering afhankelijk
isvanprocessen inderuimtelijke ordening,
zoalsbij afkoppelen.
Merdemaatregelen indebeekdalen
(herinrichten enbaggeren)isnoggeen begin
gemaakt, maardiezijn danookpasin2008
voorzien. C
Albert Kiers(gemeente Wierden)
Gerdrik Bruins (Waterschap Regge
en Dinkel)
Iljade Wolf(DHV)
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