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Voorwoord
3. Verschillende fases in verschillende gebieden
Binnen het stroomgebied van de Dinkel werken we op diverse plaatsen
aan de wateropgaven: schoon water, niet te veel en niet te weinig
water. Op de ene plek zijn we daar verder mee dan op de andere
plek. Bijvoorbeeld, in het gebied van de Boven-Dinkel werken we al
met gebiedspartners (vertegenwoordiging van de Dinkeldalboeren/
LTO-Noord, gemeente Losser, provincie Overijssel en Staatsbosbeheer)
samen om de wateropgaven te combineren met landbouw en natuur.
Planvorming en realisatie vindt hier al plaats. In het benedenstroomse
deel van Dinkel zijn we nog niet zo ver. Maar hier gaat de komende
tijd onze aandacht ook naar uit, naar de Dinkel zelf, maar ook naar de
haarvaten en zijbeken in het stroomgebied.

Voor u ligt de Dinkelagenda voor het stroomgebied van de Dinkel.
Als waterschap Vechtstromen hebben wij dit document gemaakt
met als belangrijkste doel om het gesprek met u aan te gaan over de
wateropgaven voor het stroomgebied van de Dinkel.
Er zijn meerdere opgaven – landbouw, biodiversiteit, leefbaarheid,
energie, stikstof, klimaat – die gelden voor dit gebied en waarmee
we de komende jaren met elkaar aan de slag gaan. Met deze
“Dinkelagenda” geef ik als verantwoordelijke voor de waterkwantiteit en
-kwaliteit, ons idee en onze visie op wat er te doen staat op het terrein
van waterbeheer. Ik merk hierbij drie dingen op.
1. Uitnodiging tot gesprek
Dit document geeft de wateropgaven weer van het waterschap
Vechtstromen in het stroomgebied van de Dinkel. Maar er zijn meer
partijen. De grootgrondbezitters en -gebruikers in het gebied zijn
landbouw en natuur. Belangrijke beleidsbepalers zijn de gemeenten
en de provincie. Hoe onze partners tegen de wateropgaven aankijken
en hoe ze deze willen oppakken, in combinatie met andere opgaven of
ontwikkelingen, is wat ons betreft onderwerp van gesprek.

Ik hoop dat deze Dinkelagenda u inspireert en aanzet tot dialoog en
verbinding. Want dat is hoe ik het vervolg op deze Dinkelagenda graag zie.
De komende jaren willen we samen met u aan de slag in het stroomgebied
van de Dinkel.
Nettie Aarnink,
Lid dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen

2. Deel van het geheel
Het stroomgebied van de Dinkel is onderdeel van een veel groter
stroomgebied. De Dinkel is één van de zijrivieren van de Vecht. De Vecht
kent zijn oorsprong in Duitsland en mondt bij Zwolle uit in het Zwarte
water.
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Inleiding

In het voorjaar van 2019 heeft het bestuur van waterschap Vechtstromen
het bestuursakkoord “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen
kan meedoen” vastgesteld. Het akkoord geeft op hoofdlijnen aan welke
opgaven het bestuur ziet en wil aanpakken in zijn bestuursperiode. De
opgaven zijn grofweg in te delen in drie thema’s: klimaat, waterkwaliteit
en duurzaamheid. Daarnaast heeft het waterschap in het voorjaar van
2021 de “Watervisie 2050” vastgesteld. Hierin schetst het waterschap
zeven hoofdlijnen voor het waterbeheer in Vechtstromen voor de langere
termijn.
Het bestuursakkoord en de ‘Watervisie 2050’ met de afgeleide opgaven
vragen om een stroomgebiedsgerichte aanpak van bron tot rivier. In dit
document worden de wateropgaven benoemd voor het stroomgebied
van de Dinkel. Het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Dinkel
staat hierin centraal en beslaat ongeveer 35.000 hectare, dit beslaat 55
procent van het totale Duits-Nederlandse stroomgebied. Om de opgaven
op een goede wijze te kunnen definiëren, is het gehele stroomgebied van
belang: van bodem tot rivier en alles wat daartussen zit.
De stroomgebiedsbenadering is de reden om integraal te kijken naar
onze wateropgaven voor het stroomgebied van de Dinkel. Dit om
stroomgebiedsbreed de beste maatregelen in te kunnen zetten op de
juiste locatie. Deze benadering geeft ons de mogelijkheid om water
als verbindende factor te agenderen in een gebiedsgerichte aanpak in
samenspraak met onze stakeholders. Het doel van dit document, “De
Dinkelagenda voor het stroomgebied van de Dinkel”, is meerledig:

de inspanningen en investeringen zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen;
2.	Extern: Het nodigt de omgeving van het waterschap uit voor het
gesprek
	Het waterschap is niet de enige partij die actief is in het
stroomgebied van de Dinkel. Vanuit allerlei sectoren en/of
belangenbewegingen zijn er opgaven en wensen. Een duidelijk
verhaal van het waterschap, wat ze in de komende jaren voor ogen
heeft in het gebied helpt bij het gesprek met de omgeving. Zodat
we elkaar kunnen helpen bij het verwezenlijken van verschillende
opgaven in het gebied;

 oor het watersysteem in het stroomgebied van
V
de Dinkel zijn er in grote lijnen drie belangrijke
opgaven, die moeten leiden tot een robuust
watersysteem:
1. 	De effecten van klimaatverandering – vaker
extremen aan de droge en de natte kant –
goed opvangen. Dat betekent onder meer het
vertragen en langer vasthouden van het water,
zowel voor de landbouw als de natuur (goede
functiebediening);
2 Werken aan gezond en levend water;
3. Een (vol)houdbaar/duurzaam watersysteem.

1.	Intern: Het geeft duidelijkheid en houvast voor het waterschap zelf.
	Veel mensen van het waterschap werken in het stroomgebied van
de Dinkel. Van beheer en onderhoud tot nieuwe projecten. Op
deze manier wordt er veel geld door het waterschap besteed en
geïnvesteerd in het Dinkelstroomgebied. Dit document helpt om
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Dit document geeft eerst een korte beschrijving van het stroomgebied
van de Dinkel. Dit helpt ons het ontstaan en de opgaven voor
het waterschap in dit gebied beter te duiden en biedt tevens
aanknopingspunten voor het zoeken naar mogelijke principes
(voorbeelden/referenties).
De opgaven worden benoemd en vertaald voor het stroomgebied
van de Dinkel. De tijdshorizon die daarbij in acht genomen moet
worden, is wat verschillend. De Kaderrichtlijn Water loopt door tot
2027 (ecologische waterkwaliteit). Voor het realiseren van een (klimaat)
robuust watersysteem wordt meer naar het tijdspad 2030 tot 2050
gekeken. Vanuit de opgaven worden enkele principes benoemd.
Tenslotte wordt een eerste bespiegeling gegeven over mogelijke
koppelkansen met andere gebiedsopgaven. En hoe eventuele kansen,
bijvoorbeeld door goede samenwerking, gevonden en benut kunnen
worden. In onderstaand schema is het tijdspad van de diverse opgaven
weergegeven:
2020 2025 2030

2040

2050

Watervisie					
Robuust watersysteem
Kaderrichtlijn Water		
Bestuursakkoord			
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Inleiding

2

Het stroomgebied
van de Dinkel

Noordoost-Twente, het stroomgebied van de Dinkel, is een prachtig
gebied. Hoewel sommige delen van het watersysteem heel natuurlijk
ogen, heeft de mens al meer dan duizend jaar aan het watersysteem
gesleuteld om het gebied beter bruikbaar te maken voor de productie
van voedsel, water naar molens te leiden, en om het landschap beter
begaanbaar te maken. Zo is een ‘bouwwerk’ ontstaan dat lange tijd
heeft voldaan om de gebruiksfuncties in het gebied voor wat betreft
waterhuishouding goed te bedienen. Inmiddels is duidelijk geworden
dat dit bouwwerk nu en in de toekomst aanpassing vraagt om te blijven
voldoen aan de wensen en eisen die de gebruikers (de samenleving)
eraan stellen.
2.1		Een bijzonder (landsgrensoverschrijdend)
watersysteem
De Dinkel ontspringt in Duitsland in de omgeving tussen Coesfeld
en Ahaus (deelstaat Nordrhein-Westfalen), stroomt dan 46 km
door Noordoost-Twente om vervolgens weer Duitsland (deelstaat
Nedersaksen) in te stromen en bij Neuenhaus na 89 kilometer samen te
vloeien met de Vecht. De Vecht stroomt later weer opnieuw Nederland
binnen. Kortom: het water van de Dinkel passeert meerdere malen onze
landsgrens.
Het Nederlandse gedeelte van het stroomgebied beslaat ongeveer
35.000 hectare. Het stroomgebied van de Dinkel bestaat uit meerdere
onderdelen met de Dinkel zelf als centrale as stromend van zuid naar
noord. De verschillende onderdelen van het stroomgebied die we in dit
rapport onderscheiden zijn:
• Bodem;
• Haarvaten, bronnen en vennen;
• Bovenlopen;
• Zijbeken van de Dinkel;
• Kanalen;
• Rivier de Dinkel.

figuur
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stroomgebied van de dinkel

figuur

2.2		 Een snel reagerend systeem
Het (Nederlandse deel van het) stroomgebied van de Dinkel wordt sterk
bepaald door de stuwwallen (bodem) van Oldenzaal en Ootmarsum.
Vanaf die stuwwallen ontspringen tal van kleine beekjes die het
grootste deel van het water naar de Dinkel voeren.
Een derde van de afvoer komt vanuit Duitsland (Nordrhein-Westfalen)
via de hoofdstroom van de Dinkel of via zijbeken die in Duitsland
ontspringen. Het overige gedeelte van de afvoer (2/3) komt van de
Nederlandse zijbeken in de Dinkel. De twee stuwwallen, ontstaan in de
voorlaatste ijstijd, hebben vlak onder het maaiveld al een dikke laag
keileem. Hierdoor infiltreert neerslag moeilijk in de bodem en is de
sponswerking relatief klein. Het watersysteem van de Dinkel is daarom
van nature al een snel reagerend systeem met hoge (winter)afvoeren en
lage tot zeer lage (zomer)afvoeren. Na het passeren van een afvoergolf
zakt het water weer snel weg, zodat de meeste dalgronden weer snel
droogvallen. In de Boven-Dinkel komen elk jaar overstromingen voor.
Dit vindt met name plaats in de winter, maar soms ook in de zomer.
De dynamiek is de laatste jaren versterkt doordat de inrichting van het
landschap is afgestemd op het grondgebruik en door de toename van
het verhard oppervlak als gevolg van stedelijke in- en uitbreidingen.
2.3		 Historie van het watersysteem
Na de laatste ijstijd veranderde de Dinkel van een vlechtend
watersysteem in een sterk meanderende rivier. Vanaf de middeleeuwen
begonnen de mensen zich actief met het watersysteem te bemoeien
door gronden in cultuur te brengen, kades aan te leggen en water op
leiden naar watermolens. Vanaf 1815 komt dit in een stroomversnelling
als de markegenootschappen worden ontbonden en nog meer grond
in cultuur wordt gebracht. Met het op grotere schaal beschikbaar
komen van kunstmest en de bouw van betere stuwen en gemalen

2

hoogtekaart nederlandse dinkelstroomgebied

De Lutte

Losser
Glane

verdwijnen vanaf het eind van de negentiende eeuw ook de
heideterreinen en natte hooilanden. Ze maken plaats voor akkers en
productiebos. In plaats van het water vast te houden (de sponswerking),
werd het water snel afgevoerd. Door toenemende verdamping
(groeien = verdampen) nam ook de jaarlijkse grondwateraanvulling
af. Het gevolg is dat het Dinkelgebied overstromingen lager in de
beekdalen kent, maar ook gevoelig is voor verminderde zomerafvoer,
zelfs droogval, van waterlopen door verlaagde grondwaterstanden
(de regenton wordt minder gevuld en loopt sneller leeg). Door afname
van de sponswerking is de reactiesnelheid van het van nature al snelle
systeem nog verder toegenomen, met nog meer benedenstroomse
overstromingen tot gevolg. Om dit te reguleren is in de 20e eeuw niet
zozeer gewerkt aan herstel van die sponswerking, maar zijn laag in
het systeem drie kanalen gegraven die het water nog sneller gingen
afvoeren: Het Dinkelkanaal in de jaren 30, het Omleidingskanaal in de
jaren 60 en de Kramerswatergang in de jaren 70.
2.4		 Het grondwater
Het grondwater stroomt van hoog naar laag, vanaf de stuwwallen in
oostelijke richting en komt via een stelsel van haarvaten (sloten en
greppels), bronnen, bovenloopjes en beken tot afvoer in de Dinkel.
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Door het keileem in de ondergrond zijn de watervoerende pakketten
in het zuiden van nature over het algemeen dunner (<25m) dan in
het noorden (>25m). De stuwwallen kenmerken zich van nature
door hoge wintergrondwaterstanden (tot aan maaiveld) en diepe
zomergrondwaterstanden. Dit verschil is door menselijk ingrijpen
toegenomen. Ook langs beekdalen en de Dinkel, waar de verschillen
veel kleiner waren, is door ont- en afwatering het verschil tussen winteren zomergrondwaterstanden steeds groter geworden. Droogte is in het
gebied inmiddels een probleem waardoor op diverse plekken in het
groeiseizoen wordt beregend uit oppervlaktewater en/of grondwater.
Het grondwater wordt op twee plekken in het gebied ook gebruikt
voor drinkwaterwinning: de winning Rodenmors en de winning
Enschede-Losser (zie figuur 3). De daling van de grondwaterstanden
in de Rodenmors wordt gecompenseerd door het inlaten van water
uit de Dinkel. Het water wordt via een gemaal in het Omleidingskanaal
weer omhooggevoerd uit de Beneden-Dinkel en via een aangelegd
slotenstelsel met stuwtjes in de Rodenmors geïnfiltreerd in de bodem.
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2.5		 De Dinkel
Afvoer van water uit het hele stroomgebied, inclusief het toegevoegde
gezuiverde rioolwater (effluent), voorziet de Dinkel van water. In figuur
3 zijn de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) in het stroomgebied
weergegeven (Glanerbrug, Losser, Denekamp, Ootmarsum). Op
basis van systeemeigenschappen en ingrepen in het verleden is het
Nederlandse stroomgebied in te delen in drie trajecten (zie figuur 3):
	1.	De Boven-Dinkel, tussen grens Nederland - Nordrhein Westfalen (D)
en het verdeelwerk Omleidingskanaal in het Lutterzand.
	2.	De Midden-Dinkel, tussen verdeelwerk Omleidingskanaal en het
Schuivenhuisje bij Kanaal Almelo-Nordhorn.
	3. 	De Beneden-Dinkel, tussen het Schuivenhuisje en de grens
Nederland - Nedersaksen (D).
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De Boven-Dinkel
De Boven-Dinkel wordt gekenmerkt door een relatief groot
hoogteverschil tussen de Duitse grens en het verdeelwerk tussen
Dinkel en het Omleidingskanaal en een nog grotendeels natuurlijk
lengte- en dwarsprofiel. De Dinkel ligt hier grotendeels zonder stuwen
of kunstwerken in het landschap. Kenmerkend zijn ook de vele
zijbeken, zoals de Glanerbeek en de Snoeyinksbeek, met waardevolle
flora en fauna. De op de stuwwal ontspringende zijbeken hebben een
zeer sterk verhang met een eveneens zeer grillig afvoerpatroon. Deze
zijbeken zijn belangrijke rust- en paaigebieden voor vissen. Enkele
dagen per jaar, voornamelijk in de winter, overstroomt het dal van
Dinkel en staat circa 500 hectare van het stroomgebied onder water.
Voor de opbrengstderving van hoogwater is een afkoopregeling
met boeren getroffen, de Dinkeldalregeling, die ook in de legger van
Vechtstromen en het bestemmingsplan van de gemeente Losser is
vastgelegd.
Door de Dinkeldalregeling is beekdalbrede dynamiek in de
Boven-Dinkel mogelijk gebleven met steile oevers en periodieke
overstromingen. Op diverse plekken kan het natuurlijke proces van
erosie en sedimentatie nog ongestoord doorgang vinden, op andere
locaties in de Boven-Dinkel zijn de oevers gefixeerd met puin en/of
klei om afkalving te voorkomen.
De Boven-Dinkel heeft een grotendeels natuurlijk profiel, maar
heeft ook een erg onnatuurlijk afvoerpatroon. Bij (extreme) neerslag
in het stroomgebied komt water snel tot afstroom met als gevolg
dat het in een mum van tijd door de Dinkel stroomt. Door het
jaarlijkse (winter)hoogwater, dat sterker en extremer is door het
onnatuurlijk afvoerpatroon, wordt de Dinkel ‘schoongespoeld’ en
kunnen meerjarige planten zich moeilijk ontwikkelen. Er is dan ook
minimaal beplanting aanwezig in de Dinkel. In tijden van droogte
hoogwater boven-dinkel
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wordt het onnatuurlijk afvoerpatroon bepaald door effluent van de
diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties in stroomgebied zoals Gronau
(Duitsland), Glanerbrug en Losser.
De Midden-Dinkel
Het traject benedenstrooms start bij het verdeelwerk in het Lutterzand
en eindigt bij het Omleidingskanaal, dit wordt in de volksmond
ook wel de Beneden-Dinkel genoemd. Vanwege landschappelijke
verschillen is dit traject verder opgesplitst en wordt het eerste deel
tot en met het Schuivenhuisje op de kruising met het Kanaal AlmeloNordhorn de Midden-Dinkel genoemd. Hier slingert de Dinkel
langs en door landgoed Singraven. Kenmerkende bouwwerken
met een cultuurhistorisch waardevolle (monumentale) waarde zijn
het Schuivenhuisje en de watermolen van Singraven. De stuw en
watermolen van Singraven zijn op dit traject bepalend voor de peilen
en hoe dichterbij stuw Singraven hoe groter de invloed van de stuw
op het waterpeil en het stromingskarakter: het peil wordt hoger en
de stromingsdynamiek neemt af. De natuurlijke processen zijn op
dit traject dus beperkt. Doordat afvoerpieken anno 2022 worden
afgevoerd via het Omleidingskanaal, komen overstromingen in dit
traject nauwelijks nog voor. In de loop der jaren wordt bij afvoerpieken
steeds eerder water omgeleid: aanvankelijk werd het Dinkelwater pas
afgevoerd bij een piekafvoer van meer dan 15 m3/seconde – in de
loop der jaren is dat stapsgewijs teruggebracht naar de huidige 6 m3/
seconde. Daardoor is de Dinkel stroomafwaarts van het verdeelwerk
langzaam aan het verzanden waardoor de doorstroomcapaciteit kleiner
is geworden.
De Beneden-Dinkel
De Dinkel benedenstrooms kanaal Almelo-Nordhorn heeft eerst nog
watermolen van singraven
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een licht meanderend karakter, maar wordt al snel een gekanaliseerde
“rivier”. Vanaf het punt waar het Omleidingskanaal en de BenedenDinkel samen komen, nabij de Cosmos Sterrenwacht, is de Dinkel
rechtgetrokken en tussen kades gelegd. Benedenstrooms van de
Cosmos ligt Stuw Stokkenspiek. Deze stuw is niet passeerbaar voor
vissen. De kruising van de Dinkel met de Hollandse Graven vindt plaats
via een onderleider en illustreert het losgekoppelde karakter van de
Dinkel met zijn omgeving.
Ottershagen is als kom in het landschap het laagste punt van het
stroomgebied en een nog relatief natte plek in dit deel van het
stroomgebied. De Beneden-Dinkel is niet vispasseerbaar, eenvormig,
heeft geen relatie met zijn omgeving, en kent weinig begeleidende
landschapselementen. Dit traject kenmerkt zich door hoge kades en
zijn berekend op hoge piekafvoeren. Deze kades lopen door tot exact
de landsgrens. Zodra de Dinkel de grens overgaat (Duitsland), wordt het
rivierdal weer zichtbaar en heeft de Dinkel deze tot haar beschikking.

samenvoeging omleidingskanaal

/ beneden dinkel (cosmos)

kruising van hollandse graven met gekanaliseerde beneden-dinkel
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2.6		 De (grond) gebruikers
Het stroomgebied van de Dinkel beslaat de gemeenten Losser,
Tubbergen en Dinkelland. Het gebied kenmerkt zich door een grote
verwevenheid van landbouw, natuur, landgoederen, recreatie en
wonen.
De agrarische sector is met 60 tot 75% de grootste gebruiker binnen
het stroomgebied met soms eeuwenoude agrarische bedrijven. De
agrarische grond bestaat voor ca. 90% uit gras- en maisland. Een
beperkt deel wordt gebruikt voor akkerbouw en boomteelt.
De daaropvolgende groot-grondgebruiker in het gebied zijn de
landgoederen en de terrein beherende organisaties. Het gaat hier
om grotere en kleinere natuurgebieden, landschapselementen en
landbouwgronden.
De recreatiesector is ook een belangrijke partij in het gebied. Het
stroomgebied van de Dinkel ligt volledig in het Nationaal Landschap
Noordoost-Twente en heeft een grote aantrekkingskracht op
recreanten. Er zijn vele (natuur)campings te vinden en mensen
wandelen, fietsen of kanoën graag in het gebied (dagrecreatie).

lutterzand

agrarische sector in het stroomgebied van de dinkel
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3

De opgaven

3.1		Klimaat
Het klimaat verandert (zie figuur 4). In het waterbeheer merken we
dat op drie manieren; in de winterperiodes is er sprake van meer
en langduriger neerslag, in het voorjaar en zomer is er juist minder
neerslag maar meer verdamping (sneller droog dus). En we krijgen,
voornamelijk in de zomer, vaker te maken met hevige stortbuien,
waarbij heel lokaal en in een korte periode, heel veel water valt.
In het bestuursakkoord 2019-2023 van het waterschap staat de
ambitie beschreven om te komen tot een robuuste inrichting van het
watersysteem en de omgeving, om zo op een goede manier met deze
veranderingen om te kunnen gaan. Het watersysteem heeft als doel de
(grond)gebruiksfuncties goed te bedienen (schoon, voldoende, veilig
water). Als de omstandigheden veranderen, moet bekeken worden
welke aanpassingen dat vraagt. De vervolgvraag is dan ook: wat
betekent dit nou concreet voor het Dinkelstroomgebied?
De verwachte langdurige droge perioden (zie figuur 4 voor de
verandering van de temperatuur) leiden tot opgaven. Deze opgave
is tegelijkertijd eenvoudig en complex. Eenvoudig: als er minder
water in het voorjaar en zomer valt, zal het weinige water dat er
nog wel valt én het water dat tijdens andere perioden valt, zoveel
mogelijk vastgehouden moeten worden. Complex: het gebied van
de Dinkel wordt sterk bepaald door de stuwwallen van Oldenzaal en
Ootmarsum. Vanaf die stuwwallen ontspringen tal van kleine beekjes
die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de afvoer van de
Dinkel. Vanwege de bodemopbouw hebben beide stuwwallen een
eigen karakter. De stuwwal van Oldenzaal heeft aan het oppervlak een
(dikke) laag keileem en tertiaire klei, hierdoor infiltreert neerslag zeer
moeilijk en is de sponswerking relatief klein. De bronsystemen op deze
stuwwal kunnen hierdoor in droge tijden (zomersituatie) droogvallen.
1

figuur

4 v isualisatie van temperatuurverloop, jaarsom neerslag en jaarsom uren
zonneschijn van

1901-2020. Bron: knmi.nl1

De bodemopbouw van de stuwwal van Ootmarsum bestaat meer uit
zand. Hierdoor hebben de bronsystemen op deze stuwwal een grote
levering vanuit het grondwater met als gevolg een betere droogte
bestendigheid. Deze beeksystemen hebben jaarrond afvoer, als
voorbeeld het bronsysteem van de Springendalsebeek. Door de helling
van het gebied hebben de stuwen in de grotere waterlopen slechts een
relatief beperkte werking.
Het is daarom zaak om niet alleen in de grotere (zij)beken water vast te
houden, maar (vooral) ook in bovenlopen en haarvaten. Vasthouden
kan op vele manieren; van stuwtjes en andere knijpvoorzieningen
tot verhogen van waterbodems. Dat betekent ook direct dat het
waterschap dit niet alleen kan, omdat ze geen beheer/zeggenschap
heeft over de haarvaten en veel van de bovenlopen. Verschillende

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatstreepjescodes-voor-temperatuur-neerslag-en-zonneschijn
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onderzoeken van de Universiteit Twente met het waterschap in de
periode 2019 tot en met 2021 leren dat het actief “knijpen” van de
waterafvoer in de bovenlopen – vaak geïnitieerd vanuit de wens om
water vast te houden voor drogere tijden – ook een belangrijke bijdrage
kan leveren aan het terugdringen van wateroverlast benedenstrooms
bij hoosbuien (hoog beginnen is laag winnen).
De andere kant van de klimaatverandering, de hoosbuien, is een
probleem dat zich in het hele stroomgebied voordoet, maar zich toch
het meest manifesteert in stedelijke gebieden. Op de grotere verharde
oppervlakken kan geen water infiltreren. Tevens zijn er beperkte, vooral
in de oudere stedelijke gebieden, mogelijkheden voor afvoer van water
bij hoosbuien en levert het al snel, water op straat, water in huizen
en overstortende rioolstelsels op. Dé opgave is hier om in ieder geval
(schoon) hemelwater niet langer af te voeren via het riool. Daarvoor
moeten daken en ander verhard oppervlak worden afgekoppeld en
ruimte voor (open) water worden gecreëerd. Een opgave voor zowel
inwoners, gemeenten als het waterschap. Daarnaast leiden in het
landelijke gebied de hoosbuien tot maaiveldafvoer, met ongewenste
nutriëntenverliezen en hoge pieken in afvoeren van waterlopen tot
gevolg.
Ten derde de extra neerslag in winterperiodes. Daarbij maken
we onderscheid in het deel van de Dinkel, bovenstrooms van het
Omleidingskanaal (Boven-Dinkel) en het deel daar benedenstrooms
van. Voor de Boven-Dinkel is in 2000 een regeling getroffen
(Dinkeldalregeling) voor de situaties dat het water niet door de Dinkel
kan worden geborgen. De opgave is nu om deze meer dan 20 jaar oude
regeling, te evalueren en aan te passen aan de actuele en toekomstige
situatie.
Voor het gebied van de Beneden-Dinkel moet nog bedacht worden
hoe met het extra water in de toekomst moet worden omgegaan in

water vasthouden voor drogere tijden

beregening
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het bijzonder in extreme situaties. Op de hoogtekaart (zie figuur 2
op pagina 11) valt te zien dat het gebied van de Beneden-Dinkel het
laagste gebied is in het Nederlandse Dinkelstroomgebied. Het is dan
ook van nature een overstromingsgebied. We hebben de historische
overstromingen in dit gebied echter beteugeld door de aanleg van
de kades langs de Dinkel en de aanleg van de onderleider Hollandse
Graven onder de Dinkel naar Dinkelkanaal toe. Zodoende kon het
Ottershagengebied ook voor de landbouw in het gebied voldoende
drooggehouden worden.
Bij het uitzoeken hoe we in de toekomst met het extra water in de
winter en met de droogte en piekbuien in de zomer om willen gaan,
gaan we in gesprek met onze partners – landbouw, natuur, bewoners
– in het gebied. Maar ook buiten het gebied, met Duitsland, want
daarmee zijn in het verleden afspraken (‘Vermerk’) gemaakt over
hoeveel water er vanuit Nederland per tijdseenheid wordt doorgeleid
naar Duitsland.
De vraag is welke waterhoeveelheden vastgehouden en geborgen
kunnen worden, met welke herhalingsfrequenties en wat de invloed
daarvan is op het grondgebruik.
Heel kort door de bocht kun je de opgave vanuit klimaat formuleren
als: vasthouden waar mogelijk, afvoeren waar noodzakelijk. Dit geeft
ook direct aan waar het gesprek met de betrokkenen over moet gaan:
hoeveel water kunnen we in dit gebied (extra) vasthouden en wanneer
is afvoeren echt noodzakelijk?
3.2		Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in Nederland staat al jaren onder druk. Daarom
wordt al vele jaren gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit
onder de noemer Kaderrichtlijn water (KRW). Dit gebeurt zowel in het
watersysteem als door wet- en regelgeving. “Water is geen gewone
verbeteren waterkwaliteit
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R6

handelswaar, maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd
en behandeld moet worden.”, aldus de KRW. In 95% van de regionale
wateren in Nederland is de kwaliteit (2015) nog niet “goed”. De Dinkel
doet het voor Nederlandse begrippen relatief goed, maar ook hier is,
anno 2022, nog werk te doen en worden de gestelde KRW-doelen nog
niet gehaald. Kort samengevat is het water chemisch nog niet op orde,
ontbreken er waterplanten, is er onvoldoende oevervegetatie is de
situatie voor vissen slecht en is de situatie voor macrofauna alleen goed
voor de Boven- en Midden-Dinkel en enkele zijbeken. In 2027 moeten
alle KRW-maatregelen uitgevoerd zijn; Nederland is daartoe verplicht
op basis van Europese afspraken.
De KRW onderscheidt waterlichamen als kleinste operationele eenheid.
Een waterlichaam is van een bepaald type oppervlaktewater en bij
dit type behoort weer een doeltype. Binnen het stroomgebied van de
Dinkel zijn er negen waterlichamen met drie verschillende doeltypen
namelijk R5: ‘Langzaam stromende middenloop/ benedenloop op zand’
(Glanerbeek, Ruhenbergerbeek, Elsbeek, Puntbeek), R6: Een langzaam
stromend riviertje op zand/klei (Boven, Midden en Beneden Dinkel) en
R20: Moerasbeek (Tilligterbeek, Geelebeek).
De begrenzing van de KRW-waterlichamen Boven-, Midden-, Beneden
Dinkel wijkt af van de omschrijving uit paragraaf 2.5. De begrenzingen
van de waterlichamen zijn als volgt en worden weergegeven in figuur 5:
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1.	De Boven-Dinkel, gelegen tussen grens Duitsland (NordrheinWestfalen) en instroom Benthlehemschebeek.
2.	De Midden-Dinkel, vanaf instroom Benthlehemschebeek en stuw
Stokkenspiek.
3. 	De Beneden-Dinkel, gelegen tussen stuw Stokkenspiek en de grens
tussen Nederland en Duitsland (Nedersaksen).
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Bij elk doeltype horen parameters die de waterkwaliteit bepalen. De
parameters zijn in twee hoofdcategorieën te specificeren, namelijk de
chemische toestand en de ecologische toestand van het waterlichaam.
Onderstaande tekst geeft een toelichting op figuur 6. In figuur 6 zijn
als voorbeeld de KRW-resultaten voor de Midden-Dinkel weergegeven.
De hoofdcategorieën Chemie en Ecologie zijn onderverdeeld in diverse
subcategorieën. Zo wordt de chemische toestand van een waterloop
bepaald aan de hand van Ubiquitaire stoffen (o.a. benzo(b)fluorantheen
en benzo(ghi)peryleen) en Niet-Ubiquitaire stoffen (niet van toepassing
in het Dinkelstroomgebied).
De ecologische toestand bestaat uit drie subcategorieën namelijk
biologie totaal, fysische chemie en specifieke verontreinigende stoffen.
Onder biologie totaal worden macrofauna, overige waterflora, vis en
fytoplankton gerekend. Onder fysische chemie worden o.a. fosfor,
stikstof, zout, het doorzicht en de temperatuur gerekend. Tevens valt de
subcategorie specifieke verontreinigende stoffen zoals kobalt, seleen en
zilver onder de ecologische toestand.

figuur

6

krw-situatie waterlichaam midden-dinkel d.d.

2021

De aanduiding X geeft aan dat er een beheerdersoordeel is gegeven afwijkend van de beoordeling.

De meest actuele situatie van de waterlichamen zijn openbaar
beschikbaar via www.waterkwaliteitsportaal.nl.
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Naast de chemische kwaliteit hebben we bij de waterkwaliteit te maken
met de ecologische kwaliteit. Voor een goede chemische kwaliteit
willen we dat stoffen die van nature niet in dit soort water zitten en
er op termijn ook daadwerkelijk niet in voorkomen. Bij een goede
ecologische kwaliteit is het precies andersom; planten en dieren die van
nature in dit soort water voorkomen, moeten op termijn ook weer in dit
water zitten. Dit geldt in zijn algemeenheid voor alle wateren maar in
het bijzonder voor KRW-waterlopen en waardevolle kleine wateren.
Om de planten en dieren die van nature in het water horen weer terug
te krijgen, is het onze opgave de omstandigheden in de waterlopen
weer zoveel mogelijk te herstellen. Bijvoorbeeld, konden vissen
en andere kleine waterdieren eerder vrij stroom op- en afwaarts
bewegen, tegenwoordig worden ze vaak belemmerd door stuwen.
Stuw Stokkenspiek en de onderleider kanaal Almelo – Nordhorn zijn
de grootste barrières in het stroomgebied. Deze twee en de andere
barrières dienen daarom zoveel mogelijk weggenomen te worden.
Maar niet alleen het ongehinderd heen en weer kunnen bewegen is

ijsvogel

van belang. Minstens zo belangrijk is dat het water in de rivier en
beken stroomt. Hier doet zich spanning voor tussen de KRW- en
klimaatopgave, waar we juist willen dat het water zoveel mogelijk wordt
vastgehouden. Bij de KRW waterlopen is samenvattend de opgave om
de inrichting van waterlopen aan te passen, barrières voor vismigratie
op te heffen en meer stroming in het water te krijgen.

herinrichtingsproject in uitvoering

stuw stokkenspiek

23

2022

De aankomende jaren zet het waterschap vol in om maatregelen
uit te voeren die de waterkwaliteit verbeteren. Tot 2027 worden
de rioolwaterzuiveringen Glanerbrug, Denekamp en Ootmarsum
aangepast om de waterkwaliteit verder te verbeteren.
Dit zou kunnen doen vermoeden dat de waterkwaliteit nog niet
verbeterd is de afgelopen jaren. Maar aan de hand van het meetpunt
(40-035) bij de Groene Staart in het Lutterzand is te zien dat we met
onze inspanning op de goede weg zijn. Er is hier een sterke dalende
trend zichtbaar met betrekking tot stikstof (figuur 7), maar de norm
is nog niet gehaald. De macrofauna (MAFAU, figuur 8)) voldoet aan
de gestelde norm (0,6) en bij vis (figuur 9) zien we na de realisatie
van de vistrap in 2020 bij Lage (Duitsland) ook het aantal migrerende
vissoorten stijgen.

40-035 groene staart bij het lutterzand,

figuur

7

meetpunt

figuur

8

macrofauna

figuur

9 b eneden dinkel (meetpunt: 30-001) vis. naar aanleg vistrap lage (de) is duidelijk een stijging te

de groene staart
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2008 – 2021

2014-2021

zien van migrerende soorten. vispassage is in
van

stikstof van

2020 opgeleverd en zorgt nu al voor een stijging

0,1 naar 0,3 (oranje=migrerende vissoorten).

3.3		Duurzaamheid
De Dinkel en haar vele zijbeken en bovenlopen stromen door een divers
landschap; een afwisseling van bossen, kleinschalige kampen, essen en
dalen. Maar dat neemt niet weg dat er veel veranderd is: het typische
kleinschalige Twentse coulisselandschap met vele houtwallen, lanen
en singels is de afgelopen 70 jaar steeds grootschaliger geworden. In
1950 lag Lattrop bijvoorbeeld tussen vennen, overstromingsvlaktes
en kampjes, die nu grotendeels zijn verdwenen of aanzienlijk kleiner
zijn. Daarnaast spelen er allerlei opgaven waar wij als waterschap
een beperkte rol hebben, maar waar een robuust watersysteem kan
bijdragen aan oplossingen. Zo is een aspect van duurzaamheid de
vastlegging van CO2. Dat kan mogelijk door aanplant van bomen langs
beken of de winning van biogas uit zuiveringsslib of vergist maaisel.

zijbeek van de dinkel
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Principes

Hoog en Micro

Op basis van de geschetste opgaven zijn per gebiedsonderdeel
principes te beschrijven. Dit is beschreven aan de hand van denklijnen,
voorbeelden en referenties. Elk onderdeel heeft een eigen schaalniveau,
afhankelijk van de locatie. Hoog in het systeem spelen de principes
vooral op lokaal niveau, terwijl juist beneden in het systeem de
principes op gebiedsniveau effect hebben. Samen vormen ze de
puzzel om te komen tot een klimaat robuust stroomgebied waarin
gebruiksfuncties (landbouw en natuur) en het watersysteem in een
natuurlijkere balans komen.
De figuren 10 en 11 schematiseren wat stroomgebiedsbrede
maatregelen doen. Met de inzet van een scala van maatregelen komt
het watersysteem van de Dinkel weer in balans, zoals weergegeven
in figuur 12. De verandering waarop ingezet moet worden, is om de
scheve verhouding van water vasthouden, bergen en afvoeren weer
terug te brengen in een gelijkwaardige verdeling tussen deze drie
aspecten.
In de volgende paragrafen zijn de principes van bovenstrooms naar
benedenstrooms, van lokaal naar gebiedsniveau, beschreven.

Laag en Macro
figuur

10 h
 oog in het systeem kleinschalige ingrepen (micro) lager in het systeem
grootschalige ingrepen (macro)

figuur

11

verbeelding van het aftoppen van de piekafvoeren/natuurlijker afvoerpatroon

afvoeren
vasthouden

vasthouden
–
in de bodem

bergen

figuur

12

het in balans brengen van het stroomgebied
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bergen
–
in de bodem

afvoeren

4.1		 De bodem als basis
De bodem is de grootste spons van het gehele watersysteem. Het
organische stofgehalte en het bodemleven vormen essentiële schakels
om de sponswerking van de bodem te vergroten. Hierdoor vertragen
we de afvoer in natte periodes en in droge perioden kan het leiden
tot minder droogteschade. Bij een gezonde bodem is iedereen dus
gebaat. Om dit te bereiken zullen wij intensief samenwerken met
grondeigenaren.

figuur

1
2
3
4
5

14 b asisprincipe haarvaten

water langer vasthouden in de haarvaten en vertragen van de afvoer,
venen en natuurlijke brongebieden behouden en versterken,
scheiden van vuil- en hemelwater,
hemelwater langer vasthouden,
verbeteren natuurlijke en technische zuiveringen.

1

2

3

4

Voorbeelden en referenties
• Onderzoeksproject Lumbricus.
• Uitvoeringsprogramma Landbouw op Peil.
• Droogtepilot Breklenkamp.
figuur

1
2

13

basisprincipe bodem

vochtgehalte toplaag verhogen
het grondwater op peil houden/verhogen

1

2

4.2		 Haarvaten, bronnen en vennen
De haarvaten zijn de kleinste waterlopen van het gehele watersysteem
maar beslaan verhoudingsgewijs de grootste lengte / het grootste
oppervlak: het overgrote deel van deze waterlopen zijn in eigendom
en/of beheer van particuliere grondeigenaren, terreinbeherende
organisaties of grondgebruikers. Samen met bronnen en vennen
zijn haarvaten de plekken waar het grondwater uittreedt en wordt
afgevoerd naar de grotere waterlopen. Het devies is hier: vasthouden
van het water.

Voorbeelden en referenties
•	Verondiepen van haarvaten om grondwaterpeil ter plaatse te
verhogen.
• Dempen van haarvat om grondwaterpeil ter plaatse te verhogen.
• Afsluiten van haarvat om water langer in gebied te houden.
•	Aanbrengen van lage wallen om maaiveldafvoer naar sloten en
beken bij piekbuien te voorkomen.
•	Plaatsen van landbouwstuwtjes om in de winter water te sparen
en de zomerbuien op eigen percelen vast te houden. Deze hebben
prioriteit boven vismigratie.
•	Aanbrengen opgaande beplanting om verdamping tegen te gaan
en het landschap te verfraaien.
•	Omliggende ontwatering bij brongebieden en vennen dempen om
grondwaterpeil rondom te verhogen.
•	Ruimte geven aan bosontwikkeling om schaduwwerking te
vergroten.
• Aanleggen wadi’s om tijdelijk water te kunnen vasthouden.
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•	‘Ontstenen’ van de openbare ruimte om potentieel infiltratiegebied
te vergroten.
• Overstorten ontkoppelen.
4.3		Bovenlopen
De bovenlopen zijn de kleinste waterlopen van het waterschap en
staan op de legger. Dit zijn waterlopen met maatgevende afvoer van
minimaal 20 liter/seconden. Deels vallen deze waterlopen onder de
‘Waardevolle Kleine Wateren’ en zijn belangrijk voor vissen waar ze
paaien (ei-afzetting). De bovenlopen hebben als belangrijkste opgave:
vrije afstroming. Drempels en stuwen, maar ook vispassages, beperken
deze vrije afstroming en verhinderen stroomafwaarts migratie
van flora en fauna in geval van dreigende droogval. En juist deze
stroomafwaartse migratie is cruciaal voor sommige macrofaunasoorten.
De barrières dienen migreerbaar te zijn. Dit kan op vele manieren:
van aanpassingen aan de barrière tot het verwijderen van de barrière.
Dit betekent een voorkeur voor water vasthouden in bodem, en de
haarvaten en beken buiten het migratienetwerk.
figuur

1
2
3

Voorbeelden en referenties
• Verondiepen van bedding om grondwaterpeil rondom te verhogen.
• Hermeanderen van waterloop om afvoer te vertragen.
• Aanbrengen van natuurlijke oevers.
•	Aanbrengen houtwallen om verdamping tegen te gaan met
versterking landschap als neveneffect.
•	‘Groene’ stuwen door extensief maaibeheer om afvoer van water te
vertragen.
•	Waterpeil opzetten, door middel van vispasseerbare stuwen/groene
stuwen, waardoor waterpeilen van de aansluitende haarvaten ook
omhooggaat.

15 b asisprincipe bovenlopen

water langer vasthouden in bovenlopen en vertraagd afvoeren,
meer water bergen in de bovenlopen
vrije doorstroom voor vis door het opheffen van barrières.

1

2

3

bloemenbeek (zijbeek)
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4.4		Zijbeken
De zijbeken zijn allen uniek op hun eigen manier, van de droogvallende
beken vanaf de stuwwal van Oldenzaal tot de laaglandzijbeken die
door het vlakke landschap stromen. De onderlinge verschillen zijn
echter de afgelopen honderd jaar kleiner geworden door rechttrekken,
kunstwerken, peilverlagingen en het verwijderen van beplanting. De
bodem, het verval en het grondgebruik bepalen nu in grote mate het
verschillende karakter van de zijbeken.
figuur

16

4.5		Kanalen
Het huidige kanalenstelsel en de inzet hiervan blijven gehandhaafd.
Nieuwe opgaven kunnen leiden tot een herdefinitie van dit
uitgangspunt.

basisprincipe zijbeken

1 zorgen voor meanderzones,
2 vaker en langer water bergen in het beekdal,
3 v erminderen van het onnatuurlijke afstroomprofiel en focussen op water
vasthouden en bergen.

1

2

van oevers en natuurlijke opstuwing. Voorbeeld: Snoeyinksbeek.
•	Verondiepen van bedding waardoor minder grondwater
afgevoerd wordt (al dan niet in combinatie met een andere
wateroverlastnorm).
•	Streven naar bufferzone rondom (waardevolle) waterlopen die mesten spuitvrij zijn. Anno 2022 geldt dit al voor de Ruhenbergerbeek,
Snoeyinksbeek, een deel van de Glanerbeek, Elsbeek, Bloemenbeek,
en (een groot deel van) de Springendalsebeek.

3

Voorbeelden en referenties
•	Breedte van beekloop inrichten op voorjaarsafvoer en niet op
winterafvoer. De zijbeken zullen bij hogere afvoeren dan wel sneller
buiten hun oevers treden.
•	Toestaan dat het beekdal langer en vaker inundeert. Glanerbeek,
Ruhenbergerbeek en Snoeyinksbeek als voorbeeld met hun
heringerichte beekdalen.
•	Houtwalbeken in het hout zetten voor schaduwwerking, verruwing
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4.6		Dinkel
In de hierboven beschreven paragrafen ging het over het
stroomgebied, met de bodem, haarvaten, bovenlopen de zijbeken
en de kanalen. In onderstaande paragraaf gaat het om de rivier de
Dinkel. Waarbij dezelfde indeling is aangehouden zoals beschreven in
hoofdstuk 2.5.
Boven-Dinkel
In de Boven-Dinkel is het gewenste beeld op veel plekken reeds
aanwezig, maar moeten de rivierprocessen weer op gang worden
geholpen. Dit doen we in het gebied van de Boven-Dinkel door middel
van de kralen methode (stapsteenmethode). Dit heeft geresulteerd in
de projecten uitgevoerd of in programmering tussen 2020 en 2024:
Dinkeldal-Zuid en Dinkeldal-Kralen Noord.
Binnen deze kralen kan de Dinkel rivierdal breed vrij meanderen
(meanderzones, zie figuur 16) waardoor de geohydromofologie wordt
verbeterd. Typische oeverwallen en zandbanken in het stroomprofiel
kunnen hierdoor ontstaan.
Midden-Dinkel
Wij zetten ons ervoor in om de hoge cultuurhistorische waarden te
blijven ondersteunen. Voorbeelden zijn het schuivenhuisje, landhuis

boven-dinkel

Singraven en de watermolen. We zijn ons bewust van de grote
recreatieve aantrekkelijkheid van het landschap.
De rivier is ook in droge zomers permanent watervoerend. In het
stroomgebied wordt water in de bodem en in haarvaten vastgehouden.
Piekafvoeren zijn door bovenstroomse maatregelen afgevlakt
(Omleidingskanaal). Er is sprake van vrije afstroming, tot landgoed
Singraven. Oude meanders en laagten kunnen worden aangesloten aan
de Dinkel. Tenminste 50% van de oevers zijn begroeid met bomen en
struiken. Er is ruimte voor spontane houtopslag direct langs de Dinkel
en omgevallen bomen liggen in het water.
Beneden-Dinkel
De rivier is ook in droge zomers permanent watervoerend en
migreerbaar. Piekafvoeren zijn afgevlakt door bovenstroomse
stroomgebiedsbrede maatregelen. Realiseren van een natuurlijker
peilbeheer en ruimte voor meandering. De rivier is bereikbaar en een
vrije transportbaan voor flora en fauna. Hiervoor dienen barrières
zoals stuw Stokkenspiek en kanaal Almelo-Nordhorn passeerbaar te
worden. Gestreefd wordt om in Ottershagen ruimte te maken voor
een overstromingsvlakte in combinatie met landbouw en natuur. De
maatregelen zijn erop gericht het aandeel karakteristieke riviersoorten
te laten toenemen door de stromingscondities te verbeteren, de

midden-dinkel

beneden-dinkel
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habitatdiversiteit te vergroten, inundaties te laten plaatsvinden en
de passeerbaarheid van de stuw Stokkerspiek te realiseren. Voor de
vispopulatie betekent dit een verschuiving van de huidige visstand
die gedomineerd wordt door soorten van stilstaand water naar
een vispopulatie die voor een belangrijk deel bestaat uit rheofiele
(stromingsminnende) soorten en soorten die van nature van en naar
zee migreren. Hierbij gaat het om soorten als zeeforel en rivierprik. Om
recht te doen aan de mix van met name landbouw- en natuurdoelen in
het gebied waar dit waterlichaam is gesitueerd, wordt, in overleg met
de grondgebruikers, nader verkend in welke mate bovengenoemde
maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

•	Verondiepen van bedding waardoor minder grondwater afgevoerd
wordt (al dan niet in combinatie met andere wateroverlastnorm).
•	Harde materialen in de oevers en bodem verwijderen daar waar
mogelijk.
• Verkleinen van het basisprofiel daar waar mogelijk en acceptabel.
• Overstromingsruimte langs Midden en Beneden Dinkel.
• Meer variatie in de stroomgeul:
o	Bouwen met Natuur (conform traject Boven Dinkel Gronau –
Losser);
o Beschaduwen.
bouwen met natuur (conform traject boven dinkel gronau-losser)

figuur

17

bouwen met natuur (conform traject boven dinkel gronau

basisprincipe dinkel

1 zorgen voor meanderzones waarbij natuurlijke processen plaats mogen vinden,
2 vaker en langer bergen van water in het beekdal,
3 v erminderen van het onnatuurlijke afstroomprofiel en focussen op water
vasthouden en bergen.

1

2

3

Voorbeelden en referenties
•	Meanderzone conform kralen/stapstenenprincipe ook in de
Beneden Dinkel.
•	Verruwing van oevers, bijvoorbeeld door struwelen te laten
ontstaan.
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– losser)

1

Inleiding

5

Samenwerken
en verbinden

Hiervoor is in het kort het stroomgebied van de Dinkel beschreven en
zijn de opgaven die vanuit het waterschap, voor dit gebied gelden,
genoemd. Het is echter bepaald niet zo dat de opgaven vanuit het
waterbeheer de enige opgaven zijn die er spelen in dit gebied. Zo is
er een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in ontwikkeling.
In dit programma zijn de EU-verplichtingen leidend: Vogel- en
Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water (KRW) en (onder meer) de Europese
Klimaatwet voor broeikasgassen.
Ten behoeve van de vaststelling van het NPLG wordt van de provincies
gevraagd om ieder uiterlijk juli 2023 een provinciaal programma
landelijk gebied (PPLG) aan te leveren. Provinciale Staten Overijssel
hebben zich reeds uitgesproken over hun opstelling in dit proces:
“…We willen ons daarom niet blindstaren op stikstof alleen, maar
meekoppelkansen in beeld brengen en waar mogelijk benutten.
Hiervoor willen we de partners in het gebied ook ruimte geven, zodat
zij met initiatieven en innovaties kunnen komen”.
De rol van het waterschap in het NPLG/PPLG proces bestaat uit
het aanleveren van kennis en expertise van het watersysteem en
het inbrengen van de opgaven en doelen ten aanzien van schoon
en voldoende water. De insteek van het waterschap is net als de
provincie, dat er maximaal ingezet wordt op synergie bij het treffen
van maatregelen voor de verschillende (sectorale) doelen. Daarbij is
het waterschap zich terdege bewust van het gegeven dat integrale
planvorming met zich meebrengt dat processen langer duren. Maar
hier geldt, ook voor het waterschap, het bekende motto; “alleen ga je
sneller, samen kom je verder”.
Zo kan er sprake kan zijn van synergie bij de aanleg van houtwalbeken.
Realisatie van bos ten behoeve van CO2-vastlegging (bossenstrategie),
verdienmodel landbouw in het kader van beheer, verbetering

waterkwaliteit, en versterking landschappelijke kwaliteit kunnen hier
hand in hand gaan.
Een ander voorbeeld is de aanpak in het gebied van de Boven-Dinkel.
Hier wordt de opgave in het kader van N2000 en KRW, gecombineerd
met de opgave ten aanzien van de waterkwantiteit en overstromingen
in het Dinkeldal.
Voor het gebied van de Beneden Dinkel is in het verleden al gekeken
hoe doelen ten aanzien van natuur, landbouw en water(berging)
kunnen worden gecombineerd. In 2020 hebben de gemeenten in
Noordoost Twente, de gebiedsorganisaties “Behoud Twents Landschap”
en “Gebiedscollectief Noordoost-Twente”, LTO en Vechtstromen
met elkaar de landschapsdeal Noordoost Twente gesloten. De deal
bestaat eruit dat de partners met elkaar aan de slag zijn om het unieke
landschap van Noordoost Twente te behouden en te versterken.
Overigens gaat het bij de samenwerking niet alleen over onze
Nederlandse partners. Ook over de landsgrens zoeken we de
samenwerking op. Zo wordt met Nordrhein-Westfalen samengewerkt
om de afvoerpieken in het gebied van de Boven-Dinkel te verminderen.
Resumerend, waterschap Vechtstromen geeft als verantwoordelijke
voor de waterkwantiteit en -kwaliteit, in deze Dinkelagenda een blik
op wat er te doen staat op het terrein van waterbeheer. We beseffen
ons tegelijkertijd dat realisatie van deze agenda alleen mogelijk is in
samenwerking met onze gebiedspartners.
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