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Doel:
Het verbinden van de samenleving in Enter, gemeente Wierden, en behoud van de
natuur in het Reggedal.
Het primaire doel van de Stichting is het beheren en behouden van de natuur, het
natuurlandschap van het Reggedal, door de Stichting verworven van haar oprichters, die
dit natuurlandschap op hun beurt hebben verworven van de Provincie Overijssel in het
kader van de “Landinrichting Enter”.
De beheer- en onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met inachtneming
van de richtlijnen en de bepalingen die de Provincie Overijssel heeft gesteld bij de
overdracht van bedoelde gronden aan de oprichters, welke verplichtingen van de
oprichters zijn overgedragen aan de Stichting.
Het secundaire doel van de Stichting is het gebied open te stellen voor stichtingen,
verenigingen, bedrijven, particulieren en scholen. Op deze wijze kan men leren en
genieten van het landschap. Alle organisaties zullen zelfstandig en met hun eigen
discipline een bijdrage moeten leveren aan het landschap. Dit kan zijn door middel van
onderzoek, bijscholing of maatschappelijke ontwikkeling.
Het bestuur van de Stichting Enters Reggedal zal dit coördineren en waar nodig externe
ondersteuning inschakelen.
Bestuurders:
M. Roetgering
C.G.J. Bolscher
H.A.A. Kienhuis
B.T.J.L. Lammertink
F.J.H. Poelman
G.W.J. Meulman

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

A en Voorzitter
B en secretaris
C
D
E
F en penningmeester (per 1-1-2020)

Beloning:
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Bestuurders hebben uitsluitend
recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten en een niet bovenmatige
vacatievergoeding. Alle bestuurders zien vooralsnog af van een vacatievergoeding.
Vergaderingen:
Het bestuur kwam in 2019 vier keer bijeen en wel op 11 maart, 1 juli, 12 november en
10 december 2019.

Activiteiten in 2019:
Bestuur
- Begin 2019 heeft bij notarieel besluit de provincie instemming verleend met de
overdracht van gronden in het Reggedal van de combinatie Rochi Beheer bv en
Coulisse Real Estate bv aan de stichting Enters Reggedal.
- Er is periodiek overleg geweest met het waterschap en de provincie over het
onderhoud dat in het Reggedal moet worden uitgevoerd.
- Het bestuur is toegetreden tot een beheers commissie waarin de diverse
beheerders van het Reggedal zitting hebben en in onderling overleg jaarlijks het
beheer over het gebied vaststellen. Hierbij wordt ook gesproken over
gebiedsbeveiliging, bewegwijzering
- Gedurende 2019 is er periodiek afstemming geweest met het waterschap over de
kadastrale intekening van alle gronden ten einde dit ook notarieel te laten
vastleggen.
- Tijdens een feestelijke bijeenkomst begin oktober is de afronding gevierd van de
werkzaamheden in het Reggedal en de overdracht van dit gebied van de provincie
aan de nieuwe beheerders.
- Het bestuur heeft zich tijdens een open dag gepresenteerd aan de bevolking
middels diverse activiteiten en zijn deelnemers/donateurs geworven voor de
groep: Vrienden van het Reggedal. Hiervoor hebben zich al 200 mensen
opgegeven
- Het bestuur heeft ingestemd met een kleine aanpassing van het gebied ter wille
van wandelaars en vissers langs de Lee.
- Het bestuur heeft de visstand gestimuleerd middels het uitzetten van jonge aal en
heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor het bouwen van een bijenstal.
Voor deze stal is het bestuur geholpen door een bijdrage van de haringparty in
Enter en de stichting Herja in Rijssen. Voor deze stal is de bouwvergunning door
de gemeente verleend.
- Het bestuur heeft zich uitgebreid met een financieel deskundige in de persoon van
de heer Meulman. Met ingang van 1-1-2020 zal hij toetreden tot het bestuur.
- Een aantal percelen in het Enters Reggedal is ingezaaid met bloemrijk grasland
ten behoeve van de bijenpopulatie. Aanliggende percelen van privéeigenaren zijn
ingezaaid om te dienen als tijdelijke rustplekken voor het wild tijdens de
graafwerkzaamheden in het Enters Reggedal.
Educatie
In overleg met de basisscholen in Enter is het bestuur voornemens om een programma
op te stellen waarbij de diverse groepen van de scholen elk jaar minimaal één keer een
bezoek brengen aan het Reggedal. Hierbij valt te denken aan een wandeling voor de
kleuters, een bezoek aan de schaapsherder, een bezoek aan de bijenstal, een vaartocht
met de zomp, een informatiemiddag door het waterschap over stuwen en vistrappen, een
bezoek een Harries Farm etc.

