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Adres   Leijerweerdsdijk 8, 7468 PW Enter 
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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    Bestuurder A en Voorzitter 

C.G.J. Bolscher   Bestuurder B  

H.A.A. Kienhuis   Bestuurder C  

B.T.J.L. Lammertink   Bestuurder D 

G.W.J. Meulman   Bestuurder E penningmeester 

F.J.H. Poelman   Bestuurder F 

 

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 2020 vier keer bijeen en wel op 11 maart, 29 juni, 30 september en 

8 december 2020. 
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Activiteiten in 2020: 

 

Bestuur 

Het jaar 2020 kenmerkte zich door de beperkende maatregelen als gevolg van het 

corona virus. De vergadering van 11 maart werd op het laatste moment afgezegd en de 

overige vergaderingen in dit jaar vonden plaats via Teams of Zoom.  

 

- Nadat de eerste technische oplevering in januari 2020 heeft plaatsgevonden 

dringt het bestuur er bij de provincie op aan dat ook het definitieve  

opleveringsrapport en de technische opneming door de provincie zo spoedig 

mogelijk zal worden uitgevoerd. 

- In overleg met het waterschap wordt er door het bestuur op aangedrongen dat de 

technische opleveringen zodanig plaatsvinden dat de tussentijdse acties bij een 

tweede schouwing ook besproken kunnen worden.  

- Het bestuur  dringt er in overleg op aan dat de kadastrale inmeting zo spoedig 

mogelijk wordt uitgevoerd. Het waterschap dient dit te verwerken in een nieuwe 

kaart  

- Het bestuur treedt in overleg met de gemeente Wierden om de mogelijkheden te 

bekijken voor doortrekking van een half verhard fiets/wandelpad ten zuiden van 

de Bornerbroekseweg. 

- Met de gemeente Wierden wordt in overleg getreden om de goedkeuring voor de 

bouw van een bijenstal. 

- Met de sponsorgelden van de Haringparty en de firma Wessels worden de 

benodigdheden gekocht voor de inrichting van een bijenstal. Tevens wordt met 

behulp van vrijwilligers een prachtige bijenstal gebouwd. De officiële opening van 

de bijenstal wordt tot neder orde uitgesteld vanwege coronabeperkingen.  

- Er wordt een brief opgesteld waarin de verschillende commissieleden worden 

benoemd en wordt aangegeven wie hun contactpersoon is binnen het bestuur. 

- Vanuit de beheers commissie wordt met het waterschap overleg gevoerd over de 

herplant van struiken en bomen die door de droogte zijn dood gegaan.   

- Eveneens heeft het bestuur in dit jaar meerdere pogingen gedaan om in 

aanmerking te komen voor donaties van bijv. de Rabo bank of Univé. Helaas zijn 

die niet gelukt. Vanuit de stichting duurzame energie Wierden is vanuit ons 

verzoek, een toezegging gedaan voor een bijdrage ten bate van de aanleg van 

zonnecellen op de bijenstal.   

- Met de stichting Enterse Zomp is afgesproken om samen te werken bij de 

inrichting van een educatieruimte bij de Waarf. 

- Het bestuur maakt zich zorgen over een goed toezicht in het Reggedal. Het mooie 

weer nodigt steeds meer mensen uit om hun tijd in het Reggedal door te brengen. 

Dat heeft ook zijn nadelige kanten ( vernielingen, rommel etc.) In toenemende 

mate wordt de behoefte gevoeld om controle via een BOA uit te voeren en het 

bestuur beraadt zich op mogelijkheden hier inhoud aan te geven. 

- Het bestuur treedt in overleg over het beleid dat het waterschap hanteert voor het 

gebruik van de Regge en de gevolgen daarvan door recreanten. 

- Het bestuur is zich bewust van het belang van een goede website en geeft 

opdracht om die te ontwerpen.  



 
- Een verzoek van het Nationaal park Sallandse Heuvelrug voor verbinding met het 

Enters Reggedal en deelname in het bestuur wordt besproken. Het bestuur staat 

positief tegenover samenwerking maar moet zich nog wel verder verdiepen in de 

consequenties daarvan en het behoud van eigenheid. 

- Het bestuur neemt zitting in het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, een 

vereniging van particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. 

- Na aanleiding van het toenemend gebruik door mountainbikers van het Reggedal 

overweegt het bestuur dit gebruik aan regels te binden. Een voorstel hiervoor zal 

worden uitgewerkt. 

- Het bestuur treedt in overleg met het waterschap om een kleine stuw aan te 

leggen in de afwatering van het kwelgebied. Dit om te voorkomen dat dit gebied 

door te snelle afwatering te snel droog valt. 

  

 

Educatie 

Door de corona pandemie is de uitvoering van educatie activiteiten met de scholen niet 

tot uitvoering gekomen. De scholen hebben in het overleg wel aangegeven positief te 

staan tegenover jaarlijkse activiteiten voor de verschillende groepen en daar ook aan te 

willen meewerken.  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 informatie middag door het waterschap over stuwen en vistrappen, een bezoek een 

Harries farm etc. 


