
 
 

Bestuursverslag (ANBI) Stichting Enters Reggedal over het jaar 2021 

 

Naam stichting Stichting Enters Reggedal 

Oprichtingsdatum 8 november 2017 

RSIN nummer 858113521 

KvK nummer  70036462 

Adres    Vonderweg 48, 7468 DC Enter 

Website:  www.entersreggedal.nl 

E-mail:  info@entersreggedal.nl 

 

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 2021 vier keer bijeen en wel op 1 maart, 1 juli, 21 september en  

7 december 2021. 
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Activiteiten in 2021: 

 

Bestuur 

Het jaar 2021 kenmerkte zich door “grensverleggend” denken en handelen. 

Van stichting Enters Reggedal naar een lidmaatschap van het OPG ( Overijssels 

particulier Grondbezit ).  

Van stichting Enters Reggedal naar al dan niet aansluiten bij het Nationaal Park Sallands 

Heuvelrug en Twents Reggedal. 

Van stichting Enters Reggedal naar een naamsverandering in stichting Twents Reggedal. 

Van Twents Reggedal naar een plan van aanpak die aansluit bij de eisen van onze tijd, 

toekomst gericht is en samenwerking zoekt tussen verschillende partijen in het belang 

van mens en natuur in het Reggedal.   

 

- Tijdens de eerste vergadering van dit jaar bezint het bestuur zich op haar eerdere 

voornemens. Van speelbos, uitkijktoren en verharde fietspaden wordt afgestapt 

en wordt besloten de prioriteit te leggen bij de natuur. Hierin vindt het bestuur  

dat eerdere voornemens niet langer gewenst zijn. 

- Ook maakt het bestuur zich zorgen over het recreëren in het Reggedal. Aandacht 

wordt gevraagd voor de bebording in het gebied, het zwerfvuil en standpunt van 

het waterschap t.a.v. het gebruik van de Regge door booteigenaren. 

Er vindt dit jaar meermaals overleg plaats met het waterschap over hun beleid 

t.a.v. het recreëren op de Regge. 

- Vanuit de wens kennis te delen wordt besloten om lid te worden van het OPG 

- Dhr. Lammertink geeft aan zijn deelname aan ons bestuur te willen beëindigen.  

- Waterschap en provincie worden gewezen op het feit dat de oplevering formeel 

nog moet plaatsvinden. 

- Het jaarverslag over 2020 wordt gepresenteerd en goedgekeurd. 

- Op verzoek van het bestuur komt de beheer commissie met een plan van aanpak 

t.a.v. het onderhoud van het gebied. Ook wordt contact gezocht met een vaste 

vrijwilliger die veel machinaal onderhoudswerk gaat verrichten. De eerste 

snoeidag met een groep vrienden wordt uitgevoerd en is een succes. 

- De ontwikkelingen rond het Nationaal Park Sallands heuvelrug en Twents 

Reggedal en de actualiteit rond het stikstofbeleid van de overheid  dwingt het 

bestuur na te denken over de eigen toekomst. Willen wij “opgaan” in een groter 

geheel of zelfstandig blijven? Kunnen wij een rol spelen in de uitvoering van het 

beleid met enerzijds aandacht en begrip voor de zelfstandigheid van de boeren 

maar gelijktijdig ook met het accent op en uitvoering van waardevolle 

ontwikkelingen in de natuur? Blijven wij ons daarbij richten op het Enters 

Reggedal of is onze ambitie groter en moeten wij toe naar een Twents Reggedal. 

Het bestuur hecht waarde aan een goede samenwerking met alle partijen maar 

ook aan een zekere mate van kleinschaligheid. Tegen de achtergrond van al deze 

ontwikkelingen wordt advies gevraagd bij Berno Strootman, landschapsarchitect 

en gewezen rijksadviseur. 

Van uit de veronderstelling dat de naam Twents Reggedal een meer aansprekende 

uitstraling heeft en daarmee breder draagvlak voor veranderingen wordt de  

naam van Enters Reggedal omgezet in Twents Reggedal. 

 



 
- De bijenstal wordt officieel geopend en de sponsoren worden daarbij bedankt voor 

hun ondersteuning. 

- Door ziekte en vertrek is het bestuur gedwongen na te denken over haar 

functioneren en wordt besloten na te denken over nieuwe bestuursleden. 

- Het advies van Berno Strootman geeft een visie weer voor een prachtig 

beekdallandschap wat rond de Regge kan ontstaan. Dit gebied overstijgt de 

bestaande grenzen van het Enters Reggedal en kent als uitgangspunten: 

          Een aaneengesloten landschapspark   - Creëer meerwaarde voor de boer  

         Zorg voor voldoende gezond water - Breng landschapselementen en bos terug  

         Bied kansen voor recreatie  - Maak startpunten voor natuurontwikkeling  

Het bestuur is hierover enthousiast en besluit verder te gaan in deze gedachte en 

gelet op de actualiteit van het stikstofbeleid ook contact te zoeken met de 

provincie om steun te vinden voor verdere ontwikkeling. 

- In overleg met de gemeente wordt de mogelijkheid besproken om een 

schaapskooi te bouwen in het Reggedal. Gelet op de historie is het beter te 

spreken van een ganzenstal. Dit verzoek wordt verder onderzocht. 

- Ten aanzien van een nieuw te bouwen educatieruimte bij de Waarf wordt om een 

geldelijke bijdrage van onze stichting gevraagd. Geadviseerd wordt alleen 

middelen ter beschikking te stellen die zich beperken tot de doelstelling van onze 

stichting. 

 

 

 

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 informatiemiddag door het waterschap over stuwen en vistrappen, een bezoek een 

Harries farm etc. 

Deze moeten ook tot uitvoering komen in de opzet van de nieuwe educatieruimte bij de 

Waarf . 


