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Verbeelding van de Regge - ONTMOETINGEN

De Regge was een rivier die het binnenland van Overijssel 

ontsloot, maar altijd moeizaam, niet voor niets luidt de titel 

van een boek over scheepvaart in Overijssel: Varen waar 

geen water is. Nu is er overal water in de Regge, zomer 

en winter, maar dat kan alleen met veel stuwen en een 

verdiepte en gekanaliseerde bedding binnen een bedijking. 

In zo’n rivier kan helemaal geen zomp meer varen van Zwolle 

naar Binnen Gait. Voor de economische ontsluiting hoeft 

dat ook niet meer, het wegenstelsel is ruim voldoende. 

Verrassender is dat wat verstandige beslissingen leken 

tussen 1850 en in de zestiger jaren van de twintigste 

eeuw om bevaarbaarheid, de veiligheid van het gebied, 

en mogelijkheden van de landbouw te waarborgen, dat 

niet blijken te zijn. Kanalisering, bedijking en verdieping 

leidden tot grotere veiligheidsproblemen benedenstrooms 

en verdroging van de natuur. Op nationaal en internationaal 

niveau wordt nu gewerkt aan een fundamentele herziening 

van het watersysteem. De Regge wordt omgevormd tot een 

meer natuurlijke, dynamisch stromende laaglandrivier.

“ Oog voor andere belangen
De natuurlijke inrichting van de Regge gaat vaak gepaard met het 
creëren van nieuwe natuur. Door een ecologische verbindingszone 
aan te leggen wordt het mogelijk om de onderlinge samenhang van 
natuurgebieden te realiseren. Hierdoor kunnen planten en dieren 
zich verspreiden. Daarnaast wordt ook ruimte gecreëerd voor 
een levensvatbare en rendabele landbouw rond het Reggedal. De 
natuurlijke inrichting van de Regge geeft tevens een impuls aan 
recreatie en toerisme in de gemeenten waar de Regge stroomt. Ook 
worden plannen gemaakt voor wonen aan het water en beleving 
van water in stedelijk gebied.”

Ruimte voor de Regge, folder over Reggeherstel van Waterschap 
Regge en Dinkel

Enter is het dorp waar veel schippers woonden. De 

Entergraven is een waterloop in de Veurmors, het natte 

gebied tussen dorp en Regge waar vroeger de grote en 

kleine Waarf lagen. Een gebied voor het verwateren van 

bomen en waar ook twee werfjes lagen waar zompen 

gebouwd  en onderhouden werden. De Entergraven ligt nu 

los van de Lee die mogelijk weer direct wordt aangesloten 

op de Regge om een nieuwe zomp, gebouwd op de nieuwe 

Waarf, weer -toeristisch- te laten varen op de Regge.

Dit is de context voor de opgave om een vistrap  + nieuwe 

stuw zo vorm te geven dat de transformatie van het 

Reggedal beleefbaar wordt. Maar, met bovenstaande nog 

vers op het netvlies, waarom een nieuwe stuw? De ware 

reden is dat we niet met het hele watersysteem naar een 

meer natuurlijke dynamiek terug kunnen. De instromende 

waterlopen worden apart gereguleerd, afgestemd op de 

taken die ze hebben in het stroomgebied van de Regge. 

De Entergraven stroomt nu via een stuw in de Regge, 

maar omdat de Regge vrijer door een breder deel van 

het dal zal meanderen ligt de oude stuw straks aan de 

overkant van de Regge, vandaar een nieuwe stuw. Maar, 

geen nieuwe stuw die het nog steeds onmogelijk maakt 

voor vis om vrij te trekken in het hele stroomgebied, dus 

een stuw met een vistrap.

In de beeldende kunst heeft Kandinsky grondig geanalyseerd 

hoe een lijn tot stand komt en hoe lijnen, punten en 

vlakken op elkaar inwerken, zwart-wit en in kleuren. Bij 

het herontwerpen van de meer natuurlijke Regge is zijn 

compositieleer toegepast: individuele bomen en bomenrijen, 

hoofdstroom en nevengeulen, weides en moerasvlaktes, 

bruggen en wegen, paden en stuwen, alles telt mee in de 

compositie van het landschap als kunstwerk, en alles heeft 

betekenis.

De nieuwe bedding van de  Regge gaat straks een dialoog aan 

met de oude bedding die zo wordt afgesloten van de nieuwe 

Regge dat de oude bedding alleen meestroomt bij hoog water 

in de Regge. Zo kan de nieuwe stuw ook een dialoog aangaan 

met de oude stuw wanneer die gehandhaafd wordt als een 

‘follie’, en de nieuwe in vorm en materiaal een duidelijke 

relatie legt met de oude stuw.

boven: tekening van Kandinsky in Punkt und Linie zu Fläche



De oude stuw

Nederland heeft geen traditie van ruines, van follies. Wat 

overbodig is wordt opgeruimd, wat geen functie heeft 

verdwijnt. In de Romantiek en later het Neo-Classicisme 

werden bouwsels toegevoegd aan ontworpen landschappen 

om de dramatiek van de natuur te vergroten, de spanning 

tussen cultuur en natuur werd zichtbaar gemaakt middels 

ruines, kunstmatige ruïnes die in materiaal en detaillering 

teruggrepen op Middeleeuwen of Griekse/Romeinse 

bouwkunst. In de twintigste eeuw hebben kunst en 

architectuur weer de deur geopend voor de follie, nu als 

vraagteken, een ‘nutteloos construct’ stelt in het contrast met 

haar omgeving een vraag aan onze cultuur. 

Door de stuw van de Entergraven te behouden ontstaat een 

dis-functioneel bouwwerk in een steeds natuurlijker wordend 

landschap. Het is een echte ruïne en een moderne ‘follie’ 

in één, het zal steeds nadrukkelijker een tegenstelling met 

haar omgeving worden: een werk dat vragen oproept bij 

bezoekers. Aan ons de opgave om zodanige voorwaarden 

voor dat proces te scheppen dat deze verschuiving van het 

karakter van het leesteken dat de stuw is in het landschap 

betekenisvol blijft. Wij kunnen voorwaarden scheppen die 

mede bepalen in welke richting de betekenis van de stuw zich 

mogelijk zal ontwikkelen. 

Belangrijk bij het denken over de stuw, is om ons te 

realiseren dat de locatie van de stuw ten opzichte van de 

Regge verandert. Nu ligt de stuw in de Entergraven, ten 

zuiden van de Regge, straks ligt de stuw te noorden van 

de Regge, op/in een hoogte die ligt tussen oude (bij hoog 

water meestromende) bedding en nieuwe bedding. Ieder die 

een stuw begrijpt zal zien dat hij ‘verkeerdom’ ligt om water 

gereguleerd in de Regge te laten stromen. Door de verlegging 

van de Regge wordt de stuw vanzelf beeld van de omkering 

van het denken in het adagium van het waterschap: versneld 

afvoeren wordt vertraagd afstaan.

Een belangrijke eigenschap die follies succesvol maakt is niet 

alleen hun (ver)beeldende kracht, maar dat ze toegankelijk 

zijn en uitnodigen tot reflectie of observatie: de ruïne is 

ook theekoepel, of schrijverskamer, of observatietoren, 

grotto, schuilkelder, ...  Constructief gezien vertoont de stuw 

overeenkomsten met een paviljoen: een ruimte die halfopen 

is naar het landschap. Het zou dan ook een informatiepunt 

kunnen worden waar een tentoonstelling op/in de muren is 

vormgegeven van de transformatie van het landschap. Het 

kan ook een observatiehut worden van waaruit flora en fauna 

bestudeerd kan worden.



De nieuwe stuw met vistrap

“De Zompschippers hadden altijd een schop aan boord om 

in de zomer, waneer er weinig water in de Regge stond, 

dammen op te werpen. Achter zo’n dam wachtten zij met 

een paar schepen tot het water een eind gestegen was. 

Dan staken zij een gat in de dam en voeren snel met het 

afstromende water een paar honderd meter verder, om 

daar het spelletje te herhalen.”

(Dhr. Bos in ‘rivieren en beken in overijssel’, in gesprek 

met de langst levende Enter schipper Gerrit Jan ten Berge)

In een droomschets werd een verzonken zomp stuw en 

vistrap in één, de spanten drempels in het water waar 

de vis over tegen de stroom op zwemt. Maar, het verval 

is te groot tussen nieuwe peilen Regge en Entergraven. 

Op de lengte van een zomp, twaalf en een halve meter, 

zouden de stroomsnelheden veel te groot zijn plus dat het 

waterpeil in de Entergraven niet gegarandeerd stabiel is 

in zomer en winter. Stuw en vistrap zijn dus twee aparte 

gegevens, maar in het uiteindelijke ontwerp vormen ze wel 

een eenheid: een sterk uitvergroot silhouet van een op zijn 

kop liggende, gebroken zomp die als een dam dwars in 

de stroom ligt. In het breukvlak ligt de stuw, om de zomp 

(dam) heen stroomt de vistrap.

De betonnen keerwanden van de stuw waarin de klep 

gevat wordt die de waterstand regelt worden boven 

maaiveld doorgetrokken. De bezoeker straks zal staand 

op de nieuwe stuw direct zien dat de vorm gelijk is aan de 

‘follie’ die ze op een paar honderd meter aan de overkant 

van de Regge zien liggen. Door het optrekken van deze 

betonwanden en de hellende vormen van de zomp, wordt 

ook de nieuwe stuw een prettige plek om even te zitten, te 

genieten van het geluid van water, altijd wel een wand of 

helling die je uit de wind houdt, misschien in de zon, met 

ruim zicht op de omgeving en van dichtbij op de vistrap. 



REGGEDAL, EHS, beheer Landschap Overijssel: begrazing, struinen toegestaan
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aanpassing loop Regge, in overeenstemming met plan van toedeling



variabel peil Regge 6.95 + Snoek & Blankvoorn           VISTRAP     Modderkruiper & Winde

zomerpeil 8,10+

winterpeil 7,70 +
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De VISTRAP, zomer en winter

De Entergraven is ecologisch gezien voor vis een 

aquarium met lage stroomsnelheid en arme oevers. 

Er komen dan ook alleen maar soorten in voor die met 

weinig tevreden kunnen zijn, als Ruisvoorn en Snoek, 

en dan nog in kleine aantallen. Door de bouw van een 

vistrap wordt De Entergraven toegankelijk voor andere 

vissoorten, als Modderkruiper  en Winde, die leven 

in de Regge en op zoek zijn naar rustiger water als 

paaiplaats en schuilplaats voor jonge vis. Dan moeten 

wel ook de oevers meer natuurvriendelijk worden 

ingericht. Voor de Entergraven zal dat eenzijdig zijn.

De waterstand van de Entergraven heeft ’s zomers en 

’s winters verschillende streefpeilen om de landbouw 

mogelijk te houden. De Regge kan in de toekomst meer 

variëren in waterstand, maar heeft een vast minimum 

dat wordt gegarandeerd. In het Reggedal zal de natuur 

zich rijker ontwikkelen bij deze grotere dynamiek, kleine 

hoogteverschillen worden dan weer belangrijk voor 

plant en dier.

De vissen kunnen zomer en winter vrij in en uit de 

Entergraven via de duikers die op zomer- en winterpeil 

worden afgesteld. Duiker en dekplaat kunnen 

onafhankelijk geplaatst worden. De dekplaat is net als 

de brug over de stuw van gebezemd beton, met in reliëf 

de woorden ZOMER en WINTER, overeenkomstig de 

doorlaathoogte van het water.

boven: variant loopvlak direct op duiker, en stuurkast lager op de duiker

midden: variant loopvlak hoger dan duiker, stuurkast lager op de duiker

onder: variant loopvlak hoger dan duiker, stuurkast direct op loopvlak





STUW-KAMER in ’t VELD

Door de betonnen wanden die de stuwklep moeten dragen 

en de grond moeten keren 80 cm boven maaiveld op te 

trekken ontstaan er ook twee ‘veldkamers’.  Er is altijd wel 

een muurtje dat bescherming biedt tegen de wind, zodat je 

lekker kunt zitten op een eikenhouten bank die uit de muur 

steekt op 40 cm zithoogte. De 50 mm dikke bank heeft 

één zijde die de buitenkromming van de stam volgt, de 

muurzijde is recht. De bank varieert daardoor in breedte 

van minimaal 30 cm tot maximaal 40 cm. Het eikenhout 

moet worden gedroogd en behandeld met Colorseen Timber 

stain HT, een niet filmvormende, oliehoudende, donkergrijze 

kleurbrengende ‘verf’ die niet dekt. 

De zitting rust op een frame van 50 mm stalen koker, 

gepoedercoat in Ral  7062, Granitgrau.

Ieder frame eindigt in twee ankerplaten die in een lichte 

verdieping in het beton vallen zo dat de moeren waarmee de 

ankerplaat bevestigd worden niet buiten het betonvlak van 

de keerwand steekt.

De bodem van de veldkamers is bedekt met een voldoende 

dikke laag Grauwacke split, al dan niet in combinatie met 

Dolomiet, fractie 0,5. Doel is de vloer vriendelijk en welkom 

te laten zijn, jaarrond, zonder intensief maaionderhoud.

De leuningen zijn standaard, diameter-kleur-bevestiging, voor 

het waterschap Regge en Dinkel.

De delen die om een muurtje neerwaarts krommen hebben 

een binnendiamieter van 125 mm om na een kwartcirkel 

over te gaan in 125 recht en dan de volgende 90 graden 

terug naar de ankerplaat om daar-OP recht aan te komen.

Op twee plekken, naast de banken aan de uiteinden van de 

lange keerwanden, komt een RVS bordje met daarin logo’s 

van DLG, Provincie, Landschap Overijssel en Waterschap + 

internetadres (QR-code) van site met info over dit project.

NB: De palen waarin het debiet gemeten moet worden 

kunnen daar staan waar ze functioneel het beste staan.

hoogte info 125 mm

breedte info 125 mm

ankerplaat 150 x 150 mm

frame: koker 50 mm frame diep 300 mm, parallel op 250 mm
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Palen en Draden

Soms is een hek door het landschap mooi, gladde draad is 

altijd mooier dan prikkeldraad, maar vaak is een hek toch 

ook iets dat je buiten sluit. Een landhek, en meer nog een 

wandelpoortje is dan weer uitnodigend. 

De opgave is: 

•  om de opgetrokken keerwand van de stuw geen                  

concurrentie aan te doen 

•  de buitenvorm van de zomp zo gaaf mopgelijk te belijnen

•  de vistrap niet te scheiden van de wandelaar

•  een aparte aanbindpaal voor paarden te realiseren aan de 

noordoostzijde

•  de doorgang voor de werkpaden langs de Entergraven 

begaanbaar te houden tot in het Reggedal

Bij de Doorbraak zijn mooie hekken ontwikkeld. We kunnen 

iets nieuws bedenken, maar wat goed is en voor lokaal 

gebruik ontworpen, is ook hier toepasbaar. 

Landhek en wandelpoort worden in een hoek van 90 graden 

geplaatst. Het wandelhek op 2,5 meter uit de insteek van 

het talud ?? aan de Entergraven (= uitnodigend naar het 

struindal toe), en dan direct aansluitend het landhek 3,50 m 

(?) breed. Opgeteld betekent dit dat de helling van de aarden 

zompvorm op 6 tot 7 m uit de insteek van het talud van de 

Entergraven begint.

boven: aanbinden paarden, kopie zaagbok zompenbouw

onder: detail afrastering: klaphek struinpad + aanbindpaal paarden onder: landhek bij zuidelijke entree werkpad oostzijde Entergraven onder: klaphek in afrastering no-zijde zomp en zw vistrap



INFO-STROOM REGGEDAL

Bij de opdracht werd gevraagd om een info-paneel op/aan/bij 

de vistrap + stuw. Nu staan er al veel bordjes in ieder land-

schap, en zijn daar niet altijd ‘op hun plek’. Informatiepanelen 

horen dan eigenlijk bij een parkeerplek, net zoals ze in de 

stad horen bij de invalswegen. Het ontwerp van deze vistrap 

en stuw biedt al veel ingangen, beeldend en in woord, om 

zelf denkend het verhaal van de plek te kunnen bedenken. 

Natuurlijk zit er altijd nog meer achter dan mensen zo kun-

nen weten, harde feiten voor de een, mooie verhalen  voor 

de ander. In het voorjaar over dit, in de winter over dat, en ... 

Er is gekozen voor een minimale toegevoegde informatie 

die op een bescheiden manier opvallend genoeg is. In haar 

kleinheid verwijst ze direct naar een veel grotere stroom van 

informatie dan ooit op een paneel had kunnen passen, een 

flexibele stroom op het internet, toegankelijk via de per-

soonlijke mobiele smartfoon. Je kunt het webadres intypen 

of via de camera op de telefoon en een QR-reader direct 

verbonden worden.

Eenmaal gekozen voor deze maner van informeren openen 

zich nog extra mogelijkheden. Stuw en vispassage staan niet 

op zichzelf, maar maken deel uit van een meerjaren durend 

project om de Regge te herstellen tot een halfnatuurlijke 

laaglandrivier. En de Regge is zelf bindende hoofdstroom 

van een stroomgebied vol veranderingen op het gebied van 

natuur, landbouw en waterbeheer. Het is al weer bijna tien 

jaar geleden dat DLG-Oost, Oversticht, en waterschap Regge 

en Dinkel binnen de Herinrichting Rijssen Enter het label: 

Verbeelding van de Regge hechten aan de veranderingen in 

het landschap. Een label waarmee duidelijk de ambitie werd 

benoemd om niet alleen technisch functioneel over land en 

water te denken, maar ook, recreatief, landbouwkundig, en 

ecologisch en liefst in samenhang en verder kijkend dan een 

normale optelsom: ontwerpen met Verbeeldingskracht.

De QRcode maakt het mogelijk om direct naar een pagina 

te verwijzen van een meer omvattende website. Daar waar 

je staat, daar scan je de QRcode en je krijgt informatie over 

daar waar jij op dat moment staat. Dit is hét moment om 

een website te maken over het stroomgebied van de Regge!



Een website ontwerpen die geschikt is voor smartfoon en 

beeldscherm, vraagt enige extra aandacht om op beide 

platformen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden.

De twee koloms pc-versie wordt 1 koloms op de smartfoon.




