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Verbeelding van de Regge
bedding
De Regge stroomt door een landschap dat in haar reliëf is gevormd in en 
net na de laatste IJstijd. De rivier zocht de natuurlijke laagtes en vindt haar 
weg daar waar de minste weerstand gevonden wordt. Nu zijn alle culturele 
artefacten daarbij gekomen als de stroom sturende krachten.
natuur
De renaturering van de Regge en de aanleg van de De Doorbraak zijn daden 
voortkomend uit verbeeldingskracht en verantwoordelijkheidsgevoel. Er wordt 
een breuk gemaakt met eeuwen van een cultuur die misschien niet in conflict 
leefde met het water maar toch meer dan op haar hoede was. Het is een 
uitdaging om de vernieuwde Reggezone niet losgeknipt in het land te leggen, 
het nieuwe verstaan van het water en de natuur niet als contrast te tonen met 
het oude verstaan en leven van het land.
cultuur
De Culturele diversiteit van de Regge wordt zichtbaar in haar water 
toevoerende beken en leidingen. Van Bron naar Midden Regge is de 
Hagmolenbeek op het moment van instromen gelijkwaardig aan de Regge, 
beide klein, beide landelijk op het natuurlijke af. 
De Twickelervaart is de waterkundige equivalent van een monumentale laan, 
teken van feodalisme en handelsgeest. 
De Peddemorsleiding is een echt landbouwwater een zakelijk respectvolle 
verhouding met het landschap. 
De Doorbraak is een complexe waterloop, zij zit vol schaamte en boete 
maar vooral ook trots. Schaamte voor het industriële verleden van Almelo 
en Borne, boete voor de aanleg van het Twentekanaal waarbij het natuurlijk 
watersysteem van Twente werd geamputeerd, trots op de daadkracht 
waarmee  water weer haar natuurlijke krachten kan ontplooien. 
De Entergraven brengt ook de Elsgraven mee, beide oude waterlopen die 
zijn aangelegd om het leven van een kransesdorp mogelijk te maken, zij zijn 
culturele beken met een lange traditie (de Lee was een korte dwarsverbinding 
tussen Entergraven en Regge voor de Regge-schippers uit Enter). 
De Maatgraven begint als landelijke -gegraven- waterloop en eindigt als een 
stedelijke goot zonder schoonheid, puur functie: een harde beek. 
De Elsenerbeek is een ontdekkingsreis, ooit moet er vanuit het dal tussen 
de stuwwallen water gestroomd hebben naar de Regge, maar het had al 
jaren zijn gezicht verloren in een veelheid van slootjes die afwaterden op de 
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Maatgraven. De Elsnerbeek markeert een keerpunt in de tijd waardoor ook de 
De Doorbraak en de renaturering van de Regge tot stand komt. 
Tussendoor komen er nog meer kleinere leidingen binnen op de Regge, 
allemaal hebben ze hun eigen verhaal, het zou mooi zijn om die verhalen uit te 
zoeken en op te tekenen.
valkuilen
Het enthousiasme van het weer ruimte geven aan de natuur en de hoop 
dat oude beelden van rijke natuur weer mogelijk zijn, dreigt ontwerpers 
te verleiden om iedere honderd meter alles te stoppen. De Doorbraak 
heeft meer meanders, nevengeulen, poeltjes en overstromingsvlaktes en 
waterbosjes dan wenselijk is. Het wordt hiermee bijna een tuin in plaats van 
landschap. We moeten onszelf blijven voorhouden: hou het groot, hou het 
stoer, durf te kiezen voor toegankelijk-ontoegankelijk, voor terughoudend 
beheer. Niet alle beleving voorprogrammeren biedt ruimte voor ontdekking, 
en dat geldt niet alleen voor recreanten, maar met name ook voor ons 
ontwerpers en beheerders. 
natuur als co-auteur
Een gekanaliseerde rivier herontwerpen voor een natuurlijk proces betekent 
dat de natuur co-auteur wordt. Dit eist het formuleren van een zo sterk 
mogelijk  cultureel ontwerp dat maximaal ruimte biedt aan de natuur en niet al 
bij voorbaat een kopie probeert te zijn van een mogelijk (natuurlijk) eindbeeld. 
Juist uitgevoerd komt een proces op gang waarbij de rivier langzaam ‘terug 
groeit’ in de tijd,  zich zelf weer vormt analoog aan de Regge zoals die in de 
Hottinger atlas is afgebeeld.
wie is de Regge
De Regge ontvangt water van boven en vanuit de bodem en vanuit 
instromende waterlopen. Deze waterlopen hebben ieder een eigen type 
achterland, brengen hun verhalen mee naar de Regge. De Regge verandert er 
wel door van gedaante, maar niet schoksgewijs van karakter. De Regge is een 
rustige stroom, ontspannen liggend in een laag golvend landschap.
landschap = kunst
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 kleur. Voor stroomgeul(en) en paden gelden de aandachtsgebieden van zijn 
compositieleer. Bomen, los en in lijn; de rivier, hoofdstroom en nevengeulen,  
weides en moerasvlaktes, bruggen en wegen, paden en stuwen, alles telt 
mee in de compositie van het landschap als kunstwerk, alles heeft betekenis.
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Deelgebied 1 Binnen Gerrit  BOVEN REGGE

Landschap
Lange glooiingen
Veel begroeiing, hoog, dicht
Mooie lange, rechte zandpaden
Kwel (opvallend grote natte delen in het ontwerp)
Dun bevolkt
Niet intensief agrarisch benut (wel intensieve bedrijven)

Aandachtspunten ontwerp
Gelijkwaardigheid Hagmolenbeek aan Regge
Huidig raken Hagmolenbeek en Koerdam is kenmerkend in het landschap
Rol Nieuw Koerdam. Alternatieve loop route/beek nodig?
Twee bestaande bruggen worden geruimd en twee nieuwe. Nodig?
De Regge loopt ‘dood’ op A1: De verkeersader van Twente (voorheen de Regge)



Algemeen
Zoek naar ontspannen bedding die gestuurd wordt door reliëf en belangrijke 
punten in het landschap. De rivier gaat een open relatie aan met andere lijnen 
in het landschap, liggende (paden, kades) en opgaande (beplanting).
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De verbeelding van ... de Regge 2010

Durf trots te zijn: op geëigende plekken een‘Dalsteen’ plaatsen: 
De Verbeelding van de Regge 2010
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Toegevoegd ontwerp: De verbeelding van de Regge 

Kruising Regge en A1, onzichtbaar voor de A1 reiziger, onvoldoende ruimte 
voor de Regge, en onleefbaar voor de bewoners van de monumentale bebou-
wing rond bouwhuis Kattelaar en Herberg/loskade Binnen Gerrit. Prachtige 
afweging van belangen geschiedenis, wensen, kansen in studie Linde Egbers.

Ruimte voor natte Regge en droge oevers  (fauna-wissel en fietspad) onder de A1
Herberg- overlaadplaats Binnen Gerrit weer aan de Regge
Verkeer uit erf Binnen-Gerrit halen
A1 tillen in alle rust als was het een rimpel in het landschap van ijstijdelijke 
oorsprong.
Langs zuidzijde A1 een transparant, van onder uitbollend geluidscherm, zo dat 
er zicht op het naast en onderliggende landschap mogelijk is.
Het geluidscherm is een in drie dimensies buigende golf die aan weerszijden 
van de echte overspanning meebuigt met het talud en verdwijnt in de beplant-
ing op het talud.
Het talud wordt met technische middelen zo smal mogelijk gehouden om 
maximaal ruimte te geven aan bouwhuis Kattelaar, Regge en Binnen-Gerrit.
De Regge iets schuin onder de A1 door laten schieten waardoor er in de 
rijrichting beter in gekeken kan worden. 
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Deelgebied 2 De Mors BOVEN REGGE

Landschap
De Veurmors, ’s zomers droog, ’s winters te nat om door te lopen. 
Een groene buffer tussen Enter(graven) en Regge.
Op de hogere gronden in de brede vlakte kleinschalig weidegebied, noord-zuid 
richting begrensd door houtwallen, oost-west losse bomen langs de zandpaden.

Aandachtspunten ontwerp
Hoe sluit Lee aan op Regge
De manier waarop de Twickelervaart is behandeld tijdens de aanleg van een 
van de eerste retentiegebieden is een dramatische aantasting van een 
cultuurhistorisch monument.



Algemeen
De Regge krijgt nog geen extra water uit instromende beken, de vergroting is 
vooral regenwater, kwel afgesneden door Entergraven, dus geen aanleiding 
om bedding dramatisch te veranderen, breedte/diepte, noch meander
De locale geschiedenis van Enter met de Regge geeft alle aanleiding om hier 
aandacht aan te schenken naast de werf met zomp. 
De Veurmors: in eerdere discussies over dit gebied is er over gedacht of de 
Regge hier op zou gaan in de brede vlakte. En vervolgens of dat zou ge-
beuren als een brede natte vlakte met dunne wateraders, of opgenomen in 
het culturele patroon van de weides. Langzamerhand denk ik dat een van de 
kwaliteiten van de Regge in haar gekanaliseerde vorm en in haar nieuwe vorm 
is (kan zijn) de rust waarmee ze in het landschap ligt. Dat pleit er voor om hier 
de Regge een zelfde voorkomen te laten hebben als voor de A1. Dit biedt ook 
voldoende kansen om in dit stuk waar de Regge dicht bij een stevig bewoond 
dorp ligt de lokale bewoners mede gebruik te geven van het  Reggedal.

   25



De verbeelding van ... Regt door Zee

De Veurmors
Wanneer de Regge ten noorden en ten zuiden van de A1 gelijk wordt 
doorgezet, dan kan de rijke schakering van weides de basis zijn voor uitbrei-
ding zandpaden en wisselende natuur. De houtwallen n-z en de losse bomen 
o-w kunnen heel precies  gecorrigeerd/aangevuld worden waardoor de Veur-
mors n-z transparant is en o-w op spannende wijze gesloten. Het wordt dan 
bij uitstek een wandelgebied. 
In het dorp staan nog de boerderijen waar schippers hebben gewoond, er 
wonen nog families die schippers onder hun voorouders tellen. De laatste 
schipper van de laatste Zomp, de Regt door zee, stierf in 1940, er bestaat een 
lijst van de laatste 16 schippers. Deze 16 namen horen in de Veurmors, het 
gebied tussen Enter en de Regge. De wijze waarop? Mogelijk bankjes, maar 
dan wel houten, zo gemaakt dat ze duidelijk geïnspireerd zijn op de simpele 
maar uitgekiende houtbewerkingstechniek van de bouwers van de Enterse 
Zompen, “de snelste platbodem van Nederland”.



De verbeelding van .... De Textiel

Twente was een van DE regio’s in Nederland met thuiswevers. Vlas werd 
er niet veel verbouwd, maar de garens werden over de Regge naar Twente 
gebracht waar het werd verwerkt tot bombazijn (half linnen, half katoen), Sajet 
(?) en linnen (vnl Almelo) Het waterschap zou een serie theedoeken kunnen 
laten ontwerpen en weven in een samenwerkingsverband met het textiel-
museum in Tilburg (De Welle lijkt te weinig kennis in huis te hebben), met als 
thema de Regge keert terug. Aanwonenden van het Regge-dal krijgen een 
theedoek en de toeristische sector in de Reggestreek kan de doeken tegen 
kostprijs aanschaffen. 
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De verbeelding van ... de Twickelervaart

De Twickelervaart
Het kleine retentie/natuurgebied in de monding van de Twickelervaart volgt 
aan de zuidkant exact de lijn van de oude loop van de vaart. De Twickelervaart 
oogt overal waar hij door open landschap loopt als een statige laan. Dat beeld 
kan weer worden opgeroepen zonder afbreuk te doen aan de in het reten-
tiegebied opgebloeide natuur. Lijkt mij een absolute noodzaak! En eigenlijk 
moet het waterschap dan ook nog even iets buiten het herinrichtingsgebied 
kijken en de vreemde uitstulping/verbreding  bij de Enterse straat restaureren. 
Had er een welstandscommissie voor het landschap bestaan dan was het 
nooit gebeurd. Toch ...?



Toegevoegd ontwerp

De Lee
Het kan zijn dat er nooit water genoeg is in de Boven Regge om de zomp van 
de werf naar Ekso te laten varen, maar als er ook maar een minieme kans 
is dat er een dag wel voldoende water staat dan moet op dat moment de 
groene dam tussen Lee en Regge doorgestoken kunnen worden om te kun-
nen “Varen waar geen water is”.  
Die groene dam moet er dan wel liggen! Een prachtige ontwerpopgave.
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Deelgebied 3 De Keurst BOVEN REGGE

Landschap
Open landbouwgebied
Dun bevolkt
Weinig wegen

Aandachtspunten ontwerp
Fietspad op afstand van de Regge, afstemming  op elkaar in lijnvoering uit-
drukken
Grote verschillen tussen huidige de Regge begeleidende beplanting en het 
ontwerp. Goed kijken en vergelijken?
Opgroeiend houtgewas zeker op delen van de Regge-strook toestaan, sluit 
aan bij het gevoel dat het landschap nu ook geeft.



Algemeen
Kiezen voor rust. Zoeken naar verweving landbouw en natuur (Regge-strook), 
om te voorkomen dat de Regge-strook een te duidelijk herkenbaar begrensd 
element wordt en als het ware losgeknipt in het landschap ligt (iets wat hier 
en daar duidelijk wel gebeurt bij De Doorbraak).
Op de schetsen tot nu toe is niet altijd zichtbaar waar waterschap toegang 
heeft voor onderhoud, en onduidelijk wat de natuurdoelen zijn (of is het een 
proces dat voorop staat?) en wat de rol van de –recreërende- mens is in de 
Reggestrook.
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Deelgebied 4 IJpelo’s hoek MIDDEN REGGE

Landschap
Kleinschalig, landbouwkundig in gebruik
De Doorbraak is letterlijk een culturele doorbraak met het herstel van het 
stroomgebied van de Regge. De waterhuishouding wordt zo veel mogelijk 
verlost van ‘ons’ keurslijf, onze cultuur probeert weer mee te bewegen met 
wat water zelf wil.

Aandachtspunten ontwerp
Gelijkwaardige samenstroming Regge en Doorbraak: samenstromen ≠ delta
Om gelijkwaardigheid te benadrukken voorkomen dat Regge en Doorbraak 
voor het moment van samenstromen met elkaar contact maken, ook niet bij 
extreem hoog water.
Koppelen Wisselmaat (balkon) aan Regge (detail ontwerpen)
Routes en toegangen in het gebied ontwarren van Wierdense weg (bijvoor-
beeld veetunnel mede gebruik voor voetgangers denkbaar?
Bestaande brug(gen) en begroeiing?
KNELPUNT is brug Ekso - Wierdense weg
KNELPUNT is ruimte ten noorden van de brug bij IJpelo



Algemeen
Meesterhuis en omgeving hekken Reggestreek. Van Rijssen tot Enter wordt 
de Regge veel genoemd, maar er wordt niet of nauwelijks geleefd met de 
rivier. Dit toegangspunt tot Regge en Doorbraak en landelijk gebied  niet over-
matig invullen vol borden, hekken en geboden, maar vrije betreding zo veel 
mogelijk toestaan. 
De breedte van het dal waar Doorbraak en Regge samenkomen over een 
redelijke lengte in een iets verdiepte ligging tov van het direct aangrenzende 
landschap biedt kansen om de associaties met het (post-)IJstijdelijk landschap 
tot een ‘betoverend’ niveau op te voeren.
Opvallend is dat de Doorbraak veel korter meandert met meer nevengeulen 
dan het ontwerp tot nu toe van de Regge. De nieuwe Regge meandert ook 
veel minder dan de Regge in de Hottinger atlas. Heeft de vernieuwde Regge 
een geïdealiseerd stroombed dat maximaal (natuurlijk) vertraagt en tegelijk-
ertijd maximaal veiligheid garandeert bij excessief veel water?
De mate van detaillering van de Doorbraak is bijna voorbij die van landschaps-
bouw, het aantal poelen, de korte meandering, de vele extra nevengeulen, het 
is bijna tuinarchitectuur. Te veel in fragmenten ad hoc ontworpen?
Aandacht voor afhechten/opheffen Eksose Aa 

   33



De Verbeelding van Afscheid

Eksose Aa: een waardig afscheid met aanwonenden van de Eksose Aa en 
aanwonende van de nieuwe Doorbraak.
Mogelijke organisator kunstenaar Adriaan Nette



   35



De verbeelding van .... de  Doorbraak

Het stroomgebied van de Regge is duidelijk bepaald door de laatste IJstijd. 
Beken en riviertjes zijn wel van gedaante veranderd, en er is een bewonings-
geschiedenis overheen gegaan. Een groot deel van dat stroomgebied van 
de Regge werd ooit afgesneden door de aanleg van de Almelo-tak van het 
Twente-kanaal. Bij aanleg van de Doorbraak zorgde juist die reden een vertrag-
ing, de boor voor de onderleiding onder het kanaal stuitte op de zwerfkeien 
van een eindmorene. Met veel moeite zijn deze keien verwijderd en zijn de 
buizen aangebracht. De keien (diameter 0,5-1m) liggen in depot. 
Na openstelling van de Doorbraak zal het weer het landschap van door de 
gletsjers en smeltwater en wind gevormde laagtes zijn die de Regge voedt. 
Tussen de keien zijn ook archeologische vondsten gedaan, daarmee markeren 
ze ook het omslagpunt van een natuurlijke (mythische) wereld bevolkt door 
jager/verzamelaars naar een sedentaire cultuur van oorspronkelijk landbouwer/
veetelers die de natuur meer –en blijvend- naar haar hand zette. Deze keien 
hebben symbolische en dramatische waarde, en zijn daarmee prachtig mate-
rial om juist in dit gebied tussen Regge en Doorbraak de beleving van het land-
schap te kleuren, te intensiveren.
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Deelgebied 5 De Leijerweerd MIDDEN REGGE

Landschap
Hoe ‘beschadigd’ is hier het 19e (?) eeuwse houtwallenlandschap
Veel grotere agrarische bedrijven
Bungalowpark
Regge voor 1910 gekanaliseerd, maar er lijkt hier nog een (waterhoudend) 
restant van een oude meander te liggen.

Aandachtspunten ontwerp
Twee KNELPUNTEN: Ekso en N347
Duidelijk dal, kan de Regge eenmaal verlost van het gestuwde regime met 
kades mogelijk uitbreken uit de in de herinrichting gereserveerde strook?
Fietspad N-Z brug + ‘nevengeul’: perforatie/voorde??
Rondjes Bungalowpark intensief gebruikt: kort en schakelen. Recreatie in 
gebied mogelijk/wenselijk?
Rondjes Heienhuis en Boerkamp zonder verbinding met gebruikersgroep?
Veel nu staande beplanting verdwijnt in ontwerp
De Kloosterhoek: grote archeologische waarde: goed in kaart voor dit deel?
Weinig of geen strooibomen



Algemeen
Er komen in het traject een aantal knelpunten voor die vooral voor de doelstel-
lingen van het waterschap en de ecologie bezwaarlijk zijn. Hoe wordt daarmee 
omgegaan? Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
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Verbeelding van ... de Entergraven

De Entergraven is een wezenlijke bijdrage aan de Regge. Naar verwachting 
komt hier een stuw/vistrap/brug en voorde



   41



Deelgebied 6 De Grimbergen MIDDEN REGGE

Landschap
Hoewel de structuur duidelijk ruim (en feodaal) is, is het nu een volgelopen 
gebied. Ten zuiden, cq westen van de Regge met Rijssen: kantoren en huizen 
en bedrijven met hun rug naar de Regge! Een RWZ die uitkomt op de Regge 
direct naast een prachtige boerderij Het oude Veer.
Aan de noordzijde – Notter- valt de bebouwing weg, maar blokkeert zware 
beplanting een gevoel van ruimte. Het Reggedal is hier niet landschappelijk 
herkenbaar.
Een bedrijventerrein dat aan herontwikkeling toe is
RWZ up to date? Toekomst perspectief?

Aandachtspunten ontwerp
Te weinig ruimte voor WATER – FAUNA – en de ‘trage’ MENS
Hoe komt de Maatgraven in de Regge? (Waterkwaliteit, beeld, in combinatie 
met herontwikkeling bedrijventerrein?)
Verbinding langzaam verkeer verliest hier contact met Regge en Reggedal.



Algemeen
Dringend overleg tussen gemeentes nodig onderwerp:
ZICHT op RIJSSEN <=> ZICHT op REGGE
Letterlijk alles hier rondom de N350 en Regge heet Regge, maar niets trekt 
zich iets aan van de Regge.
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Deelgebied 7 Zuna MIDDEN REGGE

Landschap
Breed open dal

Aandachtspunten ontwerp
Meer slagen voor de Regge mogelijk. Wenselijk? Terugliggende kromming : 
“Kromme rakken” ?
Paden plotseling kronkelend en toch niet sluitend tot schakelbare ommetjes
Fietsroute loopt ‘dood’ bij brug Zunaweg
Veel bruggen/voordes



Algemeen
Hier komen veel bruggen en voordes voor in dit deel. Een brug is een gepro-
grammeerde verbinding: wat natuurlijk gescheiden was, wordt geslecht voor 
iedereen. Een voorde is een gevonden (verbeterde) verbinding voor degenen 
die ‘durft’. De rivier is een natuurlijke barrière die natuurlijk genomen kan 
worden: zwemmend/varend. 
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WEGEN - PADEN - BRUGGEN - DAMMEN - STUWEN - VISTRAPPEN - .... 

Tot 1900 was de Regge een belangrijke verbindingroute, maar trein en auto 
verdrongen de schepen. In 1940 sterft de laatste Regge schipper die in 1934 
zijn schip, de Regt door Zee, aan het museum had overgedaan.
Een rivier die geen vaarweg meer is wordt meer en meer een barriere, zij ver-
liest haar lengte en wordt beoordeeld op haar breedte. Bruggen hoeven niet 
meer open te kunnen, alleen te overspannen, berekend op het gewicht dat ze 
maximaal moeten kunnen dragen. Van plank over een beek voor een wande-
laar, tot beton en staal voor landbouw- en autoverkeer. 
In ons zakelijk functionele landschap werd er lang nagedacht of er wel een 
brug gebouwd zou worden. Behalve economische zijn er ook culturele re-
denen voor voorzichtigheid :-) Een brug verbindt delen die door de rivier niet 
‘gelijk’ waren. Het landschap lijkt gelijk op beide oevers, maar de cultuur is 
vaak verschillend: van botsende geloofsovertuigingen tot stad - land tegenstel-
lingen. Bij het herstel van een meer natuurlijk waterregime wordt de Regge 
ook toegankelijker. De toegestane dynamiek begint al met een smallere 
Regge, en bij langdurige droogte zal ze ook ondieper zijn, misschien door-
waadbaar? Of zouden de belangen van de landbouw dan al lang voor gaan? 
Waarschijnlijk blijven er voorlopig stuwen, en daarmee de noodzaak voor 
bruggen, vistrappen en alles wat er hoort bij een rivier als instrument voor 
waterbeheersing in een bewoond landschap. Niet alleen bewoond, maar ook 
een landschap dat naast productielandschap een steeds belangrijker taak krijgt 
als consumptielandschap. Daarmee dreigt de balans om te kiepen van puur 
functionele paden, wegen en dus bruggen, naar feestelijk vormgegeven, goed 
bewegwijzerd landschap op zijn tijd voorzien van picknicktafels. Dat is nodig, 
maar het kan aansluiten bij de lokale traditie van landelijk bouwen, niets zo 
inventief als een boer die een hek moet maken, een paal moet beschermen, 
een brug nodig heeft, tijdelijk een dam legt, ...
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