


Verbeelding van de Regge

De Regge stroomt door een landschap dat in haar reliëf is gevormd in en net na 
de laatste IJstijd. Naast dat de rivier die natuurlijke laagtes op zal zoeken en haar 
weg vindt daar waar de minste weerstand van bodemsoorten gevonden wordt, 
zijn alle culturele artefacten daarbij gekomen als de de stroom sturende kracht.
De renaturering van de Regge en de aanleg van de De Doorbraak zijn daden 
voortkomend uit verbeeldingskracht en verantwoorde lijkheidsgevoel. Er wordt 
een breuk gemaakt met eeuwen van een landbouwcultuur 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.
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 com-
positieleer. 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.
Een gekanaliseerde rivier herontwerpen voor een natuurlijke dynamiek van het 
water 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 ‘ideaal’ natuurlijk beeld. Juist 
uitgevoerd komt een proces op gang waarbij de rivier langzaam zich zelf weer 
vormt analoog aan een Regge zoals die in de Hottinger atlas is afgebeeld.

Wanneer in 2020 het proces van omvorming (vrijwel) compleet is zal het peil 
dynamisch zijn, een goede reden om de peilschaal in ere te herstellen: een detail 
maar een mooi teken van de leesbaarheid die wordt nagestreefd.





ONTMOETINGEN
De Regge wordt van een gekanaliseerde waterloop weer een echte rivier. Samen 
met de Doorbraak toont dit een echte verschuiving in het denken over water. 
Water kan weer het landschap mede gaan bepalen, we gaan weer nadrukkelijker 
leven met het water.

Als we kijken naar Hagmolenbeek, Twickelervaart, Lee, Peddemorsleiding, 
Doorbraak/EksoseAa, Entergraven, Maatgraven, Elsenerbeek, dan brengen deze 
waterlopen de verhalen van westelijk Twente naar de Regge, ieder met een 
eigen sfeer: de een ruraal agrarisch, een ander stedelijk, of de adem van nieuwe 
natuur. Deze ontmoetingspunten staan als bijzondere plekken op de plankaart 
van de Herinrichting. Hagmolenbeek en Doorbraak zijn in feite geen instromende 
beken, maar samenvloeiing van gelijkwaardige waterlopen. In ontwerpteam en 
projectteam is er voor gekozen om beide plekken rust te geven, deze plekken 
landschappelijk niet extra aan te zetten of beelden aan toe te voegen, maar er is 
veel aandacht aan gegeven om ze goed te detailleren. 
Voor de andere waterlopen die horen bij het stroomgebied van de Regge geldt dat 
de instromende waterloop haar eigen loop mag vinden vanaf waar ze de plangrens 
voor de Regge kruist. Hierop zijn –voorlopig- drie uitzonderingen en wordt special 
aandacht gevraagd voor aanpassing van de Maatgraven in de toekomst.

Laten we er trots zijn op het herstel van het watersysteem door op plekken waar 
we ‘langzaam’ het Reggedal  betreden een ‘Dalsteen’ te plaatsen: 
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SAMENKOMEND
Hagmolenbeek-Regge

Een prachtig cultuurhistorisch ensemble: Hagmolenbeek, esje, Regge en hoeve 
Koerkamp. Hier is goed zichtbaar hoe in onze geschiedenis natuurlijk landschap 
en culturele ontwikkeling met elkaar samenhangen. Twee kleine beekjes, de 
gezamenlijke bovenlopen van een laaglandbeek die pas na samenvloeiing met de 
Doorbraak een riviertje genoemd kan worden. Hagmolenbeek en Regge vinden 
hier hun weg tussen kleine zandopduikingen die al heel lang in gebruik zijn als 
akkers. Dit oude kamp-essen landschap lijkt al sinds de steentijd bewoond als 
we denken aan de grafheuvels in het Borkelt. De Koerkamp beheerst de rust 
hier, met net over de Regge een prachtige kleine zandopduiking die het verdient 
om als een relict van het oude kamp-essenlandschap blijvend een akker te zijn, 
omzoomd door bomen. 





SAMENKOMEND
Doorbraak-Regge

De aanleg van de Doorbraak en de re-naturering van de Regge hangen direct 
met elkaar samen: beide zijn correcties op eerder gemaakte beslissingen die 
nu als kapitale fouten worden ervaren. De kanalisatie van de Regge en de 
waterkundige wond van het Twentekanaal worden beide geheeld, en gaan 
samen verder naar de Vecht. 

De plaats waar Eksose Aa/Doorbraak en Regge samenkomen is nu al prachtig, 
het V-vormige punt met daarop en grote boom is nu al het brandpunt van een 
eerder project binnen de Herinrichting: een centraal punt om het omringende 
landschap toeristisch te ontsluiten. Hier ligt de Wisselmaat een klein portret 
van het te ontsluiten landschap, een entree die het landschap opent voor 
iedereen, het landschap als ‘publiek’  landgoed. De aanvullende plannen voor 
recreatieve ontsluiting in deze fase van de Herinrichting maken het nodig 
om nog eens goed te kijken naar de aansluitingen van de Wisselmaat op het 
(nieuwe) recreatieve netwerk. 





INKOMEND
De Twickelervaart

De Twickelervaart is een belangrijk cultuurhistorisch element in het landschap. 
Gegraven in opdracht van Twickel om haar producten aan te kunnen bieden. De 
vaart heeft een duidelijk eigen landschappelijk karakter, het is een waterweg als 
een laan. Een tiental jaar geleden heeft het waterschap een klein retentiegebied 
aangelegd in de monding van de Twickelervaart. Het is duidelijk dat nieuwe 
functies een plaats moeten kunnen vinden in het landschap, maar de manier 
waarop hier is omgegaan met de vaart is vergelijkbaar met in een stad omwille 
van een rotonde een monumentaal pand af te breken. Er is alle reden toe om nu 
de monding binnen het huidige plangebied valt, te bezien wat hier te repareren 
valt: hoe kan de cultuurhistorie weer leesbaar gemaakt worden?
ONTWERP
Allereerst het landschappelijk beeld restaureren. Dit kan door de aanleg van een 
dijk die ingeplant wordt met een rij bomen. 
Verder is bijzonder dat Twickel nog steeds leeft, kleiner dan 200 jaar geleden, 
maar de oude houtmolen werkt nog steeds naast een moderne zagerij. Twickel 
staat voor duurzame bosbouw. 
De grote plannen met de Regge hebben consequenties voor nogal wat 

bomen. Iedere boom is het waard om beoordeeld te worden of deze moet/

kan verdwijnen, dat is steeds een democratisch afwegen van ecologische, 

politieke (emotionele), sociale en economische waarden. Daar waar bomen 

moeten verdwijnen kan nagedacht worden of ze bruikbaar zijn in de 

werkzaamheden die er de oorzaak van zijn dat ze moeten verdwijnen. Dit is 

niet cynisch, maar de verantwoordelijkheid nemend ontwerpen.

De om te zagen bomen kunnen tijdelijke monumenten zijn waartussen 
de nieuwe bomen opgroeien. Als de jonge boompjes groot zijn, zijn de 
monumenten verdwenen.

EXTRA: 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 dan de groene dam tussen Lee en 
Regge doorgestoken kunnen worden om te kunnen “Varen waar gen water is”.  
Die groene dam moet er dan wel liggen, een prachtige ontwerpopgave!





INKOMEND
De Entergraven

Deze waterloop zal naar verhouding voedselrijk blijven. Er wordt om ecologische 
reden gepleit het water zo direct mogelijk in de Regge te laten stromen. De 
flora die zich bij een vrij instromende Entergraven in het voedingsgebied zou 
ontwikkelen is ongewenst. Toch zwemt er vis in deze waterloop, vis die moet 
kunnen migreren met de Regge. Bij het opheffen van de huidige stuw moet dat 
weer mogelijk worden door de aanleg van een vistrap.
OPGAVE
Standaard worden vistrappen in het landschap opgenomen door een serie kleine 
hoogteverschillen met stortsteen aan te leggen. De Regge is altijd moeilijk 
bevaarbaar geweest en om er te kunnen varen was het soms nodig om een 
(groene) dam op te werpen waarachter zich zo veel water kon verzamelen 
dat een kleine platbodem mee kon drijven op het na doorsteken van de dam 
wegstromende water. Deze beelden van dam en schip kan een ontwerp voeden 
voor een vistrap





STUW
Terug naar de te verdwijnen stuw. Afscheid van een sterk gereguleerde Regge is 
de uitkomst van veranderend denken over hoe we in Nederland op lange termijn 
veilig en betaalbaar droge voeten houden daar waar we wonen, werken, waar 
we van leven. In de monding van de Entergraven staat een stuw die overbodig 
wordt. 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 een, 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. Op hoofdlijnen 
zie ik twee verschillende uitgangspunten: hergebruik of conservering. PROJECT

STUW Conservering OPGAVE/ONTWERP
Belangrijk bij het denken over op welke manier de stuw te conserveren, 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 manier om het object zo te laten spreken is het te behandelen als een 
archeologische vondst die geconserveerd wordt en tentoongesteld.





STUW  Hergebruik OPGAVE/ONTWERP
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 Elsenerbeek

Een nieuwe waterloop die vooral wordt gevoed door kwelwater dat ontstaat door 
de druk van de omringende stuwwallen. Het water stroomt in een ecologische 
zone die bestaande en nieuwe natuur met elkaar verbindt, nat en droog. De 
Elsenerbeek mondt uit in de Regge kort voor de –voorlopig- te handhaven stuw 
en daarbij behorende vuilvang. Het laatste deel gaat door een laagte onder een 
steilrand met een hoge archeologische verwachting. Op basis van deze context 
is gekozen voor een bedding en niet voor een vrije instroom in het Reggedal.
In het gebied rondom de monding komt een parkeervoorziening voor vissers en 
wandelaars. Op een kleine opduiking komt een van de drie watertafels die de 
Elsenerbeek begeleiden van brongebied tot monding. (werk in uitvoering)





AANWONEND
BinnenGerrit – Bouwhuis Kattelaar

Directe fysieke herinneringen aan de Regge als transportader, als ontsluiting van 
Twente, zijn er weinig meer, maar de vroegere Herberg BinnenGerrit bestaat 
nog, nu in gebruik  als gewoon woonhuis. Het was de overslagplaats van 
goederen, tot zo ver was de Regge ‘bevaarbaar’. Het belang van dit overslagpunt 
liep terug met de aanleg van de Twickelervaart en met de aanleg van de eerste 
doorlopende (tol)weg van Deventer naar Hengelo die splitste bij Holten in een 
tak via Rijssen-Almelo en een via Goor Delden, werd Binnen Gerrit ten noorden 
en te zuiden gepasseerd. Na meer dan honderd jaar isolement kwam de A1, de 
‘definitieve’ opvolger van de Regge als levensader van Twente direct over het erf, 
maar zonder economische herleving, zonder respect, Regge, Bouwhuis Kattelaar 
en BinnenGerrit liggen er verstoten bij, verscholen achter een groengordel, de 
Regge weggestopt in een betonnen duiker. Met de op handen zijnde verbreding 
van de A1 ontstaan er kansen om oude en nieuwe levensader in wederzijds 
respect betekenisvol vorm te geven. 

OPGAVE
Kruising Regge en A1, onzichtbaar voor de A1 gast, onvoldoende ruimte voor de 
Regge, en onleefbaar voor de bewoners van de monumentale bebouwing rond 
bouwhuis Kattelaar en Herberg/loskade Binnen Gerrit. Prachtige afweging van 
belangen geschiedenis, wensen en 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 een rimpel in het landschap van ijstijdelijke oorsprong.
ONTWERP
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 beplanting 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. 





AANWONEND
Enter – De Veurmors Regt door Zee

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 uitbreiding 
van zandpaden en wisselende natuur. De houtwallen n-z en de losse bomen 
o-w kunnen heel precies  gecorrigeerd/aangevuld worden waardoor de 
Veurmors n-z transparant is en o-w op spannende wijze gesloten. Het wordt 
dan bij uitstek een wandelgebied.
ONTWERP 
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”.





AANWONEND 
Rijssen: Oude Veer / Pelmolen
Knooppunt Regge x N350 x spoor  op de grens van Wierden en Rijssen met als 
kernpunten Pelmolen + woonwijk, brug, bedrijven op drie hoeken van de brug, 
Het Oude Veer, De Maatgraven + verouderd bedrijventerrein en RWZI, landgoed 
Grimbergen, camping ’t Mølke.
OPGAVE
Hoewel de structuur duidelijk ruim (en feodaal) is, is het nu een volgelopen 
gebied. Ten 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
RWZI 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.





AANWONEND
BOMBAZIJN ONTWERP
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 kunstenaars, 
bewoners, scholieren, Technische Commerciële Textielkunde studenten aan 
Saxion Enschede, en een industrieel-‘ambachtelijke’ productie opzetten samen 
met het textielmuseum 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 om ze te gebruiken in hun bedrijven.





KRUISEND
Bruggen – Voordes - Stuwen-Drempels OPGAVE/ONTWERPEN
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 
verliest 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 wandelaar, 
tot beton en staal voor landbouw- en autoverkeer. 
In ons zakelijk functionele landschap wordt er lang nagedacht voor er een brug 
gebouwd zou worden. Behalve economische zijn er ook culturele redenen voor 
voorzichtigheid, het landschap lijkt gelijk op beide oevers, maar de cultuur is vaak 
verschillend. 
De toegestane dynamiek begint met een smallere Regge, en bij langdurige 
droogte zal ze ook ondieper zijn, misschien doorwaadbaar? Of zouden de 
belangen van de landbouw dan al lang voor gaan? Voorlopig blijft er in ieder geval 
een stuw (bij Notter), en daarmee blijft 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, 
hier raken we de kern van wat in alle deelontwerpen voorop staat: De Regge is 
een rviertje door een ruraal landschap, hier past informeel ontwerpen, steeds 
uitgaand van de plaats. 
In de hiervolgende ontwerpen wordt vooral gewerkt met materiaal dat vrijkomt 
door het maken van een nieuwe, meanderende Regge: vnl bomen. 
Uitgaande van de plaats en de functrie van de brug kan een brug een simpele 
hulp bij oversteken zijn in een struingebied, terwijl alle denkbare veiligheidseisen 
de brug zal mede bepalen die gebruikt moet worden op een doorlopend fietspad 
of landbouwweg. 
Voor iedere brug in dit dal geldt dat hij betekenisvol ontworpen wordt, bij zal 
dragen aan het verhaal van de veranderende Regge, bij zal dragen aan de 
beleving van de Regge.
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