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Dalfsen, 11 maart 2011 

Geachte raad, 

Pk̂  

Hierbij dient Landschap Overijssel een zienswijze in bij het Ontwerp-
bestemmingsplan Duivecate-Reggedal, dat van 29 januari tot 12 maart 2011 ter 
inzage is gelegd. 
Onze zienswijze spitst zich toe op de Eversberg. Wij willen hieronder de situatie, de 
wenselijke ontwikkeling en de ruimtelijke ordening toelichten. 

De bestaande situatie 
De voormalige havezate Eversberg is om meerdere redenen een zeer belangrijke 
plek in het centrum van Nijverdal. 

• De historische betekenis voor de geschiedenis van de gemeente is groot, 
iedereen is het daarover eens. Een gemeente met zo'n betekenisvolle plek 
midden in de hoofdplaats, mag zich rijk voelen. Aftakeling en teloorgang 
van de historische waarde moet worden voorkomen. Naar onze mening zou 
de gemeente Hellendoom zich daarvoor zeer moeten inspannen. 

• Evenals de historische waarde is ook de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde van het landgoed zeer groot. Hoewel het landgoed 
er momenteel verwaarloosd en verweesd bijligt, is de ruimtelijke structuur 
nog goed te herkennen, zoals de ligging van de lanen, de centrale weide, de 
oude huisplaats, het park - de Engelse tuin, enzovoort. 

• In ecologisch opzicht is de Eversberg zeer belangrijk. Het landgoed ligt - als 
hoog en droog gebied - pal aan het natte Reggedal. Dit contrast wordt in de 
nabije toekomst nog sterker als de Groene Mal ook hier wordt uitgevoerd 
door de nevengeul uit te graven. Talrijke soorten planten en dieren hebben 
baat bij zo'n overgangssituatie van nat en droog en dit wordt nog sterker 
wanneer in de toekomst de Groene Mal gaat fungeren als 
waterbergingsgebied, dat regelmatig onder water staat. In dat geval zullen 
de dieren uit het Reggedal hun toevlucht gaan zoeken op de hogere 
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zandgronden van de Eversberg. De ecologische betekenis van de Eversberg 
wordt ook extra belangrijk door de ontwikkeling van het Combiplan, dat het 
geluid van meer treinen en auto's dichter bij het Reggedal brengt. Dit zorgt 
voor extra stress voor de fauna, die het nodig maakt dat er een rijk en 
natuurlijk rustgebied beschikbaar is. 
Tenslotte is de Eversberg van groot belang als uitloopgebied voor de 
omwonenden en als binnenstedelijk parkgebied. Deze waarde is het 
afgelopen decennium zeer duidelijk geworden, doordat Nijverdal niet meer 
met de rug naar de Regge gekeerd staat, maar juist met het gezicht 
ernaartoe. Nijverdal is weer trots op de Regge en vele inwoners kruisen de 
Eversberg op weg van het centrum naar de Kruidenwijk. 

Gewenste toestand 
Vanwege al deze aspecten is het zeer wenselijk en volkomen terecht, dat het 
bestemmingsplan inzet op revitalisering van de Eversberg. Het gebied laat duidelijk 
zien, dat het momenteel niet meer een levend organisme is en dat de vitaliteit 
haast verdwenen is. Het hart van het gebied is de ruïne van het oude kasteel, die 
slechts door een soort nood restauratie wordt behoed voor verder verval. De eens 
zo fraaie lanen van het landgoed vertonen veel dode en verdwenen bomen, de 
bospartijen worden slecht onderhouden, de Engelse tuin is door een hek van het 
landgoed gescheiden. 

Het landgoed moet weer levend worden - vinden wij, ter wille van de historische 
betekenis, van de ecologische betekenis en van de recreatieve betekenis. Daarom is 
de term revitalisering goed gekozen. Sedert een reeks van jaren is er in de 
zogeheten Driehoek - de eigenaar, de gemeente en Landschap Overijssel - naarstig 
gezocht naar mogelijkheden om de revitalisering uit te voeren. Daarbij was het 
volstrekt duidelijk dat zo'n omvangrijke en kostbare operatie niet uit bestaande 
subsidies en gangbare fondsen kan worden bekostigd. Het zal nodig zijn om de 
kosten van het revitaliseren te compenseren door een baten genererende 
ontwikkelingsmogelijkheid te scheppen. 
Daarom zijn wij het in principe eens met de in het plan opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid. Hiermee dient wel behoedzaam te worden omgegaan. Bij 
het herstel van de waarden van het landgoed gaat het om een delicate balans 
tussen functionaliteit, ecologische waarde, cultuurhistorie en belevingswaarde. Het 
mag niet zo zijn, dat om het landgoed op te knappen een onevenredig bouwvolume 
moet worden gerealiseerd. Dat is het kind met het badwater weggooien. Maar 
renderende bebouwing van enige omvang, bij voorkeur gesitueerd nabij de oude 
huisplaats, is voor Landschap Overijssel acceptabel. Een belemmerende 
omstandigheid bij het vinden van een kostendrager wordt overigens gevormd door 
de milieucirkels van KTC, die over het grootste deel van de Eversberg liggen en die 
een woonbestemming verhinderen. 
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Het bestemmingsplan 
Naar de mening van Landschap Overijssel is de wijzigingsbevoegdheid die in het 
plan is opgenomen te beperkt. Het is binnen de Driehoek duidelijk geworden, dat 
gebruikmaking van deze mogelijkheden revitalisering van het landgoed helaas niet 
binnen bereik brengt. Met name de gesuggereerde invulling uit het 
bestemmingsplan - sociaal, medisch, cultureel, sport, dienstverlening - in 
combinatie met de bepalingen zoals omschreven in artikel 32.1 van de Regels, valt, 
naar het zich laat aanzien, niet te vermarkten en levert dus geen bijdrage aan het 
opknappen van het landgoed. Landschap Overijssel bepleit daarom een ruimere 
mogelijkheid om het centrum van het landgoed bouwkundig te ontwikkelen. 

De op de plankaart (Verbeelding) aangegeven wijzigingsbevoegdheid maakt het 
overigens mogelijk om de Engelse tuin te bebouwen. Dit is vanuit cultuurhistorische 
overwegingen zeer ongewenst. Wij verzoeken u daarom om dit deel van het 
landgoed buiten de wijzigingsbevoegdheid te laten. Wij stellen voor om in plaats 
hiervan de wijzigingsbevoegdheid uit te breiden aan de zuidzijde van het vlak met 
de bestemming WR-A ter grootte van de grasverbinding met de grote weide. 

In aanvulling op deze aanpassing van de wijzigingsbevoegdheid verzoekt 
Landschap Overijssel u om te onderzoeken of het mogelijk is om de revitalisering 
van de Eversberg te bevorderen door elders binnen het plangebied ook een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Doel hiervan is om bij revitalisering van de 
Eversberg de initiatiefnemer te 'belonen' met een bouwperceel. Dit volgens het 
principe 'rood voor groen'. Bij voorkeur zou de locatie hiervan in de periferie van 
het Reggedal moeten liggen, op de grens van het (te ontwikkelen) natuurgebied. 
Zo'n locatie zou voor een landgoedwoning zeer geschikt zijn en als kostendrager 
kunnen fungeren voor de opknapbeurt van de Eversberg. 

Naar onze mening is bovenvermelde aanpassing van het bestemmingsplan 
noodzakelijk om de achteruitgang van het landgoed Eversberg te stoppen. Gezien 
de opstelling van de gemeente Hellendoorn met betrekking tot natuur en landschap 
- met name in het Reggedal - vertrouwen wij erop dat u onze suggesties ernstig zult 
overwegen. Desgewenst zijn wij natuurlijk graag bereid om nadere toelichting te 
verschaffen. 

MéTVriendelijke groet, 
Landschap Overijssel 

5astink 
Sofd afdeling Natuurterreinen 
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