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©ruma Werkgroep Regge 



Bijeenkomst 5 maart 2014 
Conclusies: 

 
Verlegging Regge is voor het Waterschap niet noodzakelijk. Opvallend is dat de kademuur bij het NSB 

terrein geen reactie van het Waterschap oproept waar elders dit, zelfs voor visplaats en aanleg, wel op 
bezwaren stuit. 

 

Geen eenduidig standpunt over het bebouwen van de eilandjes. 
 

Het waterschap wil eerst inzicht in vervuilingen voordat met “herstel”van de Regge wordt begonnen. 
 

Sanering vervuilingen wordt door de participanten als zeer belangrijk gevonden. Er is geen inzicht in de 
verontreinigingen in het visiegebied. Onderzoek is nodig, ook vanwege het nog ontbrekende 

kostenplaatje voor de hele visie. Saneren is iets anders dan “zand er over!” 
 

Huizenbouw dient als financiële drager. 
 

Er komt een ecologische verbindingszone van minimaal 50 m aan de oostzijde van de Regge.. 
 

De visie blijft  ook na dit gesprek volgens de ex-wethouder onveranderd. 
 

Er komt een extra bijeenkomst voor de wijken Groot Lochter en Erve Boomcate. 
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De gevolgen van de voorgestelde visie 
 

In het kort worden enkele uitgangspunten van de visie nader bekeken.  
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De visie 
De ecologische verbindingszone 

A 
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Het eilandje A ligt binnen de  
ecologische verbindingszone;  

Oostoever niet toegankelijk 
door afrastering. Alleen 
voor toekomstige 
bewoners. Kaalslag Bosje 
van Stork! Eilandje als “stapsteen” 

Fietscrossbaan opgeofferd 



De visie 
De ecologische verbindingszone 

Bebouwd eilandje en ecologische verbindingszone gaan niet samen 

50 m 

50 m 

Fietspad tegen de achtertuinen; 
Schuift fietspad op dan ook de 
ecologische verbindings zone 
verder over het eilandje 

Ecologische verbindingszone 
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Woonwagenkampje 

Kademuur in hoofdgeul? 

Oeververbinding volledig 
binnen ecologische zone 

Zeer kleine kavels 



De visie 
Impressie visie en bestaande situatie 

Oostoever dus onbereikbaar. Grote ingreep op het maatschappelijk 
gebied, niet alleen voor Groot Lochter. Ecologische zone is al ingericht!  

Wie zit te wachten op een kaalslag voor een enkel huis? 
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tuin 

Volgens visie Bestaande situatie 

tuinzijde 



Beleef de Regge 
Hoogwater  

Tijdelijk hoog water door langdurige regenval; meer 
dan voldoende berging aanwezig 6 



Beleef de Regge. 
De bestaande oostzijde 

Wandelpad oostzijde en het honden losloopgebied. 
 Het wandelpad als onderdeel van het “Reggepad”. 
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Beleef de Regge. 
De Regge niet zo recht zoals visie beweerd. 
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Het bestaande wandelpad, meandert mee met de Regge en 
losloopgebied voor honden 



Beleef de Regge 
Voetpad meandert mee met de Regge 

Het “Reggepad”ook voor lange afstand 
wandelaars 
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Beleef de Regge 

 Oostoever opofferen? 

De oostoever in volle bloei Fluitekruid langs de Regge 
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Bestaande situatie handhaven en niet opofferen voor een volstrekt onnodige 
ruigte, dat hoogwatergeul wordt genoemd 



Beleef de Regge. 
Recreatie aan de oostoever 

strandje 11 



Beleef de Regge. 
Recreatie aan de oostoever 

Eikenlaan langs crossbaan; geen fietspad 
aanleggen;fiets infrastructuur is volop 

aanwezig 

De jeugd en de crossbaan. 
Ontmoetingsplaats en gezond 
bewegen. Opofferen voor 
woningbouw, maar waarheen 
dan? 
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De visie 

 Recreatie aan de oostoever 

Geen nieuw fietspad door de eikenlanen ( historische waarde?) 
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Beleef de Regge 
Oostoever in bloei 
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Bestaande ecologische zone. Het bestaande wandelpad en het losloopgebied voor honden. 
Alles is al aanwezig en kost niets, maar ook geen kaalslag nodig 



Beleef de Regge 
Historisch onderzoek vervuilingen 

Verdachte gebieden 

Bosje van Stork 

Vloeivelden 

Fietscrossterrein 

Terrein Calkhoven 

NSB-terrein 

woonwagenkamp 
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Beleef de Regge 
Flora en Fauna (summiere opsomming) 

Jonge bosuilen bij de Beethovenlaan Schildpadden in de Regge 
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Beleef de Regge 
Flora en Fauna (summiere opsomming) 

appelvink Futen in de Regge 

Groenling 
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Beleef de Regge 
Flora en Fauna (summiere opsomming) 

Morielje 

Aardster in Bosje van Stork 
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Bijeenkomst 12 oktober 2014 
Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober 2014 werd het de opstellers duidelijk dat 

de eerder geuite ernstige bezwaren door de wijken worden gedeeld. Ook 
werd duidelijk dat er met de inbreng van de Klankbordgroep (enkele leden 
waren aanwezig)nauwelijks/niets werd gedaan. De Historische Kring wil 

zelfs uit de Colofoon. 

 

Conclusie na de bijeenkomst: 

De visie is niet langer in “beton gegoten”en wij, Werkgroep Regge, worden bij 
de verdere planontwikkeling nauw betrokken. E.e.a. is in brief bevestigd. 

 

Op basis hiervan zijn harde kaders door de Werkgroep voor het visiegebied 

opgesteld en is door Erve Boomcate een alternatief uitgewerkt en besproken 
met de wethouder en Ter Steege. 19 



Kaders van de werkgroep in het kort 
 geen afrasteringen op de oostoever (laten zo die nu is) en geen vee (geen buitengebied!) 

 

 geen aantasting bestaande ecologische verbinding; jarenlange kaalslag aanwezige groen; m.a.w. de 
bestaande situatie oostoever ongewijzigd laten ( voetpad/losloopgebied) 
 

 geen eilandje met oeververbinding nabij en een oeververbinding van en naar de Beethovenlaan; 
hoogwatergeul mogelijk op NSB-terrein;  loop Regge ongewijzigd laten 
 

 geen hoogbouw ( 3 lagen ) in/aan de Regge; aansluiting op en met de bestaande villa-achtige sfeer;  
 

 geen fietspad op de oostoever; bestaande fietspaden handhaven; geen verharding tussen de bestaande 
eikenlanen (natuurhistorische waarde) langs de crossbaan 
 

 handhaven voetpad aan oostzijde mede i.v.m. losloopgebied honden en maatschappelijke ruimte; 
fietspad aan de westzijde aanleggen;  
 

 primaire aandacht voor planontwikkeling NSB-terrein om verpaupering te voorkomen 
 

 invloed verhoging bodem Regge op grondwater nader onderzoeken (begroeiing/huizen ed) 
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Kaders van de Werkgroep in het kort 
 inzicht geven/krijgen in vervuilingen van bodem-en grondwater in het Visie gebied 

 

 bebouwing aan de westzijde plannen 

 

 inzicht geven in aard- en ernst vervuilingen van bodem- en grondwater 

 

 inzicht in kostenplaatje visie (was voor 2014 gepland); financieel haalbaar? 

 

 aantonen behoefte grootschalige woningbouw in het visiegebied in relatie tot reeds overtallige 
bouwlokaties en te koop staande woningen 

 

 het meanderen wordt op de tekentafel bereikt; oeverbeschermingen voorkomen meanderen in de 
praktijk 

 

 bebouwde eilandjes doen de Regge “verdwijnen” 
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Kaders van de Werkgroep in het kort 

Mooi landschap. Maar wat als hier de ruimte wordt volgezet met huizen zoals in de visie is 
gepland?  De Regge nog zichtbaar? 
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Kaders van de werkgroep in het kort 
De Werkgroep Regge heeft u over vorenstaande in een vroeg stadium schriftelijk en mondeling op 

de hoogte gesteld. 

 

Ook hebben wij u gewezen op de ontwikkelingen in de woningbouw en de demografische 
ontwikkelingen (o.a. Regionale woonvisie Twente) 

 

In de gemeente staan zeer  veel huizen te koop en is een plancapaciteit van meer dan 130% 
aanwezig. Afschrijvingen tot gevolg. 

 

Ook is door ons gewezen op diverse nota’s waarin de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn 
weergegeven. 

 

Het is aan u te bepalen waar en wat er gebouwd mag/kan worden, maar voorkom dat u concurrent 
wordt van uw inwoners. 

 

Als u besluit aan de Regge te bouwen dan is de visie van de Werkgroep in het alternatief 
neergelegd. Ook betekent dit dat de bestaande visie wordt verlaten. 
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Door de eeuwen heen 
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West oever  “stedelijk” 
Oost oever  “natuurlijk” 
 



West Oever  “stedelijk” 

Oost Oever  “natuurlijk” 

 

Voordelen 

- Minder Regge te verleggen 

- Ruimte beslag Regge op grond is kleiner 

- Simpele infra – geen bruggen maar pompen 

- Minder ‘doodwater’ betere doorstroming van de 
hoofdstroom 

 



West Oever  “stedelijk” 

Oost Oever  “natuurlijk” 

 

Voordelen 

- Minder Regge te verleggen 

- Ruimte beslag Regge op grond is kleiner 

- Simpele infra – geen bruggen maar pompen 

- Minder ‘doodwater’ betere doorstroming van de 
hoofdstroom 

 

- 8000m2 meer grond te bebouwen (totaal 200 
wooneenheden) 

- ‘Insteekkannaaltjes’ geven identiteit aan 

-  plekken  

- en sterkere binding met het water 

- Haventje te realiseren op fabrieksterrein 

 

 

 



West Oever  “stedelijk” 

Oost Oever  “natuurlijk” 

 

Voordelen 

- Minder Regge te verleggen 

- Ruimte beslag Regge op grond is kleiner 

- Simpele infra – geen bruggen maar pompen 

- Minder ‘doodwater’betere doorstroming van  

- de hoofdstroom 

 

- 8000m2 meer grond te bebouwen (totaal 200 
wooneenheden) 

- ‘Insteekkannaaltjes’ geven identiteit aan  

- plekken en sterkere binding met het water 

- Haventje te realiseren op fabrieksterrein 

 

- Groot Lochter aan de Regge handhaven,  

- nevengeul langs ronde fabriekswand 

- Dit eiland ontsluiten vanaf het westen 

- Extra bebouwing passend bij fabriekscomplex 

- Fietscrossbaan handhaven 

 

 

 


