
TWEE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN 

SERVE TO CHANGE LIVES

Jaargang 2021-2022  -  Nummer 9  -  1 februari 2022 Rotaryclub Twenterand 

Opgericht: 22 september 1970
Int. Nr.: 10472 
Clubnr.: 197
District: 1560

Bijeenkomst - 1 febr. 2022. Engbertsdijkvenen

Het was al weer even geleden (9 nov. 
2021) dat we elkaar voor het laatst fysiek 
hadden begroet op een clubbijeenkomst. 
Corona was natuurlijk de oorzaak. De 
horeca ging dicht en clubbijeenkomsten 
werden gecancelled. Toch werden er wel 
een paar zoombijeenkomsten gehouden 
maar dat is niet hoe je als club wil functi-
oneren. De kerstdagen en oud en nieuw 
was vooral een belevenis in de huiselijke 

Voorzitter René Horsselenberg opende 
de eerste bijeenkomst in het jaar 2022 
en verwelkomde de gasten en leden.

Quote Paul P. Harris  
(oprichter van Rotary)

Hoe minder iemand weet, hoe meer 

hij denkt te weten, en hoe meer hij 

bereid is alle maatregelen te nemen 

om zijn mening aan anderen op te 

dringen.

Links op de foto Kees Jan Westra, boswachter publiek en rechts Projectleider Corné Balemans 
van Staatsbosbeheer

Onderwerp deze avond: Kees Jan Westra (boswachter bij SBB) en Corné Bale-
mans (projectleider natura2000 herstel bij SBB) over het hoogveenherstel van 
de Engbertsdijksvenen.

sfeer. Het was een lastige tijd maar inmid-
dels gloort er weer hoop aan de horizon. 
De nieuwe virusvariant, omicron, blijkt 
wel heel besmettelijk te zijn maar niet zo 
ziekmakend als de deltavariant die voor 
veel ziekenhuis en ic opnames zorgde. De 
beperkende maatregelen werden lang-
zamerhand wat verruimd en zo kon de 
eerste fysieke bijeenkomst op 1 februari 
weer van start gaan.

Voorzitter René presenteert het program-
ma voor de komende periode (zie verder-
op) en heet de gasten welkom. Wederom 
een heerlijke maaltijd door de keuken 
uitgeserveerd: kipfilet met aardappelgra-
tin, ratatouille en een frisse salade. André 
Schipper zelf was een paar dagen afwezig 
maar dat bleek geen probleem.

Na de maaltijd de presentatie van onze 
gasten. Wij hebben Kees Jan Westra 
(boswachter bij SBB) en Corné Balemans 
(projectleider natura2000 herstel bij SBB) 
gevraagd om meer uit te leggen over het 
hoogveenherstel van de Engbertsdijks-
venen.
De Engbertsdijksvenen is een 1000 ha 



groot natuurgebied tussen De Pollen, 
Westerhaar en Sibculo/Kloosterhaar. 
Binnen dit gebied is nog ca 16 ha 
hoogveen aanwezig. De Engberts-
dijksvenen zijn inmiddels ook op TV 
geweest in het programma ‘Binnenste 
buiten’ .

In het gebied komen o.a. voor: Laven-
delheide, Kleine veenbes en de Blauwe 
Kiekendief. Bij het beschermen van 
het Natura2000 gebied wordt vooral 
gekeken naar het beschermen van de 
volgende habitat typen: droge heide, 
actief hoogveen en herstellend hoog-
veen en wat de dieren betreft naar de 
kraanvogel, toendragans en geoorde 
fuut.

De blauwe kiekendief is een roofvogel uit de 
familie der havikachtige

Hoogveen is afhankelijk van regenwa-
ter. Dus moet het regenwater worden 
vastgehouden. 

Intern – regenwater vasthouden
Extern – grondwater omhoog

Dit gebeurt door kleinschalig plaggen, 
bos rooien en berkenopslag verwijde-
ren (berken verdampen veel water). 

Maatregelen in het natuurgebied

Vanaf november 2018

- Kleinschalig plaggen 1 hectare
- Bos rooien
- Berkenopslag verwijderen

Vanaf 2e helft 2021
- Compartimenteren
- Sloten en greppels dempen

Verdere maatregelen zijn comparti-
mentering, sloten en greppels dempen 
en het gebied als een sawa aanleggen 
om het nat te houden. De 35 compar-
timenten hebben allemaal een naam 
en het water loopt vanuit het centrum 
naar de buitenkanten via de comparti-
menten.

De meeste sloten en greppels liggen 
vlak bij Kloosterhaar. Om muggenpla-
gen, zoals in het verleden, te voorko-
men wordt gewerkt volgens adviezen 
van Alterra / WUR. Nu loopt er een 
bezwaarprocedure bij de Raad van Sta-
te, waarvan de uitspraak in april wordt 
verwacht. Reden is de angst voor de 
gevolgen van het stijgen van het grond-
waterpeil. Tot die tijd ligt het werk stil.

Het is een hele puzzel om het project 
voor elkaar te krijgen. Er is ook aan-
dacht voor de leefomgeving, zoals het 
aanleggen van veilige fietspaden. Er zijn 
3 plekken om het verhaal van het veen 
te vertellen: het veenmuseum, klooster 
Sibculo en in Kloosterhaar. Met het 
Veenmuseum wordt gesproken over 
het aanleggen van een parkeerplaats. 
Verder wil men graag een uitzicht punt 
aan de Nieuwe Hoevenwegvenen.



Dank aan:
Jan v.d. Kolk voor de notulen van deze 
avond.

Jarig:
Binnenkort: Hans Sjoers, 19 februari 

Programma:
Op de eerst volgende bijeenkomst op 
15 februari zal Han van den Heuvel op 
bezoek komen.  Han van den Heuvel is, 
zoals hij het zelf noemt, de “regisseur” 
van Routenetwerken Twente. Samen 
met zijn collega’s beheert hij de routes 
voor wandelaars, fietsers, mountain-
bikers en ruiters, niet alleen in Twente, 
maar ook in de hele provincie Overijs-
sel. Hij adviseert en regisseert met zijn 
medewerkers daarnaast de betrokken 
instanties op de Veluwe bij het opzet-
ten van een routebureau en routenet-
werken zoals die in Overijssel bestaan.

Hierna spreken we als club de opties 
door om ons als RC Twenterand te 
verbinden een het project. Zoals eerder 
besproken zijn er 2 opties:

1. Adoptie van een heideveldje
 Dit heideveldje bevindt zich aan de 

rood/gele wandeling vanaf de Oude 
Hoevenweg in de Pollen. Ons werk 
zal zijn 2x per jaar (voor 15/3) en 
na (15/9) met scharen en zagen de 
bosopslag verwijderen.

Voorbeeld uit de presentatie.

2. Aanleg uitzichtspunt
 Het uitzicht punt, dat geprojecteerd is aan de nieuwe hoevenwegvenen, moet 

te gebruiken zijn door mindervaliden, onderhoudsvriendelijk zijn, ongewenst 
gebruik voorkomen (mountainbike, hangplek), moet een infopaneel krijgen 
met oriëntatiepunten en bij de totstandkoming gebruik van historisch mate-

 riaal.

Voor het onderhoud op een zater-
dag zal een datumprikker worden 
uitgedaan.

Projectleider Corné Balemans in een mooi 
pose.

De leden zaten deze avond nog netjes 
op afstand van elkaar aan tafel echter 
deze voorwaarden zullen binnenkort 
“van tafel” zijn. De maatschappij gaat 
weer grotendeels open.  

Als dank voor hun presentatie krijgen beide heren het gebruikelijke vogelhuisje, 
voorzien van het clublogo, welke zij schenken aan 2 bomen in het gebied.



Nieuws
Na de clubbijeenkomst op 1 februari 
heeft het bestuur een zoommeting ge-
had met de gouverneur van ons district, 
Marja van Rheenen. Er heeft een goed 
gesprek plaatsgevonden over ledenwer-
ving en over het project Engbertsdijkve-
nen waarvoor evt. een districtgrant kan 
worden aangevraagd.

• Landelijke campagne ‘Week van Open Club Bijeenkomsten’, 4 – 9 april 2022
• Alle Rotary- en Rotaract Clubs in Nederland maken een Clubbijeenkomst 
 toegankelijk  voor niet-leden
• Unieke aanpak: alle clubs organiseren in dezelfde week een ‘Open Club 
 Bijeenkomst’
• Rotary verbindt op alle niveaus en lagen (Rotary en Rotaract)
• Landelijke media benadering (plan van aanpak)
• Doelstelling: Ledenwerving & Ledenbehoud

Week van Open Club Bijeenkomsten

Komende week zal het landelijk worden uitgerold.  
Kijk ook eens op www.rotarywoc.nl

RYLA weekend vrijdag 30 september 
t/m zondag 2 oktober

PROGRAMMA
6

Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

07-12-2021 Bestuur Clubzaken via Zoom Gerrit Reekers
21-12-2021 Corona lockdown Zoom bijeenkomst Marrit
11-01-2022 Corona lockdown Zoom bijeenkomst Hans Schipper
18-01-2022 Corona lockdown Zoom bijeenkomst Hans Sjoers
01-02-2022 Corné Balemans en Kees Jan 

Westra
Lezing Staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen Rudy 

15-02-2022 Han van den Heuvel Routemaker Engbertsdijksvenen Jan van der Kolk
01-03-2022 Bestuur Clubzaken Rieneke
15-03-2022 René
29-03-2022 Demcon productie Bedrijfsbezoek Enschede Gerrit Meijer
5-04-2022 Week van de Open 

Clubbijeenkomsten
Spreker Dagmar Boerrigter over 
Engbertsdijksvenen of Martha van Abbema?

Theo

18-04-2022 Fietstocht met partners 2e Paasdag Klaas
26-04-2022 Bestuur Clubzaken Gerrit Reekers

VOOR DE KOMENDE WEKEN


