Verslag van de voorjaarsexcursie 2013
Op zaterdag 27 april vond de gebruikelijke voorjaarsexcursie plaats. Doel was het gebied bij
Bornerbroek, een klein plaatsje ten zuiden van Almelo. Voor de meesten van ons was dat een
onbekende streek in het Oosten. Er wordt daar een nieuwe beek aangelegd, die momenteel
grotendeels gereed is.

Onze bestemming was het Informatiecentrum ‘De Doorbraak’ dat gevestigd is de boerderij ‘De
Peeze’. Onze nogal fors uitgevallen bus had nogal- wat moeite met de smalle weggetjes in dit
gebied. Het bleek dat de bus niet eens het erf van de boerderij die onze bestemming was op kon
draaien vanwege het fragiele toegangsbruggetje, dat niet op zo’n zwaar voertuig was berekend.

Jan Brinkman. Foto’s: Jan Aalbers
Binnen het Informatie-centrum werden we ontvangen door Jan Brinkman, oud-medewerker van het
Waterschap Regge en Dinkel; hij zou de rest van de dag onze vaste begeleider zijn.
Na het welkom met koffie en overheerlijke koek van Zwier kregen we een oriënterende video te
zien van het gebied en het daarin gelegen project: De Doorbraak.
Duidelijk werd dat dit project de aanleg van een nieuwe 13 km lange aangelegde beek betreft,
waarvan het tracé begint ten oosten van Almelo en zuidelijk van deze plaats naar het westen buigt
om daar uiteindelijk in de Midden-Regge uit te monden. De beek moet onderweg een aantal
hindernissen nemen zoals de A35 en enkele kleinere wegen, maar ook het Twente kanaak kruist.
Al deze obstakels vereisen de aanleg van min of meer ingewikkelde kunstwerken, die in deze
presentatie alvast getoond werden.

Bovenstaande kaart geeft een overzicht van het uiteindelijke traject van De Doorbraak in 2014.
Waarom ‘De Doorbraak’.
Na boven genoemde video ging Jan Brinkman nader in op nut en noodzaak van de aanleg van een
volledig nieuwe beek. Er was een betere waterafvoer noodzakelijk, want Almelo ligt in een dal
tussen twee heuvelruggen, één in het oosten en één in het westen. Bij heftige regenval in OostTwente krijgt Almelo zeer veel water te verwerken; dit kan tot grote overlast leiden. In 1946 stond
het water in het centrum 0,5 tot 1,0 meter hoog. Tengevolge van de huidige klimaatverander-ing kun
je verwachten dat dit opnieuw gaat gebeuren. De beek leidt nu het water om Almelo heen naar de
Regge.
Een andere reden is dat met De Doorbraak een ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd. De
Twentse steden vormen namelijk een stedenband, die loopt van Vriezenveen tot Gronau in
Duitsland. Deze steden groeien steeds verder naar elkaar toe, tengevolge van nieuwe woon- en
industriegebieden. Alleen het gebied bij Bornerbroek bood nog een geschikte mogelijkheid, doordat
daar nog geen bouwplannen waren. Dus besloot men daar een ecologische verbindings-zone zone te
realiseren. Zo kon dus Oost-Twente ecologisch met de Sallandse heuvelrug worden verbonden. Er
zou langs de beek een open natuurlijk landschap ontstaan.
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In de zone langs de beek zouden Connemara pony’s voor het beheer worden ingezet. Dat blijkt
intussen al goed te functioneren; vanuit de bus zag het er ook prachtig uit.
Tenslotte werd het mogelijk om twee watersystemen te scheiden, namelijk het stadswater, dat via de
Vecht naar het IJsselmeer stroomt en het water uit het landbouwgebied dat via de Regge wordt
afgevoerd.
De kosten van het project bedragen 50 miljoen euro. Het waterschap draagt 1/3 bij, evenals de
provincie. Het ministerie van LNV neemt de kosten van de grondverwerving op zich. Dit ging niet
altijd zonder slag of stoot. Soms was er een bedrijf dat werd beëindigd en dat overgenomen kon
worden. De vrij komende gronden konden dan weer als ruilobject dienen waneer bedrijven voor dit
project grond beschikbaar moesten stellen.
Bij enkele bedrijven zal de Gemeente tot onteigening moeten overgaan.
Excursie naar het Mokkelengoor.
Na al deze informatie gingen we per bus het gebied in. Als eerste bezochten we het Mokkelengoor
(zie kaartje nr.1), een zeer drassig gebied waar alleen vogels en insecten te zien zijn afgezien van
amfibieën en waterdieren. Grotere dieren zouden de bodem kapot trappen zoals de eerder genoemde
pony’s, die we onderweg langs de beekoever zagen grazen. Dit bijzondere gebied is normaal niet
toegankelijk; wij mochten er een korte wandeling maken.
Door het kalkhoudende water is hier een karakteristieke vegetatie ontstaan. De nieuwe beek is om
dit gebied geleid zodat het beekwater zich niet met het hier aanwezige water kan vermengen.
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Middagprogramma.
Na de uitstekende lunch in ‘De Peeze’ volgde nog wat informatie voor we op-nieuw op weg gingen.
Aan de orde kwam de fusie van waterschappen, die zo groot zijn dat ze provinciegrenzen
overschrijden, waardoor een waterschap soms met verschillende beleidsregels te maken heeft.
Ook kwam de waterwinning door VITENS ter sprake. Eerder werd het drinkwater op de stuwwallen
gewonnen wat verdroging tengevolge had, dat is nu voorbij, de winning is nu verplaatst naar de lage
kwelgebieden.
Om voldoende waterberging te hebben bij piekafvoeren werden bassins gegra-ven. Al met al is er
een sterk gevarieerd half open landschap ontstaan, dat nu al een natuurlijke indruk maakt.
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Ecoduct onder A 35.
De middagexcursie voerde ons naar de kruising met de A35. Hier is een ecoduct aangelegd, d.w.z.
de beek gaat hier onder de weg door. Het was een bijzondere ervaring om langs de beek onder deze
drukke weg door te lopen. Duidelijk blijkt uit de verse wildsporen langs de beekoever dat deze
passage werkt.
Er zijn ook lampen en sensoren om in de toekomst na te gaan welke dieren in welke aantallen van
deze passage gebruikmaken.
Een bijzonderheid is nog dat de tunnel niet te lang mag zijn omdat anders bepaal-de dieren zouden
omkeren. Men heeft hier speciaal rekening mee gehouden.
Aquaduct onder het Twentekanaal.
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Tenslotte bezochten we de ecopassage van beek met de zijtak van het Twente kanaal de dieren
dienen hier zwemmend over te steken, want de beek duikt onder het kanaal door. De oevers zijn
hier zo vlak uitgevoerd dat in het water gaan noch het er uit komen enig bezwaar oplevert. Hier is
ook goed te zien dat het beektracé 70 meter breed is, zoals ons was verteld. Ook vielen de begroeide
oevers op.

Het bootje passeert op de plaats van de ecopassage. Foto: Bernard Willemsen
We gingen nu terug naar ‘De Peeze’ waar deze interessante excursie werd afge-sloten met een
drankje. Onze voorzitter sprak zijn dank uit aan allen die deze dag hadden mogelijk gemaakt.
Bernard Willemsen

