
Bijeenkomst ‘Waterschap’ Dorpsraad Glane  

Dinsdag 22 mei 2018 

 

Aanwezig: 

Ad, Linda, Annieta, Frank en Hans namens de raad 

Richard Jansink, Antoon Nijland en Simon Troost namens waterschap 

Afwezig met kennisgeving:  

Susanne, Jeanette, Rosie en Herman namens de raad 

Jan van Klompenburg en Ron Middelberg namens waterschap 

 

Ad opent de vergadering en stelt de nieuwe raad in het kort voor. 

Legt uit dat het onderwerp van vanavond,  een van de speerpunten is van de huidige Dorpsraad en 
dat we als nieuwe raad goede inzichten willen hebben op de nieuwe Dinkelloop om de belangen van 
onze inwoners goed te kunnen behartigen. 

Richard Jansink zit hier namens het waterschap, en zal de komende 3 jaar zeker betrokken blijven bij 
dit project. 

Antoon Nijland is betrokken bij beleidszaken van de gemeente in het buitengebied waaronder 
Natura 2000. Kijkt in juridische sfeer mee mbt vergunningen/aanvragen etc. 

Simon Troost werkzaam bij het bureau (Aveco ) waar de tekeningen/ontwerpen voor de plannen zijn 
gemaakt. 

Antoon Nijland geeft aan dat er een contact ambtenaar per onderdeel vanuit de gemeente komt, de 
portefeuilles moeten nog worden verdeeld. 

Het hele Natura 2000 proces gaat namens de provincie. De ontwerpen zijn opgedeeld in twee delen, 
de Dinkel en de Glanebeek. 

Voor de achtergrond en de historie van dit project gaan we een extra afspraak maken zodat we 
elkaar kunnen bijpraten en het iedereen duidelijk wordt waar de verschillende partijen staan. 

Vertrekpunt is dat het water van betere kwaliteit wordt, er meer balans komt in de waterstand, (niet 
droger maken dan het nu is en in pieksituaties de waterstand beter onder controle kunnen houden) 
en tevens de doorgang voor de vissen beter wordt stroomopwaarts. De beek wordt 30 cm breder 
uitgegraven 

Noodzakelijk is om de verbinding te behouden met Gronau. 

Met de kans op archeologisch vondsten, en de ligging van de hogedruk gasleiding, wordt rekening 
gehouden. Er komen elementen met een verhogende natuurwaarde (zoals een poel voor amfibieën 
etc.).  

De beekranden zullen de grens zijn van de omliggende gronden of het midden van de beek 
bijvoorbeeld op de grens met Duitsland. 



Er zou daarlangs een struin pad kunnen komen, geen aangelegd pad maar een natuurlijk pad voor 
een ommetje met de hond. Dit roept veel weerstand op bij de huidige grond eigenaren en het roept 
ook vraagtekens op bij de Dorpsraad. Het waterschap geeft aan dat ‘t geen noodzaak is.  Er wordt in 
gezamenlijkheid besloten dat de struinpaden die zijn ingetekend in het gebied tussen het klooster en 
de brug over de Glanergrensweg niet doorgaan en van de schetsen worden afgevoerd omdat de 
voors niet opwegen tegen de mogelijke nadelen en de bezwaren van de aanwonenden.  

In het voorstel wordt aangegeven dat de stuw wordt weg gehaald en zal worden vervangen door 
tientallen dammetjes zoals ook gebruikt worden bij de Gammelkebeek. Het kan zijn dat bij de 
spoorlijn er ook een aantal dammetjes worden geplaatst als dat nodig blijkt. 

Voorstel vanuit de Dorpsraad is om rekening te houden met het aanleggen ????  

De ondergrondse leidingen blijken erg lastig te vinden, 10 KV leiding en hogedruk gasleiding, er 
wordt grondig onderzoek naar gedaan. 

Tav het onderhoud is men drukdoende met de Duitse kant wat veel voeten in de aarde heeft en tot 
aan het klooster kan het uitgevoerd gaan worden. In Duitsland werkt de besluitvorming anders dan 
in Nederland en moeten de plannen zo helder zijn dat er alleen nog maar fiat moeten geven en er 
over kan worden gegaan tot uitvoering. 

Voorstel is om de communicatie op gang te maken met de huidige grondeigenaren en de overige 
belanghebbenden mbt de huidige planning, start uitvoering zou wenselijk volgend jaar na de zomer 
zijn. 

Bij de definitieve tekening zal er nogmaals een bijeenkomst met de dorpsraad gepland worden zodat 
we er nog eenmaal kritisch met elkaar naar kunnen kijken. 

Waterschap organiseert een inloopavond in begin juli… dan 2 weken voordien wordt de definitieve 
tekening nogmaals gepresenteerd aan de dorpsraad. Wenselijk voor gebruik van het dorpshuis is de 
dinsdagavond. 

De uitnodiging zal even overlegd worden met de dorpsraad voordat hij wordt verzonden. 

 

 


