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PROJECTLEIDER ELLEN RIJSDIJK

Ellen Rijsdijk
Er spelen momenteel allerlei belangrijke ontwikkelingen rond de Berkel. Daarom heeft het waterschap
onlangs Ellen Rijsdijk aangesteld als nieuwe projectleider voor de processen en projecten BorculoLochem, Lochem-Almen en Heksenlaak. Ellen studeerde rechten maar merkte al gauw dat de
mentaliteit in die wereld haar minder aansprak. ’Ik ben mensgericht, ik hou van diversiteit in contacten.’
Ze ging aan de slag als gemeentelijk handhavingsjurist, daarna werkte ze 8 ½ jaar voor
ingenieursbureaus als omgevingsmanager en projectmanager. ‘Sinds twee jaar ben ik werkzaam voor
Clafis. Daar kwam, via een collega, een prachtig waterschapsproject voorbij dat me erg aansprak. Ik
dacht: dat wil ik ook!’ Haar streven: Ik breng graag alles bij elkaar, zodat het iets moois oplevert voor
iedereen..

Lees meer

AANPASSING PROJECTSCOPE

Aanpassing projectscope Berkel:
traject Borculo-Lochem
Stapstenenmodel richting 2027
Sinds 2017 zijn er plannen voor de herinrichting
van de Berkel en haar zijwatergangen. Op het
traject Borculo-Lochem zijn in dat jaar twee
lokale werkgroepen aan de slag gegaan om
(met input van het waterschap) hierover na te
denken. De herinrichting van dit concrete
Berkeltraject is nodig om voor 2027 te kunnen
voldoen aan de afgesproken ecologische
doelstellingen (KRW/EVZ). In 2018 resulteerde
dit in aanbevelingen voor het waterschap over
de verdere aanpak.

Lees meer

ZIJWATERGANGEN
Het waterschap Rijn en IJssel is al geruime tijd actief in
gebied tussen Borculo en Lochem met een nieuwe inrichting
en beheer van de zijwatergangen van de Berkel. Het doel
daarvan is: het inspelen op de klimaatverandering door de
aanleg van meer waterberging door de verbreding van de
watergang, meer watervasthoudend vermogen van de
bodem doordat het maaisel erin verwerkt wordt en meer
biodiversiteit door de aanleg van een natuurvriendelijke
oever. Om dit alles te bereiken zijn maatregelen bedacht en
inmiddels ook in uitvoer gebracht. Wat zijn de resultaten tot
nu toe van het proces?

Lees meer

AAN DE SLAG BIJ DE BARCHEMSE VEENGOOT EN NIEUWE BEEK

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Lochem hebben de krachten gebundeld bij de uitvoering
van een project in de wijk Molengronden aan de rand van Lochem. Het klimaat verandert, waardoor er
meer extremen in het weer optreden. De Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek voeren het water snel
af. Hierdoor ontstaat in droge periodes een watertekort, wat bij hoge temperaturen kan leiden tot
problemen met de kwaliteit van het water. Maar ook extreme regenval en daarbij horende hoge
waterstanden vragen aandacht.

Lees meer

VRIJWILLIGE KAVELRUIL BRENGT DENKPROCES OP GANG
Miriam Leferink is sinds najaar 2018 betrokken als
projectcoördinator bij het kavelruilproces op het tracee
Lochem-Almen rondom de Berkel. De vrijwillige kavelruil is
door het waterschap opgestart om meer ruimte te creeren
voor de ecologische herinrichting van de Berkel maar ook om
de landbouwstructuur van de agrariërs te kunnen verbeteren.
De kavelruil brengt naast een herverdeling van grond ook
een denkproces op gang bij de individuele agrarische
bedrijven over hun eigen toekomst, volgens Miriam.
Miriam werkt bij Pratensis, adviseurs landelijk gebied, en is
door het waterschap betrokken bij het kavelruilproces.
Miriam ondersteunt de drie kavelruil coördinatoren van
Stichting Kavelruil De Graafschap, die de zogenoemde
keukentafelgesprekken voeren met de grondeigenaren.
Miriam: ‘Allereerst is er, najaar 2018, een
informatiebijeenkomst geweest in het gebied, om iedereen
op de hoogte te brengen. Die werd gevolgd door een aantal
nieuwsbrieven. In het najaar 2018 zijn ook de
keukentafelgesprekken gestart.’

Lees meer

NIEUW PEILBESLUIT
Nieuw peilbesluit
Het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel
heeft afgelopen 8 september het peilbesluit voor de
beneden-Berkel 2020-2025 definitief vastgesteld. De
vaststelling betreft een herziening voor de peilvakken
Velhorst-Besselink en Besselink-Warken. De vaststelling van
het peilbesluit voor de peilvakken Lochem-Hoge Weide en
Hoge Weide-Velhorst wordt uitgesteld tot de definitieve
ecologische herinrichting van dit traject.

Lees meer
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