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Lees meer

Lees meer over Ynte

De uitvoering van het vervolg van het project ‘herinrichten
zijwatergangen van de Berkel’ tussen Borculo en Lochem, is
van start gegaan. De vergunningenprocedures zijn
doorlopen.
Er is begonnen met de zijtak van de Visserij in het
buurtschap Schuppert, aan de zuidwestzijde van de Berkel.
Het aan een zijde van de Berkel gelegen smalspoor-
onderhoudspad wordt daarbij afgeschuind om daarna als
natuurlijker oever te worden onderhouden. Het pad aan de
andere zijde wordt in samenspraak met de aanliggende
eigenaar verbreed tot een zone, zodat reguliere
onderhoudsmachines daar het onderhoud aan de watergang
kunnen uitvoeren. Het vrijkomende maaisel uit de sloot wordt
vervolgens afgevoerd en naar belangstellenden gebracht.
Komende tijd (tot wellicht een jaar) zullen
onderhoudsmedewerkers van het waterschap contact
opnemen met de betrokken agrariërs voor overleg over de
praktische uitvoering van de werkzaamheden.

Voor meer informatie:
Karel Hesselink - K.Hesselink@wrij.nl - 06 - 53 14 24 03
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Het laatste nieuws uit het Berkeldal     

DIGITALE INFORMATIEBIJEENKOMST
BERKEL LOCHEM-ALMEN

Het waterschap heeft een voorlopig schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Berkel tussen
Lochem en Almen. We hebben ons laten inspireren door betrokken agrariërs bij de kavelruil, wensen
van Natuurmonumenten voor landgoed Velhorst en de mogelijkheden die het depot van
Rijkswaterstaat biedt. Dit schetsontwerp willen we aan u laten zien en toelichten. Hierover gaan we
graag met u in gesprek. Vanwege de voorschriften van het RIVM i.v.m. COVID-19 krijgt dit gesprek een
andere vorm dan u wellicht gewend bent.

Op dinsdagavond 20 april is er een digitale informatiebijeenkomst. Deze is van 19:30 tot 20:30 uur
online te volgen. In deze uitzending wordt het plan gepresenteerd, waarna de gelegenheid wordt
geboden om telefonisch, per e-mail of via de chat vragen te stellen aan het projectteam. Uw ideeën,
wensen en aandachtspunten proberen we vervolgens in de verdere planuitwerking mee te nemen.

U kunt de digitale bijeenkomst bijwonen via de projectpagina van de Berkel:
https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/berkel-lochem-almen/

Ook na de uitzending is er uiteraard nog voldoende tijd en gelegenheid voor uw inbreng op de plannen.

NIEUW GEZICHT RONDOM DE BERKEL
OMGEVINGSMANAGER YNTE BEKEMAT

Met ingang van 1 april komt omgevingsmanager Ynte Bekema het projectteam van de Berkel
versterken. In de volgende Nieuwsbrief komt hij uitgebreider in beeld en deelt hij zijn eerste ervaringen.
Als aftrap alvast een korte en bondige introductie.

Ynte heeft in Wageningen gestudeerd en werkte negen jaar bij de Dienst Landelijk Gebied. Sinds 2015
is hij werkzaam voor een klein adviesbureau (MLG), gespecialiseerd in samenwerking in het landelijk
gebied. Ynte is geboren in Raalte en woont nu in Arnhem. Hij kent het gebied rond de Berkel al redelijk
goed, maar door zijn werk als omgevingsmanager zal hij er nu ook de bewoners en organisaties
ontmoeten. Daar verheugt hij zich nu al op.

ZIJWATERGANGEN
PROJECT START IN VOORJAAR

GESLAAGDE STAGE-OPDRACHT
DIEWERTJE DIJKMAN-PELGRUM 

Traject Lochem-Almen: onderzoek naar de optimale vistrap in de Berkel

Wie beter dan een geboren en getogen Almense kon een onderzoek uitvoeren rondom vispassages in
de Berkel bij Almen?  Diewertje - 37 jaar geleden geboren in Almen, nu wonend in Laren – zocht voor
haar stage als tweedejaars student Land- en Watermanagement een geschikt onderwerp voor een
onderzoek. ‘Via mijn stage bij Witteveen+Bos in Deventer raakte ik betrokken bij het project Berkel
Lochem-Almen van het Waterschap Rijn en IJssel. Het ging om een studie naar het vispasseerbaar
maken van de stuw Hoge Weide - net stroomafwaarts van Lochem – en stuw Velhorst. Ik heb er
ontzettend veel van geleerd. Het vraagstuk rondom de meest geschikte vistrap is nu uitgewerkt tot een
onderbouwde keuze voor een mogelijke oplossing.’

 

STIJGOORD: OPMAAT NAAR BREDERE SAMENWERKING
MARKE LOCHEM TIMMERT AAN DE WEG  

Op een zonovergoten eerste maartdag is de ontmoeting tussen Alfred te Pas en Johan Busger op
Vollenbroek – bestuursleden Marke Lochem – en waterschapscollega’s Karel Hesselink (adviseur
watersysteem) en Diewertje Dijkman-Pelgrum (stagiaire). Locatie is Stijgoord, een idyllisch glooiend
stukje natuurschoon aan de Berkel en het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen
bewoners, gemeente en waterschap. Stijgoord is nog maar het begin, aldus Johan en Alfred, want de
Marke Lochem heeft veel ideeën. We blikken, op gepaste afstand van elkaar, terug en vooruit. .

Bent u nog geen lid van onze nieuwsbrief? 
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