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Geluiden van de straat
Hoe ervaren mensen de dood van 
Remco Campert? Herman 
Haverkate ging hiervoor de straat op

‘Kritisch op jullie rol in de stikstofcrisis’
„Ik vind dat jullie wel heel eenzij-
dig de kant van de groep boeren 
kiezen die met veel intimidatie, 
blokkades en fakenieuws tekeer 
gaan over wat hen zogenaamd 
‘totaal onverwacht overkomt’ en 
waar ze volgens eigen zeggen niet 
schuldig aan zijn: de stikstofcri-
sis. Deze groep krijgt in Tubantia 
alle aandacht, terwijl de zwij-
gende meerderheid zoals wel va-
ker niet gehoord wordt.

Dagblad Trouw opende giste-
ren, zelfs op de voorpagina, met 
een artikel over de groep van 2500 
boeren die met een 10-punten-
plan zijn gekomen om het stik-
stofprobleem op de enig juiste 

wijze aan te pakken: minder ei-
witten voeren, minder dieren op 
een te klein oppervlak. Maar ook 
het bodem- en waterkwali-
teits-probleem aanpakken. In Tu-
bantia gisteren en ook vandaag 
geen woord hierover?!

In plaats daarvan voor de zo-
veelste keer een reactie van boer 
én raadslid Egberts uit Wierden: 
olie op het vuur, inspelen op 
valse sentimenten. Waarom niet 
een keer uitgebreid ruimte voor 
het andere, enig juiste, verhaal? 
Graag wat meer objectiviteit bij 
en duiding van de problematiek.”

 – Gerrit Dommerholt, Nijverdal

Excuses wederzijds 
graag

„Mooi dat VOLT-raadslid Linda 
Wissink uit Enschede haar excu-
ses aanbood aan PVV-raadslid 
Hidde Heutink. Maar het zou 
hem sieren als hij dan ook zijn 
beledigende opmerkingen over 
verkrachting etc. terugnam die 
vluchtelingen zouden plegen. 

Want ook die opmerking is 
kwaadaardig en ongepast maar 
waarschijnlijk geen ‘slip of the 
tongue’.”

 – Henk Kraaijenbrink, Borne

Rob Wissink
Dalfsen

M
ichael Sijbom houdt 
kantoor in een statig 
landhuis op landgoed 
De Horte bij Dalfsen. 
De thuisbasis van 

Stichting Landgoed Overijssel, die 
90 jaar bestaat. Dat wordt een jaar 
lang gevierd met groene activiteiten 
voor inwoners van de provincie. In 
samenwerking met de Twentsche 
Courant Tubantia en de Stentor zijn 
ter gelegenheid van dit jubileum 
acht educatieve zomerwandelingen 
uitgezet, die vanaf volgende week 
zaterdag wekelijks online en in de 
kranten worden aangeboden.

‘Verwondering’ is de gemoedstoe-
stand die het eerste jaar van zijn di-
recteurschap het best omschrijft, ver-
telt Sijbom, gestoken in een donker-
groen bedrijfstenue met een fris logo 
op de borstzak. De ervaren CDA-po-
liticus en bestuurder was van 2011 tot 
2017 burgemeester van Losser en be-
kleedde daarna een management-
functie bij de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij.

Zooitje
„Ik was in eerste instantie verwon-
derd over de slechte staat van de na-
tuur en het landschap in onze provin-
cie. We hebben er als samenleving 
toch een zooitje van gemaakt. Decen-
nialang is er roofbouw gepleegd op 
onze natuur waardoor het aantal 

Michael Sijbom is sinds anderhalf jaar 
directeur van Landschap Overijssel. Een 
stichting die 90 jaar geleden werd 
opgericht om natuur en landschap in de 
provincie te beheren en te behouden. 

‘Natuur lijkt gratis,  
plant- en diersoorten enorm is afge-
nomen. Een forse inhaalslag is nodig, 
want de rekening van vooruitschui-
ven is altijd groter!”
Maar Sijbom - ‘Ik ben van nature geen 
doemdenker’- verwonderde zich ook 
in positieve zin: „Over de daadkracht 
van alle organisaties en individuen 
die willen werken een aan een biodi-
verser Overijssel. Die energie geeft 
mij hoop voor de toekomst en zal de 
inspiratie moeten zijn om Overijssel 
de komende decennia groener, 
mooier en gezonder te maken.”

In die transitie is Stichting Land-
schap Overijssel, volgens Sijbom, een 
katalysator. „Aanjager in een brede, 
groene volksbeweging. We hebben 
een signalerende functie, maar ook 
een actieve rol. Willen onze kennis en 
kunde beschikbaar stellen, meeden-
ken, meehelpen, vrijwilligers mobili-
seren, natuureducatie optuigen, de 
gezondheid van de inwoners van 
Overijssel verbeteren door ze vaker 
en gemakkelijker in contact te bren-
gen met de natuur.”

Kaartenhuis
Groene verbindingen tot stand bren-
gen. „Precies. Een gezonde leefomge-
ving creëren is heel belangrijk. Na-
tuur is de basis van het leven. Ze lijkt 
gratis, maar is onbetaalbaar. Bij veel 
mensen is de kennis van de natuur 
heel beperkt. Als onze ecologen roe-
pen hoe slecht het gaat met de weide-
vogels en de insecten, en dat die ont-
wikkeling te maken heeft met kli-
maatverandering en droogte, dan 
kunnen ze dat moeilijk geloven. Ze 
zien het niet direct, het is een lang-
zaam proces. Maar ons ecosysteem is 
een kaartenhuis. Als je te veel kaarten 
weghaalt stort de boel in elkaar.”
Door menselijk handelen, benadrukt 
Sijbom, is de natuur in Overijssel zo-
als die nu is. „Een robuuste natuur 
kan haarzelf redden, die hebben we 

l 
We hebben er 
een zooitje van 
gemaakt

 – Michael Sijbom

WANDELSERIE

 e Droneshot van de Regge bij Diepenheim, met kasteel Warmelo en 
Huis Diepenheim als figuranten op de achtergrond.  FOTO’S WOUTER BORRE

Kastelen en havezaten als 
stille getuigen van de steeds 
veranderende Regge
Waar liggen de bronnen van 
de Regge? Het is een goed 
bewaard geheim. Het 
antwoord is misschien wel net 
zo mysterieus als de vele 
verhalen over de bronnen van 
de Nijl: niemand weet het 
precies...

DIEPENHEIM Een nuchter feit is 
dat de Regge op dit moment be-
gint bij een gemaaltje achter ha-
vezate Westerflier, te zien aan het 
begin van de video, dat water van-
uit de Schipbeek in de gracht 
rond het Westerflier pompt. 
Vanaf daar gaat het water via een 
sloot naar de huidige bovenloop 
van de Regge, om uiteindelijk bij 
Ommen in de Overijsselse Vecht 
uit te monden. 

De Regge kent drie namen: de 
Boven-Regge, waarmee het deel 
tussen Diepenheim en Rijssen 
wordt aangeduid. De Mid-
den-Regge is het stuk tussen Rijs-
sen en Hellendoorn en de Bene-
den-Regge het deel tussen Hel-
lendoorn en Ommen. 

Tot 1848 was de Regge een van 
nature meanderende rivier. Het 
water van de Regge stroomde 
breed uitwaaierend. Maar de 
zompschippers (zompen zijn 
kleine vrachtschepen), afhanke-
lijk van de rivier, kampten met de 
waterstand in delen van de rivier 
die het hen soms onmogelijk 
maakten de Regge te bevaren. Dat 
losten ze op door dammen te 
bouwen. Nog in dezelfde eeuw is 
een begin gemaakt met het kana-
liseren van de Regge en het aan-
leggen van stuwen waardoor een 
bevaarbaar waterpeil kon worden 
gegarandeerd. 

Open riool
Sinds 1935 zijn vrijwel alle mean-
ders van de rivier afgesneden en 
gedempt. De vroegere brede en 
ondiepe Regge werd een rechte, 
gestuwde waterloop, ingeklemd 
tussen dijken en onderhoudspa-
den. Maar in de 20ste eeuw veran-
derde de rivier verder stroomaf-
waarts langzamerhand in een 

open riool. Aanliggende plaatsen 
en fabrieken loosden hun afval-
water op de Regge. Met als gevolg 
dat er in de jaren 60 geen leven 
meer in het water zat. Zelfs in 
strenge winters bevroor de rivier 
niet.

Met de aanleg van waterzuive-
ringsinstallaties is daar verande-
ring in gekomen. Begin 21ste 
eeuw is begonnen met een groot 
project om de Regge zijn natuur-
lijke loop terug te geven met ruim 
baan voor de natuur. 

Natuurlijke loop
Het stukje Regge bij Diepenheim 
is begin 2010 aangepakt en heeft 
een meer natuurlijke loop gekre-
gen. De meanderende stroom is 
geschikt gemaakt om bij extreem 
weer meer water te kunnen ber-
gen. En draagt bij aan de natuur-
beleving van bezoekers: flora en 
fauna krijgt langs de meande-
rende stroom ruim baan. 

Er lopen tal van wandel- en 
fietspaden langs de stroom. En 
Diepenheim zou Diepenheim 
niet zijn als de Regge niet ook 
verbonden is met kunst. Dat zie je 
bijvoorbeeld op de bloemenweide 
aan de Hazendammerhoek, waar 
‘Moeder Aarde’ staat, een beeld 
van Lotje de Lussanet. Of Rosa-
rium De Broenshof uit 1973, dat 
een verzameling rozen heeft aan 
de oever van de Regge. 

Kastelen en havezaten
Stille getuigen van de steeds ver-
anderende gedaante van de Boven 
Regge zijn de kastelen en haveza-
ten, waar Diepenheim mee om-
ringd wordt. De oudste vermel-
ding van Het Warmelo dateert uit 
1315, die van Huize Diepenheim, 
net achter de Johanneskerk, zelfs 
uit 1105. Kunst, cultuur, natuur en 
geschiedenis op een klein stukje 
grond.

 – Jantien Bussink 

p  tubantia.nl/video 
twente boven: veranderen 
vormen van de mysterieuze 
regge

TWENTE BOVEN

l 
De rekening van 
vooruitschuiven 
is altijd groter
 – Michael Sijbom, 
directeur Stichting 
Landschap Overijssel
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Meepraten over belangrijke thema’s?
Op onze sociale media kunt u uw mening delen. 
Volg ons op Facebook.com/tubantia,  
Instagram (@tubantia_nl) en Twitter (@tubantia)
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nu niet. De versnippering te groot. 
Daarom is een van onze ambities 
om 150 kilometer aan houtwallen 
aan te leggen en poelen om water 
vast te houden. Daarmee brengen 
we ecologische verbindingen tot 
stand en verbeteren we de groen-
blauwe dooradering van het land-
schap.”

Dat doet Landschap Overijssel 
niet alleen, maar in nauwe samen-
spraak met andere stakeholders zo-

als overheden, bedrijven, pacht-
boeren en particuliere grondeige-
naren. De stichting heeft de be-
schikking over 60 medewerkers, 
ondersteund door meer dan 7000 
vrijwilligers en meer dan 9000 do-
nateurs, die elke maand minimaal 2 
euro betalen omdat ze het belang-
rijk vinden dat kwetsbare natuur-
gebieden als bijvoorbeeld het 
Reestdal, de Lemelerberg, het dal 
van de Mosbeek en Hof Espelo wor-

den beschermd en behouden.

Ontginning
Bij de oprichting van de stichting in 
1932 gingen de zorgen vooral uit 
naar de desastreuze gevolgen van 
landbouwontginning. Grote stuk-
ken natuur werden gebruiksklaar 
gemaakt voor veeteelt en akker-
bouw. De eerste aankoop was de 
Friezenberg bij Markelo.
De tweede grote aankoopgolf 

kwam in de jaren zeventig, na de 
ineenstorting van de textielindus-
trie. „Landschap Overijssel heeft in 
die tijd acht landgoederen van tex-
tielfamilies rondom Enschede ver-
worven. We zijn de grootste groot-
grondbezitter in die gemeente", 
vertelt Sijbom.
De stikstofdiscussie in Nederland 
laat hem als natuurbeheerder niet 
onberoerd. „We hebben circa 160 
pachters in onze 64 natuurterrei-

nen. Noabers met wie we nauw sa-
menwerken op het gebied van na-
tuur- en landschapsbeheer. Net als 
de natuur zijn agrariërs ook slacht-
offer van schaalvergroting. Ik be-
grijp hun emoties heel goed.”

Perspectief
„Maar we moeten naar een ander 
systeem. Een eerlijke prijs betalen 
voor voedsel. En boeren betalen 
voor hun ‘maatschappelijke dien-
sten’ zoals het opslaan van water, 
weidevogelbeheer en het aanleg-
gen van houtwallen. De agrarische 
sector moet veranderen. De samen-
leving moet de boeren perspectief 
bieden en bereid zijn daarvoor te 
betalen. Mijn droom is een provin-
ciaal fonds dat wordt gevuld door 
maatschappelijk betrokken bedrij-
ven, die financieel bijdragen aan 
een groen en biodivers Overijssel. 
Een passend vervolg op de Groene 
en Blauwe Diensten die we vanaf 
2008 hebben opgezet.”  
Sijbom maakt slim gebruik van zijn 
enorme netwerk, opgebouwd als 
politicus, burgemeester en mana-
ger. Dat bleek in april van dit jaar 
toen hij als spreekbuis van een 60 
organisaties samen met Pieter 
Omtzigt ten strijde trok tegen plan-
nen voor de aanleg van de noordtak 
van de Betuwelijn, die in zijn ogen 
een diepgravende aantasting bete-
kent van natuurgebieden in onder 
meer Driene en Twekkelo. Ook die 
activistische rol past bij zijn func-
tie, vindt hij. „Ik was oprecht boos 
over het gemak waarmee Kamerle-
den riepen: ‘Dat passen we wel 
even in'. Niet lang daarna zat ik in 
de sprinter tussen Zoetermeer en 
Den Haag. Als je ziet hoe daar het 
landschap onherstelbaar is vernie-
tigd door de infrastructuur, dan is 
dat precies wat je in Overijssel niet 
zou moeten willen.”

Persoonlijke verhalen over miskramen, 
verteld door vrouwen die ze zelf 
meemaakten

Miskraammonologen
c tubantia.nl/podcast

  maar is onbetaalbaar’

 e Michaël Sijbom, directeur van de Stichting Landschap Overijssel, die 90 jaar bestaat. FOTO LENNEKE LINGMONT 


