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Meerjarenprogramma
Ontsnippering
(MJPO) 2005-2018

Faunauittreedplaats Meppelerdiep
Zie: ontsnippering.nl
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MJPO 2005
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• Verruimen en verdiepen
vaarweg(klasse V-a schepen)

• Veiliger en vlottere doorgang
(zwaaikommen en bochten)

• Vervangen damwanden en
onderhoud oevers
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Het project:
Verruiming Twentekanalen

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/twentekanalen-verruimen-vaarweg



NNN ‘verbinden’
Verbetering visstand (plas-dras oevers)
Meer natuurlijke vegetatie (graduele overgang)
Minder faunaslachtoffers (denk aan ree, vos, das e.d.)

Aanwezig natuurkwaliteiten: kwelsloten, inpassing (beplanting, bos)
Soortendiversiteit: gemiddeld: flora, vissen, amfibieën, zoogdieren
(niets bijzonders), vissen en vleermuizen(redelijk)
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Welke ecologische doelen zijn gewenst?
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Aanwezige planten en vissen
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Aanwezige vleermuizen

Ontheffing soortenbescherming



• Welke omstandigheden zijn van invloed?
1. Scheepvaart
2. Fluctuatie van het peil
3. Waterkwaliteit
4. Ruimtebeslag

Vooral ruimte en scheepvaart (golfslag) zorgen voor grootste
beperkingen.
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Welke doelen zijn haalbaar?



• Type contract bepaalt veel (bij RWS veel Design & Construct)
• Opstellen van eisen (RWS en omgeving)
• Risico gestuurd contract beheersing: grootste risico beheersing kwel.
• Ecologie is in dit project een laag risico. Maar bijv. behoud rietvegetaties,

beplantingen.
• 2019 aanbesteed – 2021 in uitvoering

• In uitvoering toetsen op eisen: o.a. middels toetsen op ontwerpen maar
ook uitvoering ontheffing en ecologisch werkprotocol

• Er is een ecoloog bij het uitvoeringsteam!
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Van plan naar uitvoering



Zijtak Delden – Almelo:
• 1. vervangen damwanden ca 15,29 km (met FUP’s om de 100 m)
• 2. 4,2 km NVO (omgevingswens)
• 3. Natuurlijker inrichten vervallen zwaaikom Borne (150 m)
Hoofdtak Delden – Hengelo:
1. Vervangen damwanden ca 8,3 km (met FUP’s om de 100 m)
2. 2,63 km NVO (NNN)
Hoofdtak Hengelo – Enschede:
1. Vervangen damwand ca 3,01 km
2. 0,49 km NVO (NNN)
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Wat wordt er nu uitgevoerd (voor ecologie)
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Trajecten met NVO’s
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Oude oevers
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Natuurvriendelijker?
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NVO
Issue: hoe grof mogen de stenen zijn? Opvullen met kleinere breukstenen.
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FUP
Om de 100 meter en tegenover elkaar



Sergé Bogaerts

serge.bogaerts@rws.nl
Maak het kanaal integraal
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