E ducatief centrum bij de Waarf
E NT E R
S tichting De E nters e Z omp wil uitbreiden. O ver enkele jaren moet er een educatief
centrum bij komen.
D O O R J E R O E N D E K L E INE
Wie wel eens met de E nters e z omp de R egge overvaarde, weet het. Het
s childerachtige gebied tus s en E nter, R ijs s en en Hellendoorn is vanaf geen enkele
plek z o fraai als vanuit de z omp. D at is de overtuiging van de R egionale S tichting
E nters e Z omp. E en z iens wijz e die de leden graag delen met buurtbewoners ,
toeris ten en bas is s chooljeugd. Het enthous ias me van de bes tuurs leden,
s cheeps bouwers , s tuurmannen en andere vrijwilligers werpt bes lis t vruchten af.
V olgens bes tuurs lid Marinus Waanders gaat het goed met de E nters e Z omp. D rie
s chepen varen in de warmere maanden van het jaar dagelijks regelmatig heen en
weer tus s en E nter en Hellendoorn en een vierde z omp is inmiddels in de maak.
Nieuwbouw
D us wil de s tichting bez oekers in de toekoms t wat meer bieden. "E r liggen plannen
voor een nieuw educatief centrum", s teekt Waanders van wal. Hij wijs t in de richting
van het raam. "Hier, aan de overkant, tus s en de werf en de voormalige
waterz uivering." E en fors project dat niet z omaar even uit de grond te s tampen is .
"D e komende jaren gaan z e hier met de loop van de R egge aan de s lag", legt

voorz itter G errit V elten uit. "Het z ou mooi z ijn als we tegelijkertijd met de nieuwbouw
kunnen beginnen. Maar dat z al niet eerder z ijn dan in 2017. D aarnaas t hangt er een
prijs kaartje aan z o'n omvangrijk bouwproject."
V oor de financiering hoopt het s tichtings bes tuur een beroep te kunnen doen op
s ubs idievers trekkers . Na de z omer wordt het E uropes e s ubs idieprogramma L eader
weer openges teld. D ez e pot met geld is bedoeld voor plattelands ontwikkeling. "Als
we daar aans praak op maken, dan biedt dat z eker mogelijkheden", z egt V elten.
Maar er z ijn meer opties . Z o denken E nternaren momenteel na over de invulling van
de lokale dorps rand. Inmiddels heeft de eers te thema‐avond daarover plaats gehad.
"D e werf ligt natuurlijk precies in de dorps rand", z egt Waanders . "D us als we ergens
iets kunnen combineren met de plannen die er voor de dorps rand z ijn, dan maakt dat
meer mogelijk." Het bes tuurs lid doelt met name op de naas tgelegen voormalige
waterz uivering. "T ijdens de eers te avond over de dorps rand z ijn daar veel ideeën
over binnengekomen", weet s cheeps bouwmees ter T onnie K erkhof.
Het educatieve centrum kan volgens de bes tuurs leden met gemak meerdere functies
vervullen. "In de ges prekken over de invulling van de E nters e dorps rand z ijn
bijvoorbeeld ideeën voorbijgekomen om meer wandel‐ en fiets paden te realis eren.
O ns nieuwe centrum z ou z odoende prima als een s oort rus tpunt kunnen dienen",
z egt Waanders . D e s tichting wil de komende jaren graag intens ief s amenwerken met
de initiatiefnemers B ols cher en R oetgering. D ie z ijn op dit moment bez ig met de
realis atie van het nieuwe natuurgebied E nters R eggedal. "D it belooft heel mooi te
worden en hiervoor kan het centrum natuurlijk prima een uitvals bas is z ijn."
S choojeugd
In het geplande bouwwerk ligt de nadruk allereers t op educatie. D e huidige werf biedt
niet altijd voldoende ruimte om aan bijvoorbeeld kinderen de ges chiedenis van de
z ompen te laten z ien. E n s chooljeugd vormt een belangrijke doelgroep van de
E nters e Z omp. "G roepen kinderen die een tocht over de R egge komen maken,
worden vaak in de weken ervoor al voorbereid. D aarvoor hebben we een s peciale
les kis t gemaakt met daarin voorbeelden van goederen die vroeger door de z ompen
vervoerd werden."
Veel plek
V oor die his torie is in de toekoms t veel plek in het nieuwe centrum, als het aan de
s tichting ligt. "E n dat is ook voor volwas s en bez oekers interes s ant", benadrukt
Marinus Waanders .
V oor het z over is , wacht eers t het komende vaars eiz oen. O p z aterdag 16 april, om

z even uur 's ochtends vertrekt de eers te vroege natuurvaart nabij de P elmolen in
R ijs s en. B ez oekers kunnen komend s eiz oen kiez en uit drie s peciale vaarten, naas t
de dagelijks e vaarten in de z omermaanden.
D at z ijn de vroege natuurvaart, de romantis che avondroodtocht en de overtoomtocht.
D e s tichting is , aldus de bes tuurders , klaar voor de nieuwe s erie vaarten.
V oor de bouw van het nieuwe centrum en de vierde z omp hoopt de s tichting op
s ubs idies

Voor die his torie is in de toekoms t veel plek in het nieuwe centrum, als het aan de
s tichting ligt. "E n dat is ook voor volwas s en bez oekers interes s ant", benadrukt
Marinus Waanders .

In aanbouw z ijnde vierde z omp niet naar binnens tad Almelo
D e bouw van de nieuwe, vierde z omp van de s tichting verloopt voors poedig, meldt
s cheeps bouwmees ter T onnie K erkhof. "We kunnen nu nog ongeveer een half jaar
doorgaan met de bouw", z egt K erkhof. "D aarna is het z aak dat we geld binnenhalen,
z odat we verder kunnen gaan met de bouw."
D e nieuwe z omp wordt in de toekoms t mogelijk de vervanger van de eers te z omp die
de laats te jaren vanaf R ijs s en vertrok. D ie z omp is al dertig jaar oud. Het kan ook dat
het nieuwe s chip wordt verkocht. Z o waren er kort geleden contacten met de
gemeente Almelo, om de z omp daar in de nieuwe waterrijke binnens tad te laten
varen. Maar de kos ten voor de z omp waren te hoog voor Almelo. V olgens het
s tichtings bes tuur richt Almelo z ich nu op een tweedehands s talen praam.

