Financiering
€ 11,4 mio Totaal
€ 0,65 mio Erfgoed Deal
€ 4,9 mio Waterschap Vechtstr
€ 5,5 mio Gemeente Losser
€ 0,4 mio div. derden

Klimaatadaptatie

Beken & Bleken van Losser
Partners + samenwerking
• Provincie Overijssel
• Waterschap Vechtstromen
• Gemeente Losser
• Historische Kring Losser
• Staatsbosbeheer
• St. Erve Kraesgenberg
• En vele anderen

“Het plan rijgt erfgoed aan elkaar als
parels aan een snoer. Niet voor niets
zijn we de Schatkamer van Twente.”
Beschrijving
Het erfgoed van het dorp Losser en het
omringende landschap wordt ingezet t.b.v.
klimaat- en duurzaamheids-opgaven. Het plan
verbindt het dorp met het Dinkeldal, met het
erfgoed als stepping stones langs de stroom.
Bijzonder is Rijksmonument de Dorpsbleek.
Herstel van dit erfgoed van de
textielhuisnijverheid versterkt de
karakteristieke landschapsinrichting.

“De Erfgoed Deal helpt Losser om het
lokale erfgoed te behouden, te
herstellen en nieuwe functies te geven”
Leerpunten + opbrengst
De Erfgoed Deal heeft de samenwerking
tussen gemeente en waterschap
geïntensiveerd. Er wordt ‘anders’ naar
erfgoed gekeken; men ziet opeens de
mogelijkheden. Het inspireert bovendien
lokale initiatieven. Zoals een project van de
Historische Kring Losser, jongerenwerk en
RTV Losser. Jongeren maken vlogs over het
lokale erfgoed. Ze leren interviewtechnieken,
filmen en editen. Het erfgoed wordt digitaal
bewaard. Innovaties op het gebied van
riothermie en gezuiverd effluent worden
gebruikt om de waterhuishouding van de
monumentale dorpsbleek op orde te krijgen.

Robert Middelhuis
r.middelhuis@losser.nl
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Producten
• In samenwerking
met Textiel Festival
Twente maakt het
textiel-erfgoed van
Losser deel uit van
routes.
• Projectpagina
Erfgoed Deal

Planning
De herinrichting Dinkeldal-Zuid is in 2021 en 2022 in
uitvoering. De Dinkel gaat hier weer meanderen en
natuurwaarden worden hersteld. Deelprojecten zijn in
voorbereiding en ondersteunde maatregelen zijn in 2021
uitgevoerd. De voorbereidingen van de renovatie van de
Dorpsbleek vinden plaats in 2021 en 2022. In 2022
wordt gestart met de uitvoering, in combinatie met de
realisatie van het riothermie-systeem voor het
verwarmen en verduurzamen van zwembad
Brilmansdennen. De retourstroom van dit systeem
wordt, na zuivering in een helofytenfilter, benut voor
continue suppletie van de Dorpsbleek. Ook met de
aanleg van dit systeem wordt in 2022 gestart.

