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Beste lezer, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de Visie Besselinkschans en de 
Wateropgave. De themagroepen vertellen hoe ze ervoor staan.  
 
 

Nieuws 
 
Kruising Heringsaweg 
 
Het is al weer een tijd geleden dat we de handen op elkaar kregen voor een alternatief voor de 
oversteek Heringsaweg over de N18. Dat alternatief is een oversteek voor auto’s en 
fietsers/voetgangers binnen de verkeerslichten, aan de Groenlose kant van de kruising N18-
Hamelandweg. Dat betekent dat we de Heringsaweg willen verleggen, zodat deze naast de 
Hamelandweg naar de overzijde van de kruising loopt. 
 
Vanaf het moment dat dit idee draagvlak had zijn we bezig geweest met de voorbereidingen met 
Rijkswaterstaat, maar vooral ook met de grondverwerving. We hebben immers aan twee kanten van de 
N18 grond nodig voor de uitvoering. Grond die de gemeente niet in eigendom heeft. De gesprekken 
over de aankoop van de grond zijn toen gestart. Inmiddels is er een principeakkoord bereikt met de 
grondeigenaren. Wanneer alles definitief rond is, start Rijkswaterstaat afhankelijk van de planning een 
aanbestedingsprocedure. 
 

 
 

     Huidige situatie oversteek Heringsaweg 
 
 
Facebookpagina 
 
Volg de ontwikkelingen in de Besselinkschans ook via Facebook! Kijk op 
www.facebook.com/besselinkschans ! Met één klik op de ‘vind-ik-leuk’-knop krijgt 
u automatisch de nieuwsberichten in uw tijdlijn. 
 
 

http://www.besselinkschans.nl/
http://www.facebook.com/besselinkschans
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Perceel Eikendijk aangekocht 
 
Waterschap Rijn en IJssel, de MACL en de 
gemeente Oost Gelre hebben gezamenlijk een 
perceel van 5 hectare aan de Eikendijk 
aangekocht. De grond komt beschikbaar voor 
waterberging. Op de plek was eerder een 
camping voorzien. Als gevolg van de 
klimaatverandering neemt het waterschap in de 
Besselinkschans onder andere maatregelen in 
de vorm van retentievijvers. Anders zou 
bedrijventerrein De Kamp in Lichtenvoorde in de 
toekomst geen droge voeten houden bij extreme 
regenval zoals in 2010. De aankoop van de 
grond draagt bij aan de oplossing van het 
waterprobleem. 
 

 
Visvijver Besselinkschans 
 
In overleg met LHV De Rietvoorn en De Feestfabriek heeft de gemeente onder voorwaarden een 
eenmalige toestemming verleend voor het gebruik van de omgeving van de visvijver tijdens de Zwarte 
Cross. In het onderdeel De Oase van het festivalterrein kunnen bezoekers uitrusten en tot bezinning 
komen.  
 
Verder is er op particulier initiatief een verzoek gedaan om een extra recreatievijver aan te leggen op het 
terrein van het Wijndomein. De vijver zou gebruikt kunnen worden voor toekomstige activiteiten van de 
Zwarte Cross op en nabij het water. Het verzoek is in overeenstemming met de schetsen die al eerder 
zijn gemaakt tijdens het opstellen van de Schetsschuit voor de Visie Besselinkschans. De plannen 
kunnen daarom rekenen op draagvlak. Het verzoek is inmiddels in behandeling bij de Provincie 
Gelderland.  
 

 
Zwarte Cross 2015: Hey, Ho, Let’s Go! 
 
De Zwarte Cross vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 
27 juli. Op 23 juli opent de festivalcamping. Het wordt 
opnieuw een feest met drie dagen lang muziek, stunts, 
theater en cross voor bezoekers uit het hele land.  
 
Bezoekers van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde 
worden deze zomer na de ticketcontrole feestelijk 
onthaald op het feestterrein. Vanaf de tribune wordt de 
bezoekers die over de zogenaamde ‘Via Gladiola’ lopen 
een onvergetelijk, warm welkom geheten door cliënten, 
familie en medewerkers van Stichting De Lichtenvoorde. 
Een leuk artikel hierover stond in de speciale 
festivalkrant van Metro en is ook te lezen op Samen in 
Oost Gelre. 
 
De Zwarte Cross is online te volgen via: 
https://www.zwartecross.nl 
https://www.facebook.com/zwartecross 
https://twitter.com/zwartecross 
 
Het opbouwen van de Zwarte Cross start vanaf 
maandag 6 juli. Dit betekent dat een groot deel van 
de Besselinkschans vanaf die dag niet meer 
openbaar toegankelijk is. 

http://issuu.com/metro_holland/docs/20150513_nl_metro-holland/1?e=3185478/12822082
http://www.sameninoostgelre.nl/nieuws/cli%C3%ABnten-de-lichtenvoorde-verzorgen-groots-onthaal-bij-zwarte-cross
http://www.sameninoostgelre.nl/nieuws/cli%C3%ABnten-de-lichtenvoorde-verzorgen-groots-onthaal-bij-zwarte-cross
https://www.zwartecross.nl/
https://www.facebook.com/zwartecross
https://twitter.com/zwartecross
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In het vervolg van de nieuwsbrief vindt u een update van de verschillende themagroepen die actief bezig 
zijn met de ontwikkelingen in de Besselinkschans: 
 
 

Water  
 

 
 
 
Op 19 maart vond bij het Paardensportcentrum Lichtenvoorde een bijeenkomst plaats van de 
themagroep Water.  
 
Tijdens de avond lichtte Twan Rosmalen van Waterschap Rijn en IJssel de hydrologische berekeningen 
toe die zijn gemaakt naar aanleiding van de mogelijkheden die in de vorige bijeenkomsten zijn 
aangegeven door de betrokkenen. 
 
Er is berekend hoeveel kubieke meter (m

3
) water er op bepaalde gebieden kan worden geborgen. Met 

de voorgestelde maatregelen blijkt dat  zowel het risico op wateroverlast binnen de bebouwde kom van 
Lichtenvoorde als het risico in agrarisch gebied flink kleiner wordt (ook bovenstrooms). Dit is ook 
weergegeven op het gepresenteerde kaartmateriaal. 
 
De conclusie is dat de totale maximale capaciteit van de betreffende retentiegebieden, samen met de 
aan te leggen bypass noord en bypass zuid, ruim voldoende is om het watersysteem robuust te maken. 
Dat houdt in dat niet overal de maximale capaciteit hoeft te worden benut. Er moet wel nog rekening 
worden gehouden met de gevolgen van 
klimaatverandering. De reactie van de aanwezigen 
op de berekeningen is voor het overgrote deel 
positief. 
 
Douwe Wessels van landschapsbureau De 
Hofmeesters bracht vervolgens in beeld hoe de 
retentiegebieden eruit zouden kunnen zien. In een 
korte presentatie liet hij zien hoe retentie, landbouw, 
natuur en recreatie op allerlei manieren kunnen 
worden ingezet. Je kunt bijvoorbeeld in mindere of 
meerdere mate grond afgraven, waarbij agrarisch 
gebruik wel of niet mogelijk blijft.  
 
Vervolgens werden per deelgebied de oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. Daarbij was ook de 
nadere invulling (functiestapeling) van de gebieden van belang. De reacties waren divers. Sommige 
betrokkenen gaven duidelijk aan dat ze niet zitten te wachten op nog meer fietspaden op agrarisch 
gebied. Algemeen is men van mening dat de berekeningen rond de retentiegebieden nu eerst op 
individueel niveau met grondeigenaren en belangenorganisaties moeten worden besproken. 
 
Inmiddels is Waterschap Rijn en IJssel begonnen met gesprekken met particuliere eigenaren. Het blijkt 
dat er meer tijd nodig is dan verwacht. Er wordt ingezet op een nieuwe bijeenkomst met de werkgroep 
na de zomer.   
 
De presentaties en het volledige verslag van de avond zijn in te zien via www.besselinkschans.nl. 
 
 

 

 

http://www.besselinkschans.nl/
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Omgeving Engelse Schans 
 
Met medewerking van twee stagiaires bij de gemeente is gekeken naar het Rijksmonument de Engelse 
Schans en omgeving. Doel van een eerste verkenning is om een planvoorstel te maken. 
 
Daarbij wordt onder andere ingegaan op de wens dat het rijksmonument structureel geschikt wordt 
gemaakt voor evenementen. Voor de inrichting van het evenemententerrein zijn enkele opties bekeken. 
In één van de vier bastions kan bijvoorbeeld ruimte worden gemaakt voor een podium dat makkelijk op 
te bouwen en af te breken is. Ook is uitgesproken dat aan de binnenzijde geen permanente verharding 
wordt aangebracht. Dit doet teveel afbreuk aan de sfeer en de verschijningsvorm. Wel wordt gekeken of 
er (zo dicht mogelijk bij de schans) voorzieningen kunnen worden aangelegd zodat elektra, water en 
riool snel zijn aan te sluiten.  
 

Omdat de Engelse Schans nu als solitair verdedigingswerk 
verscholen en omsloten in een bos ligt, is gekeken hoe de 
Engelse Schans meer zichtbaar gemaakt kan worden, ook 
in combinatie met de Grolse Linie. Een idee dat naar voren 
kwam is om een deel van het bos vrij te maken en dit te 
verschralen. Zo kan hier weer heide ontstaan. De schans is 
oorspronkelijk in open (heide)veld aangelegd. Dit plan moet 
wel nog worden afgestemd met de themagroep Landschap. 
Daarnaast is er gekeken naar het aanleggen van een 
wandelpad, dat moet bijdragen aan de beleving van de 
schans.  
 
Als laatste is gekeken naar informatievoorzieningen waarop 
gegevens van de plek  zichtbaar zijn. Hier zijn ideeeën voor 
aangedragen die eveneens in samenspraak met de 
werkgroep Landschap verder worden uitgewerkt. 
 

 
 

Landschap  
 
De werkgroep is diverse keren bij elkaar geweest. Dit heeft geresulteerd in concrete voorstellen. De 
voorstellen zijn door De Hofmeesters in een conceptkaart weergegeven. Het doel is dat ook de 
ontwerpen van de andere thema’s in één en dezelfde kaart worden weergegeven. Met verschillende 
‘layers’ kunnen de verschillende thema’s dan worden aan- of uitgevinkt. 
 

 
 
 

Voorbeeld flexibel podium 
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Bij de voorstellen zitten onder andere het verbeteren van de entree vanaf de Eikendijk, het inpassen van 
de MACL en parkeervoorzieningen, het halfverharden van enkele wegen en het realiseren van nieuwe 
wandelroutes. Ook is er nagedacht over de beeldkwaliteit en een eenduidige uitstraling van onder 
andere routeborden. De voorstellen zijn gepresenteerd aan de klankbordgroep en daar goed ontvangen.  
 

     
 
Voor de werkgroep liggen er nog opgaves rondom het Gelders Natuur Netwerk (GGN). Deze 
planologische status is onder andere gevestigd op een deel van het evenemententerrein in de 
Besselinkschans en moet gecompenseerd worden. De gemeente is hierover in constructief overleg met 
de provincie. In samenwerking met de themagroep Evenementen wordt er ook ingezet op het maken 
van afspraken met organisatoren van evenementen over compensatie van natuurschade in het gebied.   
 
 
 

Evenementen 
 
De werkgroep Evenementen is een enkele keer bij elkaar gekomen. Zoals te lezen zijn er directe 
koppelingen met de andere werkgroepen (Omgeving Engelse Schans, Landschap).  
 
Er is afgesproken dat de themaleider de groepsleden bij elkaar roept wanneer er met input vanuit de 
andere themagroepen afspraken gemaakt moeten worden. 
 
 
 

 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via info@besselinkschans.nl ! 

mailto:info@besselinkschans.nl

