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Beste lezer, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de Visie Besselinkschans en de 
Wateropgave.  
 
 

Voortgang visie Besselinkschans 
 
Het is alweer een tijd geleden dat wij een nieuwsbrief hebben verstuurd. Waarom heeft dit zo lang 
geduurd? In oktober 2015 werd besloten over een bijdrage aan de wateropgave. De financiën voor de 
andere thema’s werden door het college in eerste instantie aangehouden. Een aantal quick-wins zijn 
tijdens deze onzekere periode on-hold gezet. De financiering voor de andere thema’s volgde met een 
raadsbesluit eind april 2016. Alle thema’s hebben nu dus budget voor uitvoering. De tijd tot aan de 
zomerperiode (broedseizoen en evenementen) bleek echter te kort om de quick wins alsnog in 
uitvoering te brengen. Achter de schermen zijn hiervoor de voorbereidingen echter in volle gang. 
 
 

Recreatievijver bij het Wijndomein 
 
Bij het Wijndomein Besselinkschans is 
dit voorjaar op particulier initiatief een 
nieuwe recreatievijver aangelegd. Lees 
meer over de ontwikkelingen bij het 
Wijndomein in het artikel van de 
Weekkrant Oost Gelre. 
 
Foto: Martijn Verhoeven 
 

 
 

‘Bos van Luttikhold’ 
 
Op maandag 18 april zijn de themagroepen Omgeving Engelse Schans en Landschap bij elkaar 
gekomen om hun eerder uitgesproken wensen op elkaar af te stemmen. Een onderwerp dat besproken 
is ging over het ‘Bos van Luttikhold’. De themagroep Omgeving Engelse Schans heeft voorgesteld het 
bosje nabij rijksmonument de Engelse Schans te kappen. Dit om het monument in oorspronkelijke staat 
(dat wil zeggen: liggend in heidegebied) terug te brengen. De themagroep Landschap heeft hier 
vraagtekens bij gesteld. Na een stemming tijdens de bijeenkomst bleek een kleine meerderheid van de 
twee groepen samen voor het kappen van het bos en het omzetten naar heidegebied.  
 
Besluit klankbordgroep 
Omdat de stemming zo dicht bij elkaar lag is besloten om het voor te leggen aan de klankbordgroep. De 
klankbordgroep kwam op 9 juni bij elkaar. De voor- en tegenargumenten zijn goed op elkaar afgewogen. 
De klankbordgroep heeft besloten dat het bos gekapt mag worden. Een belangrijke voorwaarde is dat 
de natuur die hierbij verloren gaat elders nabij de Besselinkschans wordt gecompenseerd.  
 
Compensatie is sowieso verplicht omdat de locatie binnen het Gelders Natuur Netwerk (voorheen de 
EHS) ligt. De themagroep Omgeving Engelse Schans kan nu verder met het uitwerken van dit project. 
Vervolgens zal het voorstel worden voorgelegd aan het college van B&W van Oost Gelre. 

http://weekkrantoostgelre.nl/nieuws/van-het-wijndomein-de-zwemvijver-in-1.6161019
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Centraal parkeerterrein 
 
Een ander punt dat tijdens de bijeenkomst op 9 juni met de klankbordgroep ter sprake kwam was het 
centraal parkeerterrein bij de oude ingang van de MACL. Dit is een voorstel geweest van de 

themagroep Landschap. Van hieruit is de hele 
Besselinkschans makkelijk bereikbaar en goed te 
beleven. De bedoeling is om bij het parkeerterrein 
informatie te plaatsen over het gebied en (een 
startpunt van) de routes in het gebied. Door het 
parkeerterrein met groen aan te leggen zou ook een 
bijdrage geleverd kunnen worden aan de inpassing 
van de gebouwen en het crossterrein van de MACL. 
 
De klankbordgroep heeft erop gewezen dat iedereen 
voldoende moet mee kunnen praten over dit voorstel. 
Daarom is besloten om dit eerst te bespreken bij de 
themagroep Evenementen. Verder gaat er ook overleg 
plaatsvinden met de MACL en de organisatie van de 
Zwarte Cross als grootste gebruikers.  

 
 

Paden en routes 
 
Door de themagroep Landschap en de klankbordgroep zijn voorstellen gedaan voor de inrichting van de 
paden, wegen en routes in de Besselinkschans. Deze passen allemaal binnen de visie. Een vervolgstap 
is dat er afspraken gemaakt moeten worden met de eigenaren. Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid 
en het beheer. Verder moet er vanuit de themagroepen nog een beeldmerk voor het gebied worden 
bepaald dat gebruikt kan worden bij routes en bewegwijzering. 
 

 
Thema Water  
 

 
 
In 2014 en 2015 zijn er verschillende werksessies geweest met de 
themagroep Water. Hierin werkten betrokkenen en belanghebbenden 
uit het gebied, waterschap en gemeente samen. In de themagroep 
zijn verschillende uitgangspunten opgesteld en vervolgens 
oplossingen uitgewerkt. Er zijn retentiegebieden aangewezen waar 
we het water kunnen vasthouden en tijdelijk kunnen bergen. Ook is in 
de themagroep bepaald waar de noordelijke en zuidelijke bypass om 
de kern van Lichtenvoorde heen kan worden gerealiseerd. 
 
Uitvoering en planning 
De planning was erop gericht om in 2016 de uitvoering voor het 
project te starten. Dit voorjaar zijn tijdens de voorbereidingen echter 
een aantal onzekerheden opgetreden. Die onzekerheden hebben te 
maken met de berekeningen in de capaciteit van de afvoer. Dit heeft 
ook gevolgen voor de detailuitwerking van de retentiegebieden. De 
locaties van de retentiegebieden blijven grotendeels zoals in 2015 
gepresenteerd. Wel moeten er nieuwe ontwerpen worden gemaakt. 
 
Ontwerp 
Deze zomer worden de ontwerpen voor twee van de drie 
retentiegebieden uitgewerkt. Na de zomer presenteren we de 
ontwerpen en willen we deze graag met bewoners, betrokken en 

 
Nog even in het kort de 
wateropgave 
Lichtenvoorde ligt aan de rand 
van het Winterswijks plateau. 
De drie beken ten oosten van 
het dorp voeren het 
regenwater af naar de Nieuwe 
Beek. Vlak voor de kern van 
Lichtenvoorde komen de 
beken samen. Bij hevige 
regenval kan er zoveel water 
samenkomen dat de Nieuwe 
Beek de hoeveelheid water 
niet aankan en het water 
buiten de oevers treedt. Dit 
kan leiden tot wateroverlast 
en dus financiële én 
emotionele schade. Het 
waterschap en de gemeente 
willen dit in de toekomst 
zoveel mogelijk voorkomen. 
Daarvoor hebben zij in 
december 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend. 
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deskundigen bespreken. In eerste instantie doen we dit in de themagroep Water. Zodra de bijeenkomst 
is gepland, versturen we hiervoor alle deelnemers een uitnodiging. Later presenteren we de ontwerpen 
aan een breder publiek. De planning van het waterschap is er op gericht om in 2017 te starten met de 
aanleg van de retentiegebieden. 
 
Contactpersoon 
De afgelopen jaren was Diederik Speksnijder contactpersoon en 
projectleider voor de wateropgave. Omdat Diederik andere 
werkzaamheden opgepakt heeft binnen het Waterschap is er sinds 
begin dit jaar een nieuwe projectleider voor het project Lichtenvoorde. 
Dat is Dorine Spanjers.  
 
Dorine heeft ruime ervaring met gebiedsprocessen in het landelijk 
gebied. De concrete opgave in het gebied spreekt haar erg aan. Met 
veel enthousiasme werkt ze samen met een projectteam van 
specialisten en met aandacht voor de omgeving toe naar de afronding 
van het ontwerp, de benodigde procedures en de start van de 
uitvoering. U kunt Dorine bereiken per telefoon op 06-54139274 of per 
e-mail via d.spanjers@wrij.nl. 
 
 

Zwarte Cross 2016 
 

De Zwarte Cross staat weer op het punt van 
beginnen. Op dit moment is de opbouw van het 
festival in volle gang. Een leuk filmpje daarvan is 
hier te zien. Ten opzichte van voorgaande jaren 
zijn er enkele wijzigingen in de indeling van het 
festivalterrein. Hierbij is rekening gehouden met 
de wensen uit de bijeenkomsten die De 
Feestfabriek heeft gehouden met direct en 
indirect betrokkenen. Op donderdag 21 juli gaat 
de camping open. Het festival vindt vervolgens 
plaats op 22, 23 en 24 juli! 
 
Foto: Alexander ten Have (9 juli). 

 
 

Grolse Linie 1627 aangewezen als rijksmonument 
 
De Grolse Linie 1627 is op 30 juni door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als 
archeologisch rijksmonument. Met de aanwijzing is de bijzondere linie nu officieel erkend als waardevol 
element in ons landschap. Meer over de aanwijzing is te lezen in het artikel op onze website! 
 
 
 

Tot slot wensen we iedereen een fijne vakantieperiode! 
 
 

 

Volg de ontwikkelingen in de Besselinkschans ook via Facebook! 

 
Kijk op www.facebook.com/besselinkschans ! 

 
 

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

mailto:d.spanjers@wrij.nl
http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/oost-gelre/terrein-zwarte-cross-krijgt-steeds-meer-vorm-video-1.6187756
http://besselinkschans.nl/nieuws/58/grolse-linie-1627-aangewezen-als-rijksmonument
http://www.facebook.com/besselinkschans
mailto:info@besselinkschans.nl

