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Afbeelding 1 - Het Slingeplasgebied. © Leisurelands 

1 Inleiding 

Op 6 juli 2018 werd in de Koppelkerk in Bredevoort een Meet Up (i.e. discussieavond) 

georganiseerd over de toekomst van het Slingeplasgebied. Aanleiding was het 

verschenen ontwerp van een bestemmingsplan dat door de gemeente Aalten later is 

ingetrokken vanwege gebrek aan draagvlak. Daarover meer in hoofdstuk 3. 

 

Organisatoren wilden het niet bij protestacties van een of enkele groeperingen laten, 

maar een brede maatschappelijke discussie tot stand brengen; in plaats van alleen 

maar “not in my backyard”, ook positief en proactief krachten mobiliseren uit de hele 

gemeenschap om ideeën te genereren.  

 

Daartoe zijn belangstellenden in algemene zin opgeroepen deel te nemen aan de 

bijeenkomst. Specifieke representanten van stakeholders zijn (meestal op naam) 

uitgenodigd. Zie bijlage 1. 

 

Wat die laatste categorie betreft: de Koppelkerk bood voor alle stakeholders een 

platform. De discussie werd echter niet zo breed als beoogd. Helaas bleken niet alle 

stakeholders vertegenwoordigd. Ondanks (herhaald) aandringen en de mogelijkheid 

om vervangers te laten deelnemen.  

 

Daardoor heeft het geheel aan ideeën dat gelanceerd werd wellicht een iets 

eenzijdiger karakter gekregen dan de organisatoren van tevoren beoogden. Gelukkig 

verliep de avond niet te eenzijdig met betrekking tot de inhoud van de discussies, al 

had de organisatie graag gezien dat van een breder samengesteld gremium sprake 
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was geweest. Opvallend was dat ieder wel begreep dat een redelijk verdienmodel 

relevant is voor het kunnen exploiteren van het gebied. Dat bleek ook uit enkele ideeën 

voor ontwikkeling die kunnen helpen tot een aanvaardbaar rendement te komen. Daar 

waar rendement het resultaat is van kosten en opbrengsten blijven wel meer scenario’s 

mogelijk. Een heel spectrum: van een ambitie/ doelstelling waarmee relatief minder 

kosten gemoeid zijn, tot een qua investeringen en kosten veel verder reikende ambitie.  

 

Er was duidelijk bij sommige deelnemers nog sprake van oud zeer; de 

verontwaardiging over het ingediende ontwerp was nog niet weggeëbd. Gelukkig kon 

men - daartoe opgeroepen of aangemoedigd - er afstand van nemen en positief vanuit 

een wit vel papier meedenken over de toekomst van het gebied.  

 

Al met al is er gewerkt aan ideevorming zonder rekening te houden met individuele 

belangen van een stakeholder of een specifieke categorie van stakeholders. Ook is 

het geen herhaling van zetten geworden door de kritiek van de eerdere bijeenkomst 

nog eens weer te spuien.  De resultaten treft u in dit document.  

 

We vertrouwen erop dat de gemeente Aalten die na de vakantieperiode het gesprek 

over een plan opnieuw wil aangaan met de hele achterban/alle betrokkenen, gebruik 

maakt van de inhoud van dit document. In voorkomende gevallen willen wij vanuit de 

Meet Up werkgroep van de Koppelkerk graag de samenwerking in de volle breedte 

aangaan c.q. vervolgen. Voor de goede orde vermelden wij dat tijdens de avond 

gevraagd is of er bezwaren waren tegen het maken en publiceren van foto’s. Niemand 

heeft een dergelijk bezwaar geuit.  
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2 Conclusies en aanbevelingen 

De Meet Up over de Slingeplas heeft met zo’n zeventig belangstellenden een flink 

aantal mensen op de been gebracht. De sfeer was opbouwend en positief. Over de 

mate waarin alle stakeholders vertegenwoordigd waren is al iets geschreven. Dat 

herhalen we hier niet. Al met al is een stuk huisvlijt gerealiseerd waar alle stakeholders 

en alle aan- en afwezigen hun winst mee kunnen doen. Meet Up Bredevoort is blij de 

gelegenheid te hebben kunnen bieden voor een brede maatschappelijke discussie. 

Gericht op resultaat.  

 

Op redelijk overzichtelijke wijze zijn in dit document meningen, ideeën en wensen op 

een rij gezet. Daarvan kan ieder profiteren ongeacht de persoonlijke voorkeuren voor 

de inrichting van het Slingeplasgebied. Mits de pretenties duidelijk zijn: een overzicht 

bieden van heersende opvattingen, creatieve ideeën en inventieve vondsten. Niet 

meer, maar ook niet minder dan een basis om op voort te borduren.  

 

Wij bieden dit verslag aan alle geïnteresseerden. Dat zijn de deelnemers aan de Meet 

Up en overige mensen die zienswijzen of ideeën hebben geventileerd. Ook de 

afwezige genodigden zullen een exemplaar krijgen toegestuurd.  

 

Wij brengen deze rapportage ook speciaal onder de aandacht van het College van 

Burgemeester & Wethouders van de gemeente Aalten omdat wij menen dat het 

College zich geholpen zou kunnen voelen door deze resultaten. Als trekker van het 

vervolg van activiteiten, die beogen het Slingeplasgebied een adequate bestemming 

en invulling te geven zal het College van het voorwerk dat gedaan is kunnen profiteren. 

Zeker omdat het een manifestatie is van inbreng van mensen die voor een deel 

veroorzaakten dat er gebrek aan draagvlak was voor de eerdere plannen en 

ontwerpen.  

 

Als Meet Up Bredevoort "tot nut van 't algemeen" in de komende tijd opnieuw kan 

bijdragen door een platform te bieden, zal dat niet worden nagelaten.  
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3 Aanleiding voor een nieuw ontwerp 

Eigenaarschap 
Vóór 2012 was het recreatiegebied Slingeplas in beheer bij het Recreatieschap 

Achterhoek-Liemers (RAL). Eind 2012 is het principebesluit tot ontmanteling 

Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL) genomen door het Algemeen Bestuur van 

het RAL. Onderdeel van het ontmantelings- en integratietraject was het onderbrengen 

van de recreatiegebieden van het RAL bij Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV). Per 

recreatiegebied is tussen RGV en de betreffende gemeente een bestuursconvenant 

of intentieovereenkomst gesloten. Het RGV vraagt van de gemeente dat de gemeente 

een ontwikkelingsgerichte houding aanneemt, gericht op het faciliteren van nieuwe 

economische dragers. Dit is namelijk cruciaal voor het duurzaam exploiteren van het 

recreatiegebied en kostendekkend maken van de over te nemen recreatiegebieden 

van het RAL. 

 

Wensen en bedenkingen 
Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen uitgesproken ten 

aanzien van het bestuursconvenant tussen College en RGV (later: Leisurelands) m.b.t. 

de Slingeplas.  De gemeenteraad heeft aangegeven dat er in algemene zin wensen 

en bedenkingen ten aanzien van het concept-bestuursconvenant waren. Gevraagd is 

om een studie/visie naar de mogelijkheden van natuurwaarde als economische drager; 

ook om de ontwikkelingen Parkzone Noord en Buitenplaats in de visie mee te nemen. 

Bedenkingen zijn toen geuit met name met betrekking tot artikel 4 van het 

bestuursconvenant, waarin het college aangeeft mee te willen werken aan de 

toevoeging van recreatieve bebouwing op de Slingeplas tot maximaal 3% van de 

landoppervlakte van het gebied, omdat de gevolgen daarvan voor de omgeving niet 

konden worden overzien. Deze opmerkingen zijn door het college meegegeven aan 

Leisurelands in het proces van het opstellen van de gebiedsvisie.  

 

Bestuursconvenant 
Op 16 december 2013 is door het College van B en W met Leisurelands (voorheen: 

Recreatiegemeenschap Veluwe — RGV) een bestuursconvenant gesloten ten 

aanzien van de ontwikkeling van de Slingeplas. In dit bestuursconvenant is de 

indicatieve ontwikkelrichting aangegeven en zijn uitgangspunten ten aanzien van o.a. 

de ruimtelijke ordening opgenomen. In dit convenant is vastgelegd dat Leisurelands 
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binnen twee jaar na de fusie tussen Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) en 

RGV een gebiedsvisie voor de Slingeplas gereed zou hebben. In het 

bestuursconvenant zijn de wensen en bedenkingen die op 21 mei 2013 door de 

gemeenteraad geuit zijn niet terug te vinden. 

 

Gebiedsvisie 
Op 16 februari 2016 wordt de Gebiedsvisie vastgesteld in de Gemeenteraad. Na een 

intensieve lobby van Vogelwerkgroep Zuid Oost Achterhoek, Jachtcombinatie ’t 

Klooster en Vereniging Het Reewild komt er een - bijna - raadsbreed amendement om 

de grens van de ontwikkeling te leggen bij de grens Aalten-Winterswijk, m.a.w. de zgn. 

Politieplas wordt buiten de gebiedsvisie gehouden.  

 

De samenvatting van de Gebiedsvisie luidt per deelgebied: 

 

West   
Hoog voorzieningenniveau, intensieve recreatie (waaronder outdoor activiteiten en 

(meerdaagse) publieksevenementen), strand, parkeerterreinen, 
fietsenstallingen, ondersteunende horeca, toiletgebouwen. Dubbelbestemming 
agrarisch en een deel overlap met zone verblijfsrecreatie.  

Noord 
Zone voor verblijfsrecreatie. Mogelijke uitbreidingsrichting door het betrekken van 

de kleine plas in gemeente Winterswijk. Deel overlap met zone intensieve 
recreatie.  

Oost  
Verbeteren aansluiting met vakantiepark De Twee Bruggen. Mogelijke 

uitbreidingsrichting van het recreatiegebied, in gemeente Winterswijk.  
Zuid 

Deel uitloop van de zone intensieve recreatie dat overloopt in groen decor met 
extensieve recreatie. 

 

https://www.aalten.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen-geldend_42707/item/gebiedsvisie-slingeplas-bredevoort_58459.html
https://www.aalten.nl/document.php?m=22&fileid=106753&f=84501760956a1a73e8c22bae1c164ceb&attachment=1&c=58459
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Concept-bestemmingsplan ter inzage 
Op basis van de genoemde Gebiedsvisie is er een wijziging van het bestemmingsplan 

nodig. De opdracht en de kosten daarvan zijn voor rekening van de ontwikkelaar 

Leisurelands BV. In het jaar 2017 is hieraan gewerkt en met ingang van 6 april 2018 

lag gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan Recreatiegebied De 

Slingeplas Bredevoort ter inzage. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor 

verblijfsrecreatie, recreatieve voorzieningen en evenementen op het recreatiegebied 

De Slingeplas in Bredevoort. Dit plan is een uitwerking van de in 2016 vastgestelde 

Gebiedsvisie Slingeplas. Het college legt dit bestemmingsplan ter inzage en is ervoor 

verantwoordelijk. 

 

Inloop- en informatieavond 
Op 12 april 2018 was er een inloop- en informatieavond over dit 

ontwerpbestemmingsplan in ‘t Grachthuys te Bredevoort. Het verloop van deze avond, 

de daaropvolgende gesprekken met bewoners en belanghebbenden, de 

inspraakreacties en handtekeningenactie deden het gemeentebestuur inzien dat er 

onvoldoende draagvlak was voor de in dit ontwerpbestemmingsplan geschetste 

ontwikkelingen.  

 

Afbeelding 3  - Visiekaart Gebiedsvisie Slingeplas. © Gebiedsvisie Slingeplas 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0197.BP00085-ON01/t_NL.IMRO.0197.BP00085-ON01.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0197.BP00085-ON01/t_NL.IMRO.0197.BP00085-ON01.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0197.BP00085-ON01/t_NL.IMRO.0197.BP00085-ON01.html
https://www.aalten.nl/document.php?m=22&fileid=106751&f=1e4dfd9973f16e5d2ebadb602781c179&attachment=1&c=58459
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Intrekking ontwerpbestemmingsplan 
Het College van B en W heeft op 7 juni 2018 besloten het ontwerpbestemmingsplan 

in te trekken. De procedure is hiermee gestopt. Van de tot dusver ingediende 

zienswijzen heeft het College kennisgenomen; deze worden verder niet meer 

behandeld nu het plan is ingetrokken. Verder deelt het College mee: 

 

“Het intrekken van het ontwerpbestemmingsplan betekent niet dat 
ontwikkeling van het recreatiegebied van de baan is. Er zijn immers 
met Leisurelands afspraken gemaakt over de instandhouding van 
het recreatiegebied en toevoeging van nieuwe economische 
functies. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Bestuursconvenant 
en de Gebiedsvisie Slingeplas. De Slingeplas heeft ook een 
bovenlokale functie. Nieuwe recreatieve functies op de Slingeplas 
kunnen de vrijetijdseconomie een impuls geven. Het biedt kansen 
voor meer (dag)bezoek, meer bestedingen en meer 
werkgelegenheid.  

Via een gebiedsproces wordt nader onderzocht op welke wijze de 
kaders van het Bestuursconvenant en de Gebiedsvisie (opnieuw) 
uitgewerkt kunnen worden. Hoe dit proces wordt vormgeven stemt 
de gemeente Aalten af met Leisurelands en met de samenleving.” 

 

Zie voor de volledige tekst van de raadsmededeling bijlage 3. 
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4 De functies van het Slingeplasgebied 

De Slingeplas is eigenlijk nog niet zo oud. Tot in het midden van jaren ’70 van de vorige 

eeuw bestond de omgeving uit broekgronden. Veel kleine boeren - ook vanuit het 

stadje Bredevoort - hadden hier hun weilanden. Midden jaren ’70 ontstond er behoefte 

aan zand voor de wegenbouw (m.n. de A18) in de regio. Er is toen een concessie 

verleend aan Hoftijzer BV om het zand te winnen (in twee plangebieden) met de 

afspraak na sluiting van de winning het plangebied geschikt te maken voor o.a. 

recreatie.  

 

De vier functies van de Slingeplas zijn: 

1. Zandwinning 

2. Recreatie  

3. Natuurgebied 

4. Retentiegebied  

 

4.1 Zandwinning 

In dit filmpje is te zien hoe de zandwinning in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 

in z’n werk ging.  

Afbeelding 4 - Filmpje Zandwinning Slingeplas. © Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uu67D44KCc
https://www.youtube.com/watch?v=1Uu67D44KCc
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4.2 Recreatie 

Nadat de zandwinning was beëindigd werd de plas geschikt gemaakt voor recreatie in 

een aantal fasen. Dit filmpje en dit filmpje geven een beeld hoe er gerecreëerd wordt 

aan en in de Slingeplas. 

 

 
  

Afbeelding 5 - Plattegrond recreatiegebied Slingeplas. © Gebiedsvisie Slingeplas 

https://www.youtube.com/watch?v=6bzpihbP-d4
https://www.youtube.com/watch?v=WJSvhTt8Wyo
https://www.aalten.nl/document.php?m=22&fileid=106751&f=1e4dfd9973f16e5d2ebadb602781c179&attachment=1&c=58459
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4.3 Natuurgebied 

Dit filmpje van Dick Kuiperij (Bredevoort) geeft een impressie van het natuurgebied. 

Op zijn Facebookpagina plaatst deze natuurliefhebber bijna dagelijks nieuwe 

natuurfoto’s van de omgeving van de Slingeplas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6 - Natuurgebied Slingplas. © Dick Kuiperij 

4.4 Retentiegebied 

‘Retentiegebied’ is de aanduiding voor een gebied waar het water bij hevige regenval 

tijdelijk geborgen kan worden, met het doel stroomafwaarts gelegen gebieden te 

vrijwaren van overstromingen.1 

 

Het Waterschap is o.a. verantwoordelijk voor een goede afvoer van het water. De 

Slinge die ten zuiden van de Slingeplas loopt is hoofdzakelijk een regenrivier. Bij grote 

hoeveelheden wordt er enorm veel water aangevoerd dat verderop in Aalten en tot in 

Doetinchem tot overstromingen kan leiden. Vandaar dat er net op de grens met 

Winterswijk achter de camping De Twee Bruggen een stuw gebouwd is die bij zeer 

veel aanvoer het water tegenhoudt. Door een verlaging in de dijk ter plekke stroomt 

het water dan het retentiegebied in. Als er ontwikkelingen door de eigenaren van de 

gronden gevraagd worden dan is de houding van het Waterschap bijna altijd: ‘ja, mits.’ 

Dus die ontwikkelingen mogen de retentiefunctie niet in de weg staan. Ook zijn de 

dijken/kades en het retentiegedeelte beschermd.  De kades zijn eigendom van het 

Waterschap. 

  

                                            
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Retentiegebied  

https://www.facebook.com/houdvanvogels/videos/623895001297260/
https://www.facebook.com/houdvanvogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Retentiegebied
https://www.facebook.com/houdvanvogels/videos/623895001297260/
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Dit filmpje geeft een beeld van het in werking stellen van de “wateropvang”.  
 

  
Afbeelding 7 - Retentiegebied Slingeplas. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmX1hSwYyeg
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5 Doelstelling en programma van de Meet Up 

In bijlage 2 is de complete uitnodigingstekst opgenomen. Puntsgewijs enkele 

hoofdzaken: 

 
• Doel is niet actievoeren, maar constructief ontwerpen (ideeën aandragen); 

• Alle belanghebbenden met hun belangen kunnen aan het woord komen; 

• Er worden korte plaatsbepalende inleidingen gehouden; 

• Het accent ligt op het creatieve en idee-genererende proces.  

 
Het is het vermelden waard dat serieus energie gestoken is in het bereiken van alle 

relevante stakeholders. In bijlage 1 staan ze vermeld.  
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6 Resultaten 

6.1 Het proces 

Tijdens een periodiek overleg van de Meet Up-werkgroep van Stichting Koppelkerk 

kwam de informatieavond over de Slingeplas in ‘t Grachthuys ter sprake. In plaats van 

het idee om een avond te organiseren over het onderwerp burgerinspraak/ 

burgerdemocratie ontstond het idee om een platform te bieden. Een platform waar alle 

ideeën en belangen aan het woord zouden kunnen komen. Om de gemeenschap in al 

zijn geledingen te dienen. Op dat moment was het ontwerpbestemmingsplan nog in 

procedure.  

 

Vooraf identificeerde de Meet Up-werkgroep als relevante stakeholders: 

• De gebiedseigenaar 

• De gemeente Aalten 

• Het waterschap 

• Natuurmonumenten als eigenaar van het Grote Goor 

• Het nationaal landschap  

• Omwonenden 

• Agrariërs 

• Horeca en recreatiebedrijven 

• De natuurorganisaties 

• Wildbeheer-eenheden  

 

Nadat zij waren uitgenodigd ontstond een ietwat moeizame fase van uitnodigen, 

afgewezen of doorverwezen worden. Ook herhaling van de uitnodiging leidde tot 

beperkt resultaat; maar niet onvoldoende.  

 

Helaas konden of wilden de volgende stakeholders niet op onze uitnodiging ingaan: 

• De gebiedseigenaar 

• De gemeente Aalten 

• Het nationaal landschap 

• Recron, c.q. horeca en recreatiebedrijven 

De overige stakeholders namen aan de vergadering deel of leverden indirect input. Zo 

ontstond er toch - samen met deelnemers die met een behoorlijk aantal waren 

opgekomen - ruim voldoende publiek om het gekozen programma uit te voeren. 
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Na een korte beschrijving van de casus werden inleidend een aantal onderwerpen 

behandeld. De samenvatting van die inleidingen zijn in hoofdstuk 6.2 opgenomen.  

 

Daarna begon het hoofdprogramma: in drie groepen werd een creatief proces op gang 

gebracht door procesbegeleiders die daarvoor niet veel moeite hoefden te doen. 

Opdracht was zoveel mogelijk ideeën voor een nieuw ontwerpbestemmingsplan te 

verzamelen. De aanwezigen waren erop voorbereid dat ze aan het werk moesten. En 

dat wilden ze ook. Per groep werd getekend, gepraat, gediscussieerd. De resultaten 

treft u in hoofdstuk 6. 

 

Drie professionele tekenaars vatten de drie afzonderlijke discussies samen in een 

tekening. Zij hebben gedurende de avond geobserveerd, mee-gediscussieerd en 

getekend.  

  

Afbeelding 8 - Zo'n zeventig belangstellenden namen deel aan de Meet Up over de Slingeplas. © Leo van der Linde 
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Afbeelding 10 - De samenleving aan de tekentafel. (c) Leo van der Linde 

Afbeelding 11 - Tekenaar Rinke ter Haar in actie. (c) Leo van der 
Linde 

Afbeelding 12 - Tekenaar Vincenth Schreurs in actie. (c) Leo van 
der Linde 

Afbeelding 10 - De samenleving aan de tekentafel. © Leo van der 
Linde 

 

Afbeelding 9 - Tekenaar Suzan Hijink aan de slag. (c) Leo van der 
Linde 
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Afbeelding 13 - Tekening Vincenth Schreurs. (c) Leo van der Linde Afbeelding 14 - Moderator Jilt Sietsma sluit de avond af. © Stichting 
Koppelkerk 

Afbeelding 15 - Tekening Suzan Hijink. © Suzan Hijink 

    
 

 

Tenslotte was er afrondend ruimte voor reflectie: de deelnemers (b)leken tevreden 

over de geboden mogelijkheid en benadrukten dat een en ander in hun ogen een 

vervolg zou moeten krijgen.  
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Afbeelding 16 - Geert Scholten 

6.2 De inleiders 

De drie inleiders kregen het woord, vervolgens werd plenair een en ander n.a.v. deze 

inleidingen besproken. 

 

 Geert Scholten, kritisch omwonende 

Geert Scholten is als naaste bewoner van de 

Slingeplas een van de eersten geweest die aan 

de bel heeft getrokken nadat bekend werd wat 

Leisurelands van plan was met de Slingeplas. 

Samen met een aantal buurtbewoners hebben 

ze een nieuw voorstel gedaan waarbij er een 

aantal voorwaarden zijn gesteld. Ten eerste wil 

men in het nieuwe plan dat er behoud is van de 

rust en de natuur in het gebied. Daarnaast moet 

in het plan vastgelegd worden dat het gebied 

van de Slingeplas publiek toegankelijk blijft. Als 

laatste wil men dat het onderhoudsniveau van 

het terrein behouden blijft. 

  

In het plan van de directe buurtbewoners is het Noordoostelijke deel van het gebied 

(grenzend aan de politieplas) bestemd voor natuur. Het Zuidwestelijke deel is dan weer 

toegankelijk voor recreatie. Dit alles dient ook juridisch netjes geborgd te zijn. 

 

De uitgangspunten kernachtig samengevat:  

 

1. Een plan voor De Slingeplas moet duurzaam en toekomstbestendig zijn;  

2. Het hele gebied De Slingeplas moet openbaar toegankelijk blijven;  

3. Rust rond de plas blijft gewaarborgd, in ieder geval geen toegang van 

zonsondergang tot zonsopgang;  

4. Geen ontwikkeling aan de noord/oostzijde van De Politieplas;  

5. Zuid/westzijde plas houdt dagrecreatieve bestemming (zwemmen en activiteiten 

die passen bij De Slingeplas)  

6. Alle afspraken moeten duidelijk, rechtsgeldig en juridisch afdwingbaar op papier.  

 



 20 

Afbeelding 17 - Hoe de sluizen naar de Slingeplas opengaan. 

 Jan van der Sloot, Waterschap 

Jan van der Sloot sprak namens het Waterschap over de functie die de Slingeplas 

heeft voor dat orgaan. Om deze functie, die wettelijk is vastgelegd en beschermd, in 

het gebied te kunnen laten functioneren zijn er rondom de Slingeplas dijken 

aangebracht waarachter het water opgevangen kan worden. Deze dijken moeten in 

welk plan dan ook hun plek en functie behouden. Het Waterschap is o.a. 

verantwoordelijk voor een goede afvoer van het water. De Slinge die ten zuiden van 

de Slingeplas loopt is hoofdzakelijk regenrivier. Bij grote hoeveelheden wordt er enorm 

veel water aangevoerd dat verderop in Aalten tot Doetinchem tot overstromingen kan 

leiden. Vandaar dat er net op de grens met Winterswijk achter De Twee Bruggen een 

stuw gebouwd is die bij zeer veel aanvoer het water tegenhoudt. Door een verlaging 

in de dijk ter plekke stroomt het water dan het retentiegebied in.  

 
Voor alles is de Slingeplas een 

gebied dat dienstdoet als 

retentiegebied voor overtollig water. 

Zeker in de nabije toekomst moet er 

rekening gehouden worden met 

extremer weer, en meer neerslag in 

korte tijd. Dan is het van belang dat 

de Slingeplas gebruikt kan worden 

om overtollig water op te slaan.  

   

Als er ontwikkelingen door de eigenaren van de gronden gevraagd worden dan is de 

houding van het Waterschap bijna altijd: ja, mits. Dus die ontwikkelingen mogen de 

retentiefunctie niet in de weg staan. Tevens zijn de dijken/kades en het 

retentiegedeelte beschermd.  De kades zijn eigendom van het Waterschap. 
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Afbeelding 18 - Dyon Temming 

 Dyon Temming, landschapsontwikkelaar  

De eerste opmerking die Dyon Temming maakte was dat een 

landschap altijd verandert: “Mijn moeder is geboren in ’t 

Klooster: zij heeft het grootste deel van haar leven de Slingeplas 

nooit gezien. Er waren daar weilanden. Daarvoor was er moeras 

en daarvoor ijs. Veranderingen hebben altijd plaatsgevonden. 

Alleen de laatste eeuw zijn de veranderingen hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de mens. Deze wil prettig leven, daarvoor 

heeft hij voedsel, lucht, water, ruimte, rustpunt om te 

ontsnappen nodig. Die functies zijn leidend in de 

veranderingen.” 

   

Daarna ging zijn verhaal verder met de herinnering die hij had aan de Slingeplas. Deze 

bestond vooral uit het gebruik tijdens de hete zomermaanden: met de fiets (al dan niet 

met een kratje bier achterop) naar de Slingeplas trekken om daar de zomer te vieren. 

Op deze manier heeft hij jarenlang gebruikt gemaakt van de ruimte die die Slingeplas 

hem en zijn vrienden bood. 

 

Nu zijn er ontwikkelingen om het gebied rond de Slingeplas te veranderen. Dit is een 

kans, zo legt hij de zaal voor. De vraag die iedereen zich zou moeten stellen bij de 

kans die zich voordoet is: wie zijn in dit geval de belanghebbenden en hoe kunnen de 

belangen van hen met elkaar in overeenstemming worden gebracht zodat er een win-

win situatie gaat ontstaan? Immers, “there’s just one game, profit is the name”. Maar 

dan wel winst voor iedereen. Niet alleen maar geld. Of het nu voor de eigenaar is, de 

omwonenden, de natuur en de toeristen. Daarvoor hebben we inspiratie nodig en 

kunnen we kansen creëren. Laat het feest beginnen. Bij het ontwerpen van een nieuw 

plan raadt hij aan iedereen rekening te laten houden met vier manieren waarop een 

nieuw ontwerp winst kan opleveren: (1) economisch, (2) ecologisch, (3) inspiratie, (4) 

sociale winst.2 

  

                                            
2  Cf. Commonland. 

https://commonland.com/en
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 Rondvraag 

Tijdens de rondvraag was er behoefte om voorbeelden te noemen van plekken die als 

inspiratie konden dienen voor de toekomst van de Slingeplas. Opvallend was dat de 

Aasee in Bocholt zowel positief als negatief aangestipt werd. Er is rondom die plas 

veel activiteit en horeca. Daartegenover staat dat er Duitsers vanuit Bocholt naar de 

Slingeplas komen voor de rust. Ook werd geopperd de Politieplas te laten aankopen 

door Natuurmonumenten. Gevraagd werd er uit de zaal ook naar de rol van de Twee 

Bruggen in het plan. Geert Scholten meldde dat de samenwerking met de Twee 

Bruggen er op papier voornamelijk uit bestond dat er bij die partij de wens ligt om de 

ontsluiting van de Slingeplas richting de camping beter te regelen. 

 

Vragen n.a.v. inleidingen 
 
1. Het Waterschap heeft de Politieplas verkocht aan Leisurelands, wat was daarvan 

de reden?  

 De vertegenwoordiger van het Waterschap weet dit niet. 

2. Heeft het Waterschap geen taak in het beheersen van de waterkwaliteit? Bij veel 

recreatie en huisjes wordt deze negatief beïnvloed. 

 Het Waterschap signaleert, meet en monitort de waterkwaliteit. Bij 
onregelmatigheden of vervulling spreekt zij de eigenaar aan. In geval van de 
Slingeplas is het Waterschap geen eigenaar, dus het waterschap kan zelf niet 
veel doen om de kwaliteit op peil te houden. 

3. Waarom is het retentiegebied geen publiek eigendom? 
 Het retentiegebied heeft meer functies dan alleen de Slingeplas, ook 

landbouwgronden, wegen e.d. Als dat allemaal aangekocht zou moeten 
worden kost dat veel geld. Theoretisch is het retentiegebied één keer per twee 
jaar nodig. Dat weegt niet op tegen de kosten. 

4. Wat kost het onderhoud bij Leisurelands? 
 De werkgroep Meet Up en ook de bewonersgroep heeft veel moeite gedaan dit 

te achterhalen, maar heeft geen betrouwbare cijfers. Bovendien is deze avond 
niet zo zeer bedoeld om sluitende business cases op te stellen maar meer om 
ideeën te genereren. De uitkomst daarvan en gekozen scenario’s zullen ook de 
kosten van onderhoud bepalen.  

5. Kent Dyon voorbeelden van zandafgravingen die zodanig zijn ingericht dat ze aan 

de principes van natuurwaarden voldoen? 
 Vanuit de zaal: Bij de Aasee in Bocholt worden natuur, recreatie en toerisme 

gecombineerd (toevoeging: zeker na de ontwikkeling van de overkant: Kubaai). 
 Vanuit de zaal: Ik heb gesproken met Duitse campergasten hier bij de 

Slingeplas, die juist vanwege de recreatie-activiteiten op andere locaties liever 
bij de Slingeplas staan. Men kiest daar voor rust.  
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6. Het naastgelegen Groote Goor is eigendom van natuurmonumenten. Zijn zij geen 

geïnteresseerde partij? 
 De Meet Up werkgroep heeft een antwoord van Natuurmonumenten gehad 

met als kern dat men zich afzijdig van de discussie houdt (zeker de politieke). 
Praktische redenen maakten dat Natuurmonumenten niet aanwezig was. De 
complete reactie van Natuurmonumenten is in hoofdstuk 8 opgenomen. 
Concrete punten uit de reactie: 

• Tijdens de gesprekken met omwonenden bleek het organiseren van 
evenementen een zorgpunt. Mocht dit idee nog bestaan dan is het 
raadzaam om specifieker aan te geven aan welke vorm van evenementen 
wordt gedacht en hoe vaak iets georganiseerd zal worden. Er wordt 
gevreesd voor grootschalige evenementen en dancefeesten.  

• Een andere zorg bestaat uit het op den duur opschalen van het plangebied 
waarbij ook de ‘Politieplas’ wordt betrokken en zijn waarde voor o.a. 
watervogels verliest, en een mogelijke aansluiting met het recreatiepark De 
Twee Bruggen wordt gerealiseerd. Daarmee is het idee dat de 
recreatiecapaciteit voor Bredevoort wel erg groot wordt (extra drukte en een 
erg grote zone met intensief recreatief gebruik)  

• Staatsbosbeheer wordt als directe buurman en eigenaar van een 
aangrenzend natuurterreintje niet genoemd in de uitnodiging? 

7. Vraag aan Dyon: Geeft de functie retentiegebied geen beperkingen in een 

ontwerpopdracht die tot stand moet komen in belangenafweging tussen alle 

stakeholders? 

 Ja, de retentiefunctie is een gegeven waarmee gedeald moet worden. Echter, 
als je denkt in kansen kan het ook een kracht zijn. Mijn pleidooi is uitgaan van 
de belangen en wensen van de stakeholders, deze in afweging te bekijken en 
door plussen en minnen voor ieder het beste eruit te halen. Dus een soort 
harmoniemodel. Er gaat immers wat gebeuren (wil de eigenaar), dan proberen 
tot elkaar te komen. Technisch is er voor elk probleem een oplossing. 

8. Vogelwerkgroep: In onze contacten met Leisurelands is gebleken dat men niets 

met natuur heeft. Natuur is ondergeschikt aan hun doel om middels recreatie geld 

te verdienen aan de plassen. Dan is natuur meer decoratie en geen echte natuur.  

9. Als je op het kaartje de situatie iets meer naar onderen had meegenomen kom je 

op een enorm oppervlak van de Twee Bruggen. Is er een gevaar dat dit de 

uitbreiding van De Twee Bruggen wordt? 

 Geert: De bewonersgroep heeft gesprekken gevoerd met de heer Mensink van 
De Twee Bruggen. Hij staat achter onze visie. Hij wil de plas toegankelijk 
hebben voor zijn natuurminnende gasten en heeft geen plannen om hier zelf 
huisjes of iets dergelijks te gaan bouwen. Wel wil hij de toegang (t.h.v. D’n 
Lesten Stuuver) verbeteren. 

10. St. Natuur en Milieu: Je kunt de oplossing ook zoeken in natuurgerichte recreatie. 

Mensen die van natuur houden en daarin willen recreëren geven ook geld uit. 
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6.3 Uitkomsten 

Tijdens de avond waren er drie borden (of: tekentafels) waarop door drie verschillende 

groepen gewerkt werd. Het was mogelijk om verschillende visies op de kwaliteiten en 

mogelijkheden van de Slingeplas te presenteren. Elke groep had zijn eigen 

procesbegeleider: Marco Geurink, Dyon Temming en Bert Weevers.  

 

In deze paragraaf wordt het resultaat van inventarisatie weergegeven van de 

onderwerpen die naar voren kwamen. Dat zijn ideeën die uitblinken in eenvoud en/of 

spontaniteit; geen van alle is getoetst op haalbaarheid. Dat was in deze creatieve fase 

ook niet de bedoeling.  

Doordat de groepen niet naar voorkeur werden ingedeeld kwam op elk bord een 

diversiteit aan ideeën terecht, die elkaar soms/vaak overlapten.  

 

Die resultaten zijn hierna geordend weergegeven: 

1. Allereerst is er aandacht voor de kwaliteiten die men ziet in de Slingeplas; 

2. Vervolgens is het grootste deel van de resultaten samengevat onder de noemer 

‘kansen en ideeën voor de Slingeplas’; 

3. Afsluitend is er aandacht voor iets bredere visies, om zicht te bieden op de 

manieren waarop het mogelijk is om de ideeën mogelijk uit te voeren. 

 
 Kwaliteiten van de Slingeplas 

In steekwoorden: 

• Rust, ruimte en natuur 

• Ontmoetingsplek voor jongeren 

• Visitekaartje van Bredevoort 

• Ligging tegen het oude stadje Bredevoort 

• Rustplek 

• Strandaanbidders 

Van elk van de drie groepen kwamen een aantal overheersende kenmerkende 

kwaliteiten naar voren: 

• Rust 

• Ruimte  

• Natuur 
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Deze drie woorden komen het meeste terug als kenmerkende eigenschappen die ook 

een unique selling point kunnen zijn.  

In het verhaal van Dyon wordt ook gerefereerd aan de sociale functie die de plas heeft 

voor jongeren. Om elkaar te ontmoeten en voor kleinschalige sporttoernooien. 

Daarnaast is de ligging van de plas tegen de oude kern van Bredevoort een kwaliteit 

die meerdere keren specifiek is benoemd. Vanuit die ligging is er een unieke 

combinatie van kwaliteiten te benutten:  

• De relatie met de oude kern 

• De nieuwe natuur  

• De mogelijkheden voor strand- en natuurliefhebbers 

Dit zijn kernkwaliteiten voor zowel de bewoners als toeristen van en in Bredevoort. 

 
 Kansen en ideeën voor de Slingeplas 

In steekwoorden: 

• Kleinschalige recreatie 

• Natuurvriendelijke niche in de markt 

• Bevordering natuurontwikkeling 

• Natuurproject scholen  

• Bomen planten bij geboorte of huwelijk 

• Voetpad aan het water 

• 'Beach gevoel' 

• Camperplaatsen 

• Trekkershutten 

• Onderwaterhotel 

• Roeiboten, waterfietsen 

• Survivaldagen 

• Moddergat met sauna 

• Buitentheater en opera  

• Akoestische concerten 

• Beeldenpark 

• Winterse lichtroute op en rond het water 
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• Klooster/retraite 

• Uitvaarten, crematie, natuurbegraafplaats, urnentuin 

• De nieuwe mythe: het monster van de Slingeplas en de tunnel naar het Walfort 

Voor wat betreft de kansen en mogelijkheden die de bezoekers van deze avond zagen 

is er een aantal trends te signaleren. Een tweetal plannen waren van tevoren al 

ingestuurd als document; deze zijn aan het einde van dit hoofdstuk toegevoegd. 

Samenvattend: de meeste ideeën gaan uit van kleinschaligheid. Met vaak creatieve 

mogelijkheden of kanttekeningen als aanvulling. 

Een term die tijdens het brainstormen bij een van de borden viel was: kleinschalige 

recreatie met 'een ecologisch randje'. De bevordering en het behoud van de 

natuur(waarde) van en bij de Slingeplas komt in de ideeën veel naar voren. Er wordt 

onder meer geopperd om te zoeken naar een natuurvriendelijke niche in de 

(recreatie)markt. Ook aan natuurliefhebbers kan geld worden verdiend, is daarbij de 

gedachte.  

Meer concreet komen er dan voorbeelden als: 

• Natuurprojecten in samenwerking met scholen en de stichting IVN 

• Een natuurcamping 

• De mogelijkheid bieden aan mensen om bij bijzondere gebeurtenissen een boom 

aan te planten op het terrein van de Slingeplas 

Voor wat betreft de verblijfsrecreatie wordt door de deelnemers vooral gedacht in de 

richting van camperplaatsen. Wellicht verplaatst naar aan het water, of zelfs drijvend 

op het water. Een getal dat genoemd wordt is maximaal 10 plaatsen. Andere opties 

hangen samen met de eerdergenoemde natuurvriendelijke recreatie. Te denken valt 

dan aan trekkershutten, een natuurcamping en een onderwaterhotel. 

Naast natuurbeleving en verblijfsrecreatie zijn er ideeën geopperd om het 

zogenoemde ‘beach gevoel’ te vergroten. Daarbij kwamen voorbeelden als het 

verhuren van roeiboten en waterfietsen aan de orde en het organiseren van 

survivaldagen. Ook werden er opties gepresenteerd waarbij er ruimte is voor 

kleinschalige sauna's in combinatie met een moddergat en het frisse water van de 

Slingeplas zelf.  
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Meer in de richting van cultuur in de natuur zijn er de kansen die worden gezien voor 

een buitentheater en opera op het water. Of het geven van akoestische (klassieke) 

concerten. Er zou in de natuur ook plaats ingeruimd kunnen worden voor een 

beeldenpark.  

Om de mogelijkheden van het terrein ook buiten het gebruikelijke zomerseizoen beter 

te benutten werd er ook een suggestie gedaan voor een winterse lichtroute op en langs 

en het water. 

Meer als opzet om de verbeelding wat op gang te helpen verscheen op een van de 

borden het woord: klooster. Kan de Slingeplas, gelegen tegen de oude plek van het 

klooster Nazareth, wellicht een plek worden voor retraite en rust? Die gedachte hielp 

de aanwezigen in de richting van een aantal opties voor de bestemming van het gebied 

die in het verlengde van dit idee liggen.  

Zo kwam er op twee borden de optie voorbij om te kijken of het mogelijk zou zijn een 

urnentuin of natuurbegraafplaats te realiseren. Minder spiritueel, maar wel heel 

creatief, was de gedachte om in het oude Bredevoort op zoek te gaan naar nieuwe 

verhalen. Wellicht zou men kunnen stuiten op de mythe van het geheimzinnige 

monster van de Slingeplas, die nog niet zo lang geleden dagelijks gebruik maakte van 

de tunnel naar het Walfort. 

 Visies  

Allerlei mensen brachten allerlei visies in; die visies waren gebaseerd op 

karakteristieke uitgangspunten.  Die sommen we hierop. Ze zijn als ontwerpprincipes 

te beschouwen. Daarbij valt op dat er tegenstrijdige, niet verenigbare ontwerpprincipes 

zijn. Dat is gezien de doelstelling van de avond niet alleen begrijpelijk, maar zelfs 

volstrekt logisch.  

 

Die ontwerpprincipes zijn:  

• Groter gebied erbij betrekken 

• Verbinden met het klooster, arboretum, Grote Goor en Politieplas 

• Brug over beek naar De Twee Bruggen 

• Infrastructuur autovrij 

• Andere eigenaar zoeken 

• Symbolisch terugkopen 
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• Breng het eigendom onder in een stichting 

• Samen met de gemeente Aalten en Winterswijk zorgen voor een juiste 

combinatie tussen natuur en recreatie. Onder de vlag van de gemeente is er 

meer betrokkenheid en zeggenschap van de burgers 

• Collectief eigendom geeft grotere betrokkenheid en beter onderhoud 

• Verzorg onderhoud met hulp van vrijwilligers en kinderen 

• Reken niet met/op vrijwilligers 

• Stel een beheerder aan die woont op een woonboot 

• Graaf ten noorden van de Slingeplas een gebied af. Zo wordt het 

retentievermogen van het gebied vergroot en kan het gebied zich verder 

ontwikkelen tot moeras, aansluitend op het Grote Goor en Korenburgerveen 

 

Ontwerpprincipes als begin van een visie: eerste poging 
Tijdens de avond werd aan de borden ook stilgestaan bij de grotere visie op het gebied 

en de omgeving. Op welke manier zouden bovenstaande ideeën een kans kunnen 

krijgen?  Samenvattend gaan deze visies over drie onderwerpen: het grotere gebied, 

de eigenaar en de borging en het uitbreiden van de belangrijkste functie die het gebied 

heeft voor het waterschap. 

  

Op elk bord komt tijdens de avond naar voren dat het verbinden van de Slingeplas met 

het omliggende gebied voor de aanwezigen van groot belang is. Zo liggen er in de 

directe omgeving van het gebied het Klooster(bos), het Grote Goor, de Politieplas en 

het Nationaal Lindenarboretum. Al deze plekken hebben op zichzelf een belangrijke 

natuurwaarde, als ze in de verdere ontwikkeling meer met elkaar verbonden worden 

dan kan de gezamenlijke waarde (zowel natuurwaarde als recreatieve waarde) van 

deze gebieden alleen maar toenemen. Sommigen spraken zelfs over een verbinding 

in de richting van de naar het oosten liggende veengebieden. Het uitbreiden of 

definiëren van het gebied gebeurde ook aan de hand van de mogelijke verbinding met 

het vakantiepark De Twee Bruggen door middel van een nieuwe brug over de beek en 

het verlangen om de infrastructuur ronde de Slingeplas autovrij te houden. 

  

Het eigendom van de plas kwam op verschillende borden ook aan de orde. Onder 

meer met de gedachte dat een andere eigenaar de mogelijkheid zou bieden aan de 

inwoners om zich meer betrokken te voelen bij het beheer en onderhoud van het 

gebied. Symbolisch terugkopen werd genoemd, waarbij er achteraf wel vragen waren 
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over de kosten die nu eigenlijk gemaakt worden voor het jaarlijkse beheer en 

onderhoud van de Slingeplas. Als er dan een andere eigenaar zou komen, dan kan 

wellicht het eigendom ondergebracht worden in een stichting. Als de buurgemeentes 

Aalten en Winterswijk samen kunnen zorgen voor een evenwichtige combinatie tussen 

natuur en recreatie dan hebben de burgers meer zeggenschap en mogelijk ook meer 

betrokkenheid. Over de meerwaarde van betrokken burgers werd door de deelnemers 

verschillend gedacht. Er werd geopperd om het onderhoud met hulp van vrijwilligers 

en kinderen te laten doen, terwijl er op een ander bord juist een waarschuwing 

daartegen werd geponeerd: vertrouw en reken niet op vrijwilligers om in het onderhoud 

te voorzien, zorg juist voor een beheerder die op een woonboot bij de plas kan wonen. 

De plannen die ingebracht werden door de heer Koot hebben ook betrekking op een 

groter gebied en laten private ontwikkelingen ten zuiden van de Slingeplas in 

verbinding staan met het water en de natuur ervan. Zie voor meer details en 

tekeningen de bijgevoegde documenten. 

  

Als laatste kwam er een visie naar voren over de belangrijkste functie die de Slingeplas 

heeft voor het waterschap: retentiegebied bij hoog water. Er werd voorgesteld een 

gebied ten Noorden van de Slingeplas af te graven om zo het retentievermogen van 

het gebied te verhogen. Dit gebied zou zich dan verder kunnen ontwikkelen als moeras 

en aansluiten op het Grote Goor en het Korenburgerveen. 

 
 Vooraf ingediende kanttekeningen 

In deze paragraaf zijn overige visies ingesloten die voorafgaand aan de Meet Up bij 

de organisatie werden ingediend. Een zevental mensen hebben voorafgaand aan de 

Meet Up een gespreksonderwerp, suggestie of voorstel ingediend. Deze zijn ook 

verwerkt in de resultaten zoals hierboven in dit hoofdstuk zijn opgenomen (ervan 

uitgaande dat ze tijdens de Meet Up ook zijn ingebracht). 

1. Camperplaatsen aan de plas 

2. Duurzaamheid als unique selling point. Als er recreatiefaciliteiten ontwikkeld 

worden dan altijd met duurzame middelen. Daarmee trek je waarschijnlijk een 

natuurvriendelijke doelgroep die de omgeving respecteert en toch financieel iets 

oplevert. 

3. Op een verantwoorde manier recreëren in eigen land lijkt me een uitstekend, 

relatief milieuvriendelijk alternatief voor “ver weg recreëren”. Het gebied is ook al 
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tientallen jaren een recreatiegebied. Recreëren in verschillende vormen moet er 

mijns inziens mogelijk zijn. Wel rekening houden met natuurwaarden en 

omwonenden. Er zijn veel minder mensen tegen de plannen dan gesuggereerd 

wordt. De omvang is erg groot en de communicatie over het onderwerp liet te 

wensen over.  

4. Meer mogelijkheid voor logies (huisjes), maar dan in het hoger segment. 

Dan heb je ook minder last van deze gasten. Waardoor er ook meer horeca kan 

komen en volgens mij de leegloop van Bredevoort tegengehouden kan worden.   

5. Vergeet niet het belang van een economische drager voor het geheel. 

6. En als het over de inhoud gaat wil ik vooraf graag wat meer informatie. Met name 

de stelling "De exploitatie voor de eigenaar is verlieslatend; althans onvoldoende 

rendabel" wil ik graag onderbouwd zien met cijfers: 
 Wat zijn de uitgaven, wat de inkomsten; hoe groot is het verschil? 
 In een tijdreeks van meerdere jaren; 
 En uiteraard gespecificeerd naar kosten- en inkomstenposten. 

 

Inzicht hierin is cruciaal voor het kunnen beoordelen van alternatieve 

oplossingen.  

Opmerking/reactie van de redactie: in de eerste plaats zijn de cijfers - ondanks 

pogingen die in het werk gesteld zijn - niet ter beschikking gekomen. Daarnaast is 

ook niet zo erg.  Haalbaarheidsaspecten zijn erg belangrijk, maar in deze 

oriënterende creatieve idee-ontwikkeling nog niet zo van belang.  

7. Het vorige plan was te groots en zou te veel overlast veroorzaken. De 

recreatiewoningen waren wel vernieuwend maar 50 was te veel, gebruik deze 

recreatie chalets als basis en bouw het uit naar een luxe, energie/klimaat neutraal 

project. 
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6.4 Zienswijzen die impliciet of indirect werden ingediend 

 Ingediende zienswijzen 

Ingediende zienswijzen t.a.v. het ontwerpbestemmingsplan zouden niet meer relevant 

zijn omdat het ontwerp teruggetrokken is, maar bevatten soms bruikbare ideeën of 

aanvullende visie. De eerste zienswijze is tijdens de Meet Up verstrekt. De overige zijn 

- geanonimiseerd - door de gemeente Aalten verstrekt.  

 

Plan Jalf Flach 
 
Het hele plan in een groter kader trekken, immers de Slingeplas is maar één parel aan 

de ketting waar verder gebieden deel van uit maken als: politieplas; grote goor; 

kloosterbos; lindenarboretum; Vragender-, Meddose- en Korenburgerveen. Al die 

gebieden trekken de natuur en rust minnende toeristen aan die daardoor mee 

bijdragen aan de onthaasting die dan weer een aanzuigende werking op andere 

rustzoekers zou kunnen hebben.  

 

Ik denk dat dát het publiek is dat recht doet aan de kwaliteiten van deze streek. 

Dat zo'n gebied geen commerciële mogelijkheden zou hebben is nog maar zeer de 

vraag.  Als je kijkt hoe organisaties als SBB bijvoorbeeld haar landschappen weet te 

vermarkten dan is daar veel van op te steken. Excursies/ wandelroutes naar de natuur 

gebieden, maar ook over de 

onderliggende geologie van dit 

landschap, de huur van wild 

kijkhutten voor natuurfotografen (Zie 

de bijgevoegde lijst nog maar eens).  

 

Wanneer de natuurwaarden en 

diversiteit zich nóg meer kunnen 

ontwikkelen wordt de 

aantrekkelijkheid alleen nog maar 

groter. Dan is het helemaal niet 

nodig om een 'mythe' te bedenken, 

want die kwaliteit is er al, en spreekt 

zichzelf dan rond…. 
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Zienswijze van een burger (geanonimiseerd door de gemeente Aalten): 1/7 
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Zienswijze van een burger (geanonimiseerd door de gemeente Aalten): 2/7 
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Zienswijze van een burger (geanonimiseerd door de gemeente Aalten): 3/7 
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Zienswijze van een burger (geanonimiseerd door de gemeente Aalten): 4/7 
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Zienswijze van een burger (geanonimiseerd door de gemeente Aalten): 5/7 
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Zienswijze omwonenden (geanonimiseerd door de gemeente Aalten) zonder de 
oorspronkelijk bijgevoegde handtekeningenlijst): 6/7 
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Zienswijze van een burger (geanonimiseerd door de gemeente Aalten): 7/7 
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Reactie Natuurmonumenten n.a.v. de uitnodiging voor de Meet Up 
 
Dank voor uw mail. Vanwege een korte vakantie was ik niet in de gelegenheid eerder 

een reactie te sturen. 

 

De ontwikkelingen aangaande de plannen voor de Slingerplas hebben we de 

afgelopen periode uiteraard gevolgd.  Zo ben ik samen met een collega (en tevens 

inwoner van Bredevoort) aanwezig geweest bij de inloopavond op 12 april. Het werd 

al snel duidelijk dat de toeloop en draagvlak onder de bewoners was onderschat. Goed 

om te zien dat nu een andere aanpak wordt gevolgd en omwonenden en andere 

stakeholders worden betrokken bij het ontwerp. Intern hebben wij gekeken naar 

mogelijke negatieve effecten van het eerste ontwerp. Zoals u bekend ligt ons 

eigendom Het Grote Goor op enige afstand van de Slingeplas. Naar onze mening had 

de beoogde inrichting vooral effect op het gebied van de plas zelf en zagen wij niet 

direct negatieve effecten en het Grote Goor (bijv. door ontwatering). Vanwege de 

beschikbare capaciteit zijn wij genoodzaakt om keuzes te maken waar participatie 

gewenst is.  In overleg met onze gebiedsmanager ……………….. hebben wij besloten 

geen actieve rol in het proces te nemen. Dat het college van Burgermeester & 

Wethouders heeft besloten de oorspronkelijke plannen in te trekken en samen met 

bewoners en andere betrokkenen een visie uit te werken met de aangegeven 

randvoorwaarden zien wij als een juiste koers. De betrokkenheid onder de bewoners 

is groot en er is veel kennis over het gebied aanwezig hebben we gemerkt. Het 

betrekken van de bewoners en omwonenden zal dan ook op meer draagvlak kunnen 

rekenen.   

 

Naast de diverse reacties en zorgen die reeds de revue hebben gepasseerd wil ik 

graag de volgende punten nog met u delen: 

 

• Tijdens de gesprekken met omwonenden bleek het organiseren van 

evenementen een zorgpunt. Mocht dit idee nog bestaan dan is het raadzaam om 

specifieker aan te geven aan welke vorm van evenementen wordt gedacht en hoe 

vaak iets georganiseerd zal worden. Er wordt gevreesd voor grootschalige 

evenementen en dancefeesten. 

• Een andere zorg bestaat uit het op den duur opschalen van het plangebied 

waarbij ook de ‘Politieplas’ wordt betrokken en zijn waarde voor o.a. watervogels 

verliest, en een mogelijke aansluiting met het recreatiepark de Twee Bruggen 
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wordt gerealiseerd. Daarmee is het idee dat de recreatiecapaciteit voor 

Bredevoort wel erg groot wordt (extra drukte en een erg grote zone met intensief 

recreatief gebruik) 

• Staatsbosbeheer wordt als directe buurman en eigenaar van een aangrenzend 

natuurterreintje niet genoemd in de uitnodiging? 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Uiteraard blijven wij de 

ontwikkelingen volgen waarbij we hopen dat de samenwerking met bewoners en 

omwonenden resulteert in een breed gedragen ontwerp voor de Slingeplas. 

Mocht u vragen hebben dan hoor ik dat graag. 
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 Overige relevante rapporten 

Er zijn diverse rapporten aangereikt die helpen licht op de situatie te werpen: 

1. Het model leefstijlsegmentatie dat duidelijk maakt wat voor soorten consumenten 

welke soorten van recreatie zoeken; 

2. Factsheet van Stichting Achterhoek Toerisme inzake resultaten en ontwikkeling 

van recreatie en toerisme in de Achterhoek tussen 2013 en 2017; 

3. De attractie van het Slingeplasgebied in termen van Leisurelands. 

 

Model Leefstijlsegmentatie 
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Factsheet recreatie en toerisme van Stichting Achterhoek Toerisme 
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Unique selling point van de Slingeplas volgens Leisurelands 
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7 Bijlagen: bronnen en verantwoording 

7.1 Bijlage 1: lijst van genodigden 

 

PAN, vogelwerkgroep Winterswijk Aanwezig  
Buitenburo, Lichtenvoorde Aanwezig; Inleider  
Leisurelands Verhinderd, want gemeente komt ook niet  
Gemeente Aalten Verhinderd, geen vervanger  
Vertegenwoordiger van omwonenden protest  Aanwezig  
Vertegenwoordiger van omwonenden protest Aanwezig; Inleider  
Nationaal Landschap Winterswijk3 Geen reactie  
LTO Noord Verhinderd  
Kon. Horeca Aalten Geen reactie  
Natuurmonumenten Verhinderd, wel inbreng geleverd  
Waterschap Rijn en IJssel  Aanwezig; Inleider  
Vereniging logies verstrekkende bedrijven  Verhinderd   
Recron Verhinderd, vond het minder opportuun  
Wildbeheer Aanwezig  
   

 
7.2 Bijlage 2: de uitnodiging 

De plannen voor de Slingeplas zoals gepresenteerd in het ontwerp bestemmingsplan 

zijn vooralsnog ingetrokken. In de raadsmededeling kondigt het College van 

Burgemeester & Wethouders aan, in de komende maanden aan een nieuw ontwerp te 

willen werken. “Via een gebiedsproces wordt nader onderzocht op welke wijze de 

kaders van het Bestuursconvenant en de Gebiedsvisie (opnieuw) uitgewerkt kunnen 

worden. Hoe dit proces wordt vormgegeven stemt de gemeente Aalten in juli/augustus 

af met Leisurelands en met de samenleving. Het (inhoudelijk) gebiedsproces kan dan 

van september tot en met december worden doorlopen.” 

 

                                            
3 Anno 2010 is met het beleid van het Nationaal landschap een werkgroep belast waaraan de betrokken gemeenten 
Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland en Aalten deel van uitmaken. Particulieren streven binnen de 'Stichting Erfgoed & Nationaal 
Landschap Winterswijk' naar een zo goed mogelijk beheer van de vele historische erfgoederen in het gebied. De 3 gemeenten 
zijn benaderd; geen reactie ontvangen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost_Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkelland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalten_(gemeente)
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Positief is de reden die genoemd wordt: er is te weinig draagvlak voor de plannen zoals 

ze er lagen. “De opmerkingen en bezwaren zijn niet met enkele planaanpassingen op 

te lossen; de standpunten liggen daarvoor te ver uit elkaar.” 

 

Bijzonder is, dat duidelijk is geworden dat het eigenaarschap van de Slingeplas niet 

alleen bij een juridisch eigenaar ligt, maar dat het gevoel van eigenaarschap breder 

verspreid is. De Slingeplas is “van ons allemaal”. Het gaat ons aan het hart wat daar 

verdwijnt als plannen doorgaan.  

 

Dat er onvoldoende draagvlak was, is ook gebleken. Er ontstond toen men eenmaal 

concreet zicht kreeg op de plannen zelfs een vorm van volkswoede die gelukkig binnen 

de perken bleef. Dat had met de inhoud van de plannen te maken maar ook met 

bejegening. 

 

In de Meet Up willen we de “samenleving” de gelegenheid geven de handschoen op 

te pakken. Niet alleen tegen plannen zijn, ook proactief met ideeën komen. Het is 

wellicht de moeite waard e.e.a. later ook eens als casus voor burger-betrokkenheid te 

behandelen. Dan kunnen we eens nader beschouwen hoe overheden, instanties en 

samenleving elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. En wat dat betekent voor 

omgangsvormen. 

 

Dat doen we 6 juli niet. In de Meet Up van 6 juli aanstaande willen we een handreiking 

doen aan alle stakeholders door een houtskoolprent (virtueel of fysiek) te maken van 

een ontwerp dat rekening houdt met mogelijkheden en belangen van alle stakeholders. 

Niet exclusief maximaliseren gericht op een doel, maar optimaliseren voor het geheel.  

Een oefening in proactieve en inhoudelijke burgerparticipatie! 

 
Probleemstelling 
Het ontwerp dat is teruggetrokken vernietigt waarde die het Slingeplasgebied heeft, 

volgens sommige van de stakeholders. Dat is een gegeven voor deze avond, omdat 

dat de basis was voor terugtrekken van het ontwerp. Onvoldoende draagvlak. De 

kritiek is verwoord in een zevental zienswijzen die bij de gemeente zijn ingediend n.a.v. 

het ontwerp.  



 54 

Dat ontwerp is gebaseerd op een verdienmodel voor de eigenaar dat exploitatie 

financieel mogelijk maakt; waar het huidige verdienmodel verlieslatend is. Geen 

onbetekenende constatering.  

 

De probleemstelling die wij deze avond willen behandelen is: 

 

Met als randvoorwaarden: 

• Voldoen aan wet- en regelgeving; 

• Respect voor de landschappelijke en natuurwaarden (Nationaal Landschap, het 

Grote Goor).  

• Respect voor de belangen van alle stakeholders. 

• Ambitie om het gebied in zijn context te ontwikkelen: het park inbedden in de 

omgeving (fysiek en functioneel) en laten profiteren van de omgeving en 

omgekeerd. (Synergie). 

 

Wie zijn die stakeholders? 

1. De gebiedseigenaar; 

2. De gemeente; 

3. Het waterschap; 

4. Natuurmonumenten als eigenaar van het Grote Goor; 

5. Het nationaal landschap4;  

6. Omwonenden; 

7. Agrariërs; 

8. Horeca en recreatiebedrijven; 

9. De natuur zelf (onmondig).  

 
De inhoud van de Meet Up 
 
We leven in een tijd dat kennis van burgers steeds meer wordt gebruikt door 

overheden.  We nodigen iedereen uit om als betrokkene, ervaringsdeskundige mee te 

                                            
4 Anno 2010 is met het beleid van het Nationaal landschap een werkgroep belast waaraan de betrokken gemeenten 
Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland en Aalten deel van uitmaken. Particulieren streven binnen de 'Stichting Erfgoed & Nationaal 
Landschap Winterswijk' naar een zo goed mogelijk beheer van de vele historische erfgoederen in het gebied. 

Hoe komen we tot een hanteerbaar ontwerp waarbij een optimum wordt 
bereikt, als het gaat om de belangen van alle stakeholders.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost_Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkelland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalten_(gemeente)
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doen aan activiteiten in ons ontwerpatelier. Enkele speciale deskundigen hebben we 

als gast uitgenodigd om de avond in te leiden: 

• Dyon Temming, Buitenburo, Lichtenvoorde. 

• Geert Scholtens, omwonende. 

• Ntb, een vertegenwoordiger van de recreatiebedrijven.   

 

Verder is er een aantal zaalgasten uitgenodigd; met de toezeggingen die we al hebben 

weten we dat een groot deel van de stakeholders vertegenwoordigd zal zijn. We gaan 

aan het werk op basis van een probleemstelling en casusbeschrijving die kort worden 

gepresenteerd. Bij aanmelding krijgt u die toegestuurd, zodat u, als u wilt, u zich kunt 

voorbereiden. Maar spontaan uw inbreng leveren kan en mag ook. Wat ook kan is dat 

u vooraf ontwerp ideeën, ontwerpcriteria naar ons stuurt. Wij zullen die voorleggen aan 

onze drie speciale deskundigen en we verwerken dat tot input die naar behoefte tijdens 

de avond gebruikt kan worden. 

 

Aan het einde van de avond ligt er een blauwdruk. Misschien nog niet getekend, maar 

in woorden, film, audio die wij gaan bewerken. Afhankelijk van de mening van de 

aanwezigen gaan we vervolgstappen bepalen. Op die wijze zijn we proactief, creatief 

de samenleving als geheel en de stakeholders van dienst. 
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7.3 Bijlage 3: raadsmededeling over intrekking ontwerp 
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