Nieuwsbrie

Nieuwe site gereed:
open platform
voor bewoners en
ondernemers in
gebied Baakse Beek
Veengoot
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Sinds maart is de website Baakse Beek Veengoot
nieuwe stijl in de lucht. De site is gerestyled
en de homepage toont een kaart met daarop de
projecten in het gebied. Via de ballonnetjes kan
worden doorgeklikt naar de projectensite van
het waterschap. Mocht u projecten -van welke
partij dan ook - in het gebied missen, geef ze dan
aan ons door.
Een belangrijke nieuwe functie van de site is
die van platform. Onder die tab bieden wij
bewoners en ondernemers in de regio BBVG
graag de gelegenheid om zichzelf voor te stellen
met een pitch. Die kan bestaan uit een filmpje
of krachtige tekst, met een link naar de eigen
website. Er is al een pitch gemaakt, die ter inspiratie kan dienen. Hierin stelt Louisa Remesal
zich voor, die partijen in het gebied uitnodigt om
mee te denken en mee te doen aan projecten in

het gebied. Via het platform kunnen betrokken
bewoners en partijen met elkaar kennismaken,
elkaar vinden en deelnemen in het proces. Maak
vooral gebruik van deze gelegenheid en stel
u voor! Voor meer informatie over deelname:
Loes Heebing, l.heebing@wrij.nl en bezoek de
website.
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Klompenpaden
bevorderen de
economie en
recreatie

Natuurmonumenten
start cursus voor
vrijwilligers
rondom Vorden

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is dé
organisatie in Gelderland die zich inzet voor het
cultuurlandschap: het landschap met heggen,
knotwilgen, boomgaarden en poelen. Ze hebben geen eigen terreinen en werken dus altijd
samen met anderen. Dit kan een gemeente zijn,
een particuliere grondeigenaar (bewoner van
het buitengebied), vrijwilligers of de Provincie
Gelderland. Mooi voorbeeld van deze aanpak
zijn de Klompenpaden waarvan er inmiddels 61
zijn in Utrecht en Gelderland. Een klompenpad
is een cultuurhistorisch wandelpad
dat voert door natuurgebieden, landgoederen
en dwars door het boerenland. Zoveel mogelijk
oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpa-

den en schoolpaadjes worden met hulp van de
bewoners opgespeurd en hersteld. Als groene
linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant. Uit onderzoek, gedaan in
2012, bleek de succesvolle spin-off van
deze wandelpaden. In het onderzoeksrapport
staan alle conclusies en er is ook een samenvat
ting beschikbaar. Lees meer informatie over
wat SLG voor de bewoners van de regio BBVG
kan betekenen.

Natuurmonumenten start half april met een
nieuwe cursus voor vrijwilligers voor activiteiten
voor omgeving Vorden. Kent u mogelijk
geïnteresseerden of heeft u zelf belangstelling?
Meldt u dan aan! Voor meer informatie:
de oproep van Natuurmonumenten
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Geslaagde
informatie
bijeenkomst
inrichting Baakse
Beek bij Vorden

Jongeren doen
mee aan prijsvraag
herinrichting
Baakse Beek

Tijdens een informatieavond op 4 maart jl.
hebben belangstellenden samen met de gebiedspartijen – Provincie, Waterschap Rijn en IJssel,
gemeente Bronckhorst, Natuurmonumenten en
Geldersch Landschap en Kasteelen - gebrainstormd over de herinrichtingsmogelijkheden
van de Baakse Beek. Natuurlijker en
beleefbaarder en meer verbinding met
het dorp Vorden: dat is het doel. Aan de hand
van een presentatie van de projectdoelen in
het gebied konden aanwezigen hun ideeën en
aandachtspunten inbrengen en zelfs letterlijk
aanbrengen op een kaart. Een losse greep uit de
ideeën: van ‘oude meanders herstellen’, ‘proble-

men met de overstort oplossen’, ‘speelnatuur’,
‘natuurlijker inrichting voor de ijsvogel’, ‘park
meer beleefbaar maken’ tot een ‘duikschool’.
Het proces is door de prettige en open houding
van de aanwezigen op een succesvolle manier
in gang gezet, ook getuige een commentaar uit
de zaal: ‘Hele leuke betrokkenheid
en een lekker biertje ook nog!’ Het
vervolgtraject wordt nu gestart. Lees meer over
het project.

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronck
horst, Natuurmonumenten, de provincie en
Geldersch Landschap en Kasteelen willen samen
de Baakse Beek in Vorden herinrichten. Omdat
VMBO ‘t Beeckland dichtbij de watergang ligt,
ontstond het idee om de leerlingen actief te
betrekken bij de plannen. Er is een prijsvraag

uitgeschreven die mooi aansluit bij een door de
school zelf opgesteld lesprogramma ‘Leef met
water’. Om inspiratie op te doen, bezochten
ongeveer 120 Beecklandse leerlingen
de watermolen bij Hackfort. Ze maakten er
kennis met het watersysteem, de Baakse Beek,
de watermolen en de vispassage, die
vervolg artikel
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Jongeren doen
mee aan prijsvraag
herinrichting
Baakse Beek

Participatie rond
Lichtenvoorde:
vertrouwen, loslaten
en leren

> vervolg
momenteel ter plaatse wordt aangelegd.
De leerlingen gaan nu aan de slag om hun
plannen uit te werken. Het eindresultaat, in de
vorm van maquettes, wordt vanaf 17 april
tentoongesteld in de hal van de school

voor een groter publiek. Lees hier meer over de
prijsvraag en het project.

Augustus 2010 leed Lichtenvoorde onder wateroverlast. Maatregelen waren nodig om te komen
tot een robuust riolerings- en watersysteem. De gemeente Oost Gelre heeft de
riolering aangepast, nu is het watersysteem aan
de beurt. Om wateroverlast te minimaliseren is
besloten 16 ha waterberging te creeren door de
aanleg van waterbergingsgebieden en bypasses.
De precieze invulling van die maatregelen wordt
in een proces van burgerparticipatie bepaald.
Diederik Speksnijder, projectleider Waterschap
Rijn en IJssel, denkt en praat als trekker mee in
de Projectgroep Water. Hij deelt zijn ervaringen
tot dusver. ‘Deze week hebben we onze derde
bijeenkomst, er doen twintig deelnemers mee.

De eerste twee bijeenkomsten was nog te merken dat vertrouwen moet groeien. Bewoners
vinden het moeilijk te geloven dat het waterschap geen verborgen agenda heeft en echt prijs
stelt op meedenkende burgers. Maar
wij kunnen juist heel veel leren van mensen die
vaak al hun hele leven in het gebied wonen: ze
hebben waardevolle adviezen en expertise. Ze
kennen het land als geen ander en weten waar
de gevoelige en natte plekken liggen.’ Diederik
noemt de betrokkenheid van burgers een kans.
‘Door in een vroeg stadium af te stemmen en
te overleggen met elkaar voorkom je verrassingen in een later stadium. Maar ook wij moeten
er in groeien: het is best moeilijk om zaken los
vervolg artikel
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Participatie rond
Lichtenvoorde:
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loslaten en leren

Inrichtingsstudie
traject
Ruurlo-Vorden
van start

> vervolg
te laten waarover we voorheen zelf beslisten.
Je zoekt naar zekerheid die er nog niet is.’ Het
is wennen aan beide kanten en gezamenlijk
zoeken naar de juiste weg. ‘Het is een leer
traject waarbij open communicatie van groot
belang is. We moeten niet bang zijn om voorlopige berekeningen en kaarten te laten zien uit
angst om fouten te maken. We moeten juist zo
open mogelijk informatie delen en deze laten

toetsen. We zijn nu bezig met berekeningen en
modellen om voor te leggen tijdens de komende
bijeenkomst.’ Het project zelf is uitzonderlijk
doordat het gebied complex is met een uniek
systeem en de grond uitsluitend in bezit is
van bewoners. Dat maakt het proces tot een
boeiende uitdaging voor alle betrokken partijen.
Bezoek de website voor meer informatie.

Arie Koster, adviseur watersysteem bij het
waterschap, buigt zich sinds kort over het
bekentraject in het grote deelgebied van Ruurlo
tot Vorden. Er is een inrichtingsstudie gestart over hoe de Baakse Beek en het omliggende stroomgebied ingericht zou moeten worden.
‘We zetten er nu wat vaart achter omdat er
plaatselijk initiatieven worden opgepakt, zoals
op landgoed de Wiersse en nu ook ’t Medler, die
we graag onderbrengen in een groter geheel,
zodat alles mooi op elkaar aansluit. Er lag al

een grofmazig plan: een andere waterverdeling tussen Baakse Beek en Veengoot, een
hogere grondwaterstand, aanleg van vispassages en oude meanders in ere herstellen. Straks
willen we – op basis van de uitkomsten van de
studie – in overleg met de bewoners en landeigenaren in het gebied om samen de puzzel te
leggen.’ Zomer 2015 hoopt het waterschap een
eerste bijeenkomst te kunnen plannen met de
betrokkenen.
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