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Pitch
van heemraad
Peter Schrijver

Nieuws van

Vispassage Hackfort
in werking

Peter Schrijver is heemraad van
Waterschap Rijn en IJssel met de
focus op het gebied Baakse Beek
Veengoot. Hij stelt zich graag voor
en vertelt over wat het waterschap

oppakt in het gebied. Het liefst samen
met zoveel mogelijk partijen. Bekijk
zijn pitch op de website www.baaksebeek.nl.
Wilt u daar ook een eigen pitch plaatsen? Neem
dan contact op: l.heebing@wrij.nl

Dankzij de aanleg van de nieuwe

vispassage op landgoed
Hackfort kunnen de vissen nu

om de stuw heen zwemmen bij de
watermolen. Via deze omleiding
kunnen ze de stroomopwaarts
gelegen paaigronden weer
bereiken om zich voort te planten.
Via deze link leest u meer over
deze nieuwe vispassage en is een
korte film te zien.

Vispassage bij dag en bij nacht
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Interessante
particuliere
initiatieven in de
gemeente Oost Gelre:
Besselinkschans

Wandelpad over privé eigendom

Recreatievijver Besselinkschans

Een grondeigenaar in de Besselinkschans bij
Lichtenvoorde legt op eigen initiatief op
zijn grond een wandelpad aan. Met het wandelpad wordt een verbinding gelegd tussen de
Visserijdijk en de Eikendijk, waardoor de rou

Tijdens de totstandkoming van de Visie Besselinkschans gaf de grondeigenaar (Wijndomein
Besselinkschans) enkele jaren geleden aan dat
hij graag een recreatievijver wil aan
leggen bij de huidige visvijver. Deze
plannen – die op veel draagvlak kunnen rekenen
- worden binnenkort werkelijkheid. De extra
vijver kan benut worden voor evenementen en
andere recreatieve activiteiten terwijl het rustige
karakter van de visvijver in stand blijft.

temogelijkheden voor wandelaars
in de Besselinkschans toenemen.

Bij de aanleg van het wandelpad wordt rekening
gehouden met het tegengaan van ongewenst
gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer: er komt
een smal klaphek, waardoor het niet mogelijk is
om met voertuigen het pad te begaan. De route
wordt ingepast in het groen en de aanleg van
het pad start naar verwachting dit najaar.

Voor meer informatie:
www.besselinkschans.nl
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Gosse Terpstra:
hoe bevalt
burgerparticipatie
in de praktijk?

Gosse Terpstra is voorzitter van de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden. Voorjaar 2015 kreeg de
Werkgroep een uitnodiging van het Waterschap
Rijn en IJssel om de algemene voorlichtingsavond over de herinrichting van de
Baakse Beek in Vorden bij te wonen.
“Aandacht voor de leefomgeving, met name die

van Vorden, is een van de speerpunten van de
Werkgroep Leefbaarheid. Zo waren we onder
andere nauw betrokken bij de herinrichting van
het centrum van Vorden. Het project herinrichting Baakse Beek sluit daar geweldig op aan en
natuurlijk gingen we graag in op de uitnodiging,”
aldus Gosse.
Ter afronding van de eerste drukbezochte bijeenkomst werden inwoners van
Vorden uitgenodigd deel te nemen aan
een werkgroep, om zo, samen met de betrokken
overheden en instanties, bij te dragen aan het
vervolg van het traject. “Een tiental inwoners
van Vorden gaf zich daar voor op, namens een
vereniging, belangengroep of op persoonlijke
titel. Zo proberen ze hun steentje bij te dragen.”
Beroepshalve zijn op de bijeenkomsten de vertegenwoordigers van de gemeente Bronckhorst,
Waterschap Rijn en IJssel, vereniging Natuur
monumenten, stichting Gelders Landschap &
Kastelen en een planbureau.
Gosse: “De inbreng en de wensen van de
inwoners worden serieus genomen en afgezet
tegen de wensen en mogelijkheden van de
vervolg artikel
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Gosse Terpstra:
hoe bevalt
burgerparticipatie in
de praktijk?

> vervolg
betrokken organisaties en overheden. Daarbij
wordt uitdrukkelijk uitgegaan van
mogelijkheden. Tegenstrijdige belangen
worden besproken en er wordt gezocht naar een
gezamenlijke oplossing. Dat niet ieders wensen
gerealiseerd kunnen worden is duidelijk, vooral
als je te maken hebt met zoveel partijen. Er
wordt gewerkt en gedacht vanuit de werkelijke
situatie. De inwoners zijn goed op de hoogte
van hun eigen leefomgeving. Locatiebezoek
bleek daarnaast erg nuttig. Ook de excursie naar
soortgelijke projecten in de omgeving van Gaanderen was verhelderend.
In klein comité
werd gedacht over
speelplekken en
de (natuurlijke)
invulling ervan. Heel
plezierig is ook dat
de vertegenwoordigers van de overheden en organisaties
altijd aanwezig zijn,

zodat er direct op elkaars ideeën
gereageerd kan worden. Resultaten
en veranderingen vinden we steeds terug op
de duidelijke en grote plankaarten, die altijd
uitgangspunt zijn voor de bijeenkomst. Een erg
prettige manier van werken. De bijeenkomsten
duren nooit te lang, mede dankzij een goede en
onafhankelijke voorzitter. De sfeer is open en
hartelijk, afspraken worden nagekomen.”
Ook buiten de werkgroep wordt meegedacht,
wat bleek uit de resultaten van het project ‘Leef
met water’ van VMBO school ‘t Beeckland. De
prachtige maquettes leverden tal van ideeën
op, die ook weer werden meegenomen in de
besprekingen van de werkgroep.

“Kortom: een zeer plezierige
manier van samenwerken met veel
verschillende partijen, waarbij ieders
inbreng serieus wordt genomen. Er wordt op
gelijk niveau gekeken naar mogelijkheden in de
uitvoering van de ideeën,” aldus Gosse.
Lees meer over het project Herinrichting Baakse
Beek kern Vorden, waaraan Gosse meewerkt.
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Louisa Remesal
over de verborgen
schoonheid van
Baakse Beek
Veengoot

“Afgelopen 7 oktober is het OASE-congres in
de Dru Cultuurfabriek te Ulft gehouden. Het
thema was verbinding en inspiratie. Tijdens het
congres is er in een co-creatiesessie gewerkt
aan ideeën voor een nieuw Baakse Beek
Belevingspad bij Ruurlo. Die middag
hebben we beleving van landschap, cultuur-

historie, kunst en water met elkaar verbonden.
De oogst aan ideeën was enorm: een
touwbrug, trekpontje, bedriegertjes, schildercursus, stepping stones in de vorm van waterlelies, opdrachten waarbij je jezelf vergelijkt
met een dier (kijken, springen, klimmen, tillen)
of je zintuigen gebruikt, zelf het waterbeheer
organiseren door dammen te bouwen
of de beek te verleggen. Ook werden er nieuwe verbindingen
gelegd via de Baakse Beek naar
Vorden en via het spoor naar Zutphen, Groenlo en Winterswijk. Wat
ik zo mooi vind aan dit proces is dat
bewoners, schoolkinderen en ondernemers uit het gebied zelf initiatief
hebben genomen om op zoek te gaan
naar de schoonheid van hun omgeving en dit vervolgens zichtbaar en
beleefbaar te maken voor anderen.
En er is nog veel meer te

beleven in het stroom
gebied van de Baakse Beek
Veengoot. Ik daag u daarom graag

Midden: Louisa Remesal
vervolg artikel
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Louisa Remesal
over de verborgen
schoonheid van
Baakse Beek
Veengoot

> vervolg
uit om, net als de bewoners en ondernemers
van Ruurlo, op zoek te gaan naar de schoonheid in uw omgeving en die te delen met
anderen. Maak daarbij gerust gebruik van ons
platform (www.baaksebeek.nl) om uw ideeën
te delen. Veel inspiratie gewenst!”
Louisa Remesal,
Projectmanager Baakse Beek Veengoot
Waterschap Rijn en IJssel
Het Baakse Beek Belevingspad is een
initiatief uit het gebied zelf, o.a. van
Klimbos, Heikamp, SBB, Doolhof,
Museum MORE en de VVV, gesteund
door Waterschap Rijn en IJssel,
Gemeente Berkelland en Stichting
Achterhoek Toerisme.
Bekijk het sfeerfilmpje dat gemaakt
werd tijdens de co-creatie! Klik hier

Leerlingen van de Ruurlose
Willibrordusschool dachten mee
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Manuel Hezeman:
‘De Achterhoek ligt
aan het water!’

Water is een verassende component en de grote
trekker van de regionale campagne ‘Achterhoek
aan het water’ die Stichting Achterhoek Toerisme sinds kort nationaal onder de aandacht
brengt. “We liggen misschien niet aan de kust
maar we hebben prachtige beken en ri
vieren zoals de Berkel, Oude IJssel, Slinge en
Baakse Beek. Wat dat betreft is de Achterhoek
een echt watergebied,” vertelt Manuel Hezeman
enthousiast. “Een rivier of beek is meer dan
alleen een waterweg. Er zijn allerlei variaties
in beleving mogelijk op en rond water. De

is wat mij betreft de stip op de horizon. Door
water in te zetten als toeristische trekpleister,
onthullen we de verborgen kracht en pracht van
de Achterhoek.” Voor meer informatie: www.
achterhoek.nl/water

Baakse Beek is een voorbeeld van
zo’n verborgen parel. Als we die meer

kleur en beleving geven dan kan een op het oog
onopvallende beek uitgroeien tot een prachtig
parelsnoer van belevingspaden, van Ruurlo tot
Vorden en daarna door het hele gebied. Aan elk
pad kunnen thema’s verbonden worden die ter
plekke passend zijn zoals historie, sport, kunst,
cultuur, landschap enzovoort. Iedereen

heeft er plezier van: bewoners,
ondernemers en recreanten. Een
uitgebreid netwerk van belevingspaden, dat
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Ondernemend
Portret van
Bert van Zijtveld
(Heikamp) in Contact

De nieuwsbrief verschijnt periodiek samen
met een portret in Contact van een
bewoner die op een bijzondere manier
bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio
Baakse Beek Veengoot. Het waterschap biedt
graag platform aan ondernemende
bewoners en hun initiatieven. Zo
wordt het makkelijker elkaar te vinden en
samenwerkingen te starten.

Het spits wordt afgebeten door Bert van Zijtveld.
Lees in de komende Contact - 24 november
(edities Bronckhorst, Achterhoek Nieuws BorculoRuurlo) en 26 november (editie Elna) - over zijn
initiatieven en reageer op de stelling.
Bent u zelf een ondernemende geest met een
interessant initiatief of kent u er een: meldt

u zich dan aan voor een portret in
alle edities van Contact!
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Daarnaast is het mogelijk een pitch
op het platform van onze website
Baakse Beek Veengoot te plaatsen.
Neem daarvoor contact op met
Loes Heebing, bereikbaar op
telefoonnummer 0314-36 96 11
of mail l.heebing@wrij.nl

U kunt het interview ook
lezen op de volgende
pagina’s.
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Ondernemend Portret
‘Doe maar gewoon:
dat is onze kracht
maar ook een
valkuil’

Waterschap Rijn en IJssel ontmoet:
Bert van Zijtveld

pannenkoekenhuis van Nederland. Toen begon
een explosieve groei.”

Bert van Zijtveld, de ondernemer achter
De Heikamp in Ruurlo, is verknocht aan zijn
streek. Dat hoor en zie je, als hij enthousiast
en bevlogen vertelt: “Dit gebied heeft alle
ingrediënten om het Toscane van
Nederland te zijn, maar we zijn nog wat te
bescheiden. De Italiaan vertelt vol vuur over
zijn overheerlijke ham terwijl wij over diezelfde
ham zouden zeggen: met ons vlees is niks mis.
Dat is het verschil. Wat ze in het Gooi te veel
hebben, hebben we hier te weinig. We zijn wel
trots op onze streek, maar we spreken het nog
niet uit.” Bert weet waar hij het over heeft,
want hij is opgegroeid op De Heikamp. Zijn
ouders startten er destijds, 1972, een manege,
compleet met bar en kantine. Nadat zijn vader
onverwachts overleed, maakte zijn moeder de
ommezwaai naar een pannenkoekenrestaurant.
“Ze startte met twaalf borden en een
4-pitsgasfornuis voor passanten. In
1985 werden we in het AD getest als beste

In zijn jeugd liep Bert volop mee in de bediening,
daarna deed hij Bedrijfskunde en vertrok hij
naar het westen voor werk. Toen zijn moeder
in 1997 besloot uit de zaak te stappen, kwam

Ruurlo weer serieus in het vizier.

Bert legt uit: “Vroeger stond het restaurant
voor overleven, als gezin, het had voor mij geen
charme. Maar nu zag ik het als een kans en
werd het een passie: om kwaliteit te leveren
en blijven leveren in alle opzichten.” Tot vijf
maanden geleden combineerde Bert zijn baan
bij IBM met de Ruurlose onderneming, nu gaat
hij meer voor de Heikamp en wordt daarnaast
ingehuurd voor advies en projecten. “We zetten
in op twee hoofdzaken: een goede pannenkoek
en op het samen organiseren van
belevingsmogelijkheden. Dat doen we
met andere partijen zoals Stichting Achterhoek
Toerisme, Staatsbosbeheer, plaatselijke
organisaties, ondernemingen en scholen en
Waterschap Rijn en IJssel. Die samenwerking
vervolg artikel
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‘Doe maar gewoon:
dat is onze kracht
maar ook een
valkuil’

> vervolg
zorgt voor betrokkenheid en regelt waar rust
en waar recreatie is.” Gezamenlijke resultaten
daarvan zijn onder meer het Kabouterpad en
de Roekoetocht. De nieuwste mijlpaal is het
Klimbos, dat staat als een indrukwekkende
kathedraal, verscholen tussen de bomen.
Op 7 oktober j.l. werd het jongste gezamenlijke
idee – een Baakse Beek Belevingspad – in
een live-sessie uitgewerkt tijdens OASE, het
jaarlijkse waterschapscongres
(oase-2015)

Stelling:
Een Baakse Beek
Beleving van bron
tot monding: een
aanwinst of een hoop
onnodige drukte?
Reageren op deze
stelling? Mail naar
l.heebing@wrij.nl

Berts motto is dat je je moet
durven te onderscheiden:

durf anders te zijn
en anders te denken.

dat eigen graan verbouwt en het ook zelf laat
malen, dat is uniek.” Uniek is ook de nieuwe
serre die Bert heeft laten plaatsen. Warm
hout, designlampen, banken in hippe tonen
en een groot glazen puntdak. “Ja, dat noemen
we onze Boerangerie. Die is genomineerd
voor de Architectuurprijs en we dingen mee
naar de Publieksprijs.” Eigentijds en ook

knus en gezellig, eigenwijs en ook
verbindend: allemaal woorden die passen

bij het karakter van de Heikamp en Bert. “Een
van de bekendste bands hier heet niet voor niks
‘Normaal’. Doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg. Maar wat wij hier in het gebied samen
voor elkaar krijgen, dat noem ik niet normaal
meer,” lacht Bert.

Dat geldt niet alleen voor
de initiatieven die hij samen
met anderen ontwikkelt in
de streek maar ook voor zijn
eigen onderneming. “Zo zijn
wij bijvoorbeeld het enige
pannenkoekenrestaurant
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Voorproefje
volgend portret:
Henri Kerkdijk-Otten
wil oerrunderen
terug in Nederland

In het volgende portret komt de onderne
mende geest Henri Kerkdijk-Otten
uitgebreid aan het woord over zijn passie:
oerrunderen. Henri timmert sinds een paar jaar
aan de weg met de True Nature Foundation. De
stichting streeft wereldwijd naar herstel van
oude ecosystemen. “We willen het oerrund
terugfokken en die kuddes op gronden

laten leven die daarvoor geschikt zijn en die nu
geen of weinig bestemming hebben. De runderen vragen weinig investering en zorg en brengen na twee jaar prachtig lokaal vlees op. Puur
natuur in alle opzichten. Wat wil je nog
meer?” www.truenaturefoundation.org

Volgende thema-uitgave: K ansen voor landbouw, natuur en landschap
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