
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk |
Visie WCL 2015-2025

2015-2025



Colofon
Stichting 
Waardevol Cultuur
Landschap Winterswijk

Postadres:
Postbus 387
7100 AJ  Winterswijk

Bezoekadres:
Stationsstraat 25
7101 GH  Winterswijk

Tel: 0543 – 543543

Website:  
www.wclwinterswijk.nl

Email: 
gebiedsloket@winterswijk.nl

Foto’s zijn gemaakt / beschikbaar gesteld door:
• W.C.L.
• St. Landschapskudde Oost Achterhoek
• De Brömmels: Geitenboerderij
• Han Kolkman Fotografie
• Marathon Winterswijk
• deelnemers Fotowedstrijd Demonstratieveld
Daar waar mogelijk is, is geprobeerd om toestemming te vragen. U 
kunt hierover contact opnemen met het secretariaat.

Ontwerp en Druk:
Reclamebureau Kamp
Handelscentrum 46
Winterswijk
www.reclamebureaukamp.nl
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Randstad

Ruhrgebied

Nederland Duitsland



1. Voorwoord van het Algemeen Bestuur

Voor u ligt de visie van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk voor de 
periode 2015-2025. Het is goed gebruik voor ons om eens in de tien jaar te kijken waar 
we staan. Is het allemaal gelukt wat we eerder bedacht hadden en wat kan anders in de 
komende tien jaar? Daarnaast blijven we voortdurend nieuwe activiteiten met onze eigen 
achterbannen bedenken om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

WCL verandert ook. In de laatste tien jaar is er bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan 
de leefbaarheid van het buitengebied. Daartoe is er ook een vertegenwoordiging van 
de ondernemers in ons Algemeen bestuur opgenomen. Cultuurhistorie kreeg met het 
opknappen van vele kleine cultuurhistorisch waardevolle gebouwen de nodige aandacht. 
Dat betekent niet dat er minder aandacht is geweest voor onze traditionele thema’s 
landbouw en natuur. Via de GLB-pilot is daar veel energie in gestoken. Recreatie heeft 
aandacht gekregen met het Beleef het Nationaal Landschap-project.

Ook in de komende tien jaar zullen we op evenwichtige wijze aandacht besteden aan 
landbouw, natuur, leefbaarheid, cultuurhistorische en recreatie. In deze visie zijn daarvoor 
vele ideeën en aandachtspunten opgesomd. Voor een deel zitten daar ook onderdelen 
uit de vorige visie bij. Er zijn immers ook zaken die blijvend aandacht vragen. Belangrijk is 
ook dat we als verschillende belangengroepen samen op trekken en met elkaar in gesprek 
blijven. Integraal denken staat voorop, al zullen er zeker wel eens projecten uitgevoerd 
waarover niet iedereen in het AB even enthousiast is. Maar geven en nemen is sinds het 
begin ook een kenmerk van WCL.

Deze nieuwe visie zal de basis zijn voor de jaarprogramma’s van de komende tien jaar. Wij 
hopen dat onze achterbannen met deze visie in de hand ons zullen bestoken met vele 
ideeën voor nieuwe projecten. Uiteraard zullen wij dat blijven stimuleren.
 
Voorzitter Secretaris
Dhr. G.J.W. te Gronde  Dhr. A. Schoemaker
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In 2014 bestaat de Stichting Waardevol Cultuur-
landschap (WCL) Winterswijk alweer 20 jaar. 
In die 20 jaar hebben organisaties met soms heel veel 
verschillende belangen goed samengewerkt omdat er altijd 
een gezamenlijk doel was: een buitengebied, waarin landbouw, 
natuur en landschap naast elkaar kunnen bestaan en de ruimte 
hebben om zich verder te ontwikkelen, met daarin ook ruimte 
voor mensen om te wonen, werken en te recreëren. 

Regelmatig zijn er ook visies geschreven, waarin de ambities 
en doelen zijn geformuleerd. Deze waren ook altijd de basis 
voor vele projecten, die sinds 1992 zijn uitgevoerd (WCL kende 
een voorloper in het Project buitengebied). 

02 | Inleiding
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De laatste visie dateert uit 2005. 
Daarom is het Algemeen Bestuur van WCL in 2013 begonnen 
met de voorbereiding van een visie voor de periode 2015-2025. 
De wereld om ons heen verandert immers, zelfs wanneer we 
dat soms liever willen negeren. Zo is krimp nadrukkelijker een 
thema geworden dan in 2005. Daarnaast zullen de middelen 
die door gemeente Winterswijk, Provincie en Rijksoverheid 
beschikbaar worden gesteld eerder minder dan meer worden. 
Dat betekent dat de uitdaging om andere financiële bronnen 
aan te boren alleen maar groter zal worden. 
Op basis van goede plannen en projectomschrijvingen moet 
dat mogelijk zijn, waarbij de St. WCL een van zijn sterkste 
punten optimaal moet benutten: een organisatie, waarin alle 
groeperingen die in het buitengebied belangen hebben, al 
20 jaar op een goede manier samenwerken en een stempel 
drukken op het beleid. 
Daarbij zouden overheden meer een dienende dan een 
bepalende rol moeten hebben. In de jaren 90 noemden 
we dat werken van onderaf (met een moeilijk woord ook 
wel bottum up-beleid genoemd).  Tegenwoordig heet dat 
de participatiesamenleving.  Waar wel eens gedacht wordt 
dat in Winterswijk alles altijd iets later gebeurt, mag hier 
gerust gezegd worden dat WCL Winterswijk al vele jaren 
een voorloper heeft en ook een voorbeeldfunctie heeft voor 
andere gemeenten met veel plattelandsproblematiek.

Tijdens de viering van het 20 jarig bestaan op vrijdag 26 
september in het Wilhelminagebouw in Kotten werden de 
bijzondere karakteristieken van WCL nog eens benadrukt 
door het ondertekenen van het zogenaamde Pact van Kotten. 
Iedereen die dit Pact ondertekende gaf aan de werkwijze 
en visie van de St. WCL ook in de komende jaren te willen 
ondersteunen. In de zes stellingen van het Pact van Kotten 
is geprobeerd de navolgende visie samen te vatten. Dat is 
ongetwijfeld niet helemaal gelukt, maar we hebben een 
serieuze poging gedaan. Dat Pact vindt u aan het eind van 
deze visie.
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03 | Hoe ziet het WCL-gebied er in 2025 uit?

In 2025 zullen het WCL-gebied en het Nationaal Landschap 
Winterswijk nog steeds een zeer aantrekkelijk gebied zijn 
met een kleinschalig landschap, waardevolle natuur en 
landbouwers die ook in een gebied met beperkingen een goed 
inkomen kunnen verdienen. 
Een deel van de boerenbedrijven is volledig gericht op 
agrarische productie. Een ander deel zal daarnaast agrarisch 
natuurbeheer  uitvoeren. Enkele boeren(bedrijven) zullen 
volledig gespecialiseerd zijn in agrarisch natuurbeheer. 
Hiervoor zijn weer voldoende (financiële) middelen gekomen, 
onder andere omdat het Europese landbouwbeleid uiteindelijk 
toch verder is vergroend. 
Daarnaast zijn gemeente en provincie hun bijdrage blijven 
leveren aan de instandhouding van een waardevol gebied, 
waar ook geleefd en gewerkt kan worden. De benodigde 
financiën worden daarnaast uit andere bronnen geworven. 
Bewoners en toeristen dragen hier via acties en crowdfunding 
aan bij.  

Bij het agrarisch natuurbeheer speelt de PAN nog steeds 
een centrale en coördinerende rol. Daarbij wordt goed 
samengewerkt met de andere agrarische natuurverenigingen 
in de Achterhoek. Het project stoken op streekhout is 
inmiddels goed van de grond, zodat landschapsbeheer en 
het opwekken van duurzame energie goed samengaan. 
Daarbij wordt ook samengewerkt met de Achterhoekse 
Energiemaatschappij AGEM. Andere mogelijkheden om bij 
te dragen aan de opwekking van duurzame energie zijn 
langzamerhand van de grond gekomen.



De leefbaarheid van het buitengebied is verder vergroot 
doordat bijna iedere woning of bedrijf is voorzien van 
glasvezel. Hiervan profiteert ook de recreatiesector, die goed 
kan concurreren met toeristische gebieden elders in Nederland. 
Daarbij worden de mogelijkheden van de fraaie natuur en 
het landschap optimaal benut, zonder dat dit ten koste gaat 
van de natuurwaarden. Voorwaarde om dit te kunnen doen 
is een goed overleg en goede samenwerking met alle andere 
organisaties in het WCL-gebied. 
De St. WCL heeft hierbij sinds 1994 een belangrijke rol 
gespeeld, maar in de periode 2015-2025 is deze samenwerking 
verder uitgebouwd en geïntensiveerd. De landbouw, 
natuurorganisaties, buurtschapsbelangenorganisaties, 
recreatiesector en gemeente voeren samen activiteiten uit, die 
Winterswijk nog aantrekkelijker maken voor de toerist.   
    Promotie van wat WCL % zelf doet en 
          van alles wat met het buitengebied 
             te maken heeft is vanzelfsprekend 
               geworden.  De VVV en 
                100%Winterswijk zijn daarbij 
                belangrijke partners. 

De beleefbaarheid van het WCL-gebied is vergroot. Onder 
andere de steengroeve kan vaker bezocht worden door de 
toerist. In een multifunctioneel bezoekerscentrum wordt 
informatie gegeven over natuur, landschap en geologie, 
waarbij ook voldoende aandacht aan activiteiten voor (school)
kinderen wordt besteed. Geheel aan de krimp is Winterswijk 
niet ontkomen, maar er staan nauwelijks boerderijen en 
woningen in het buitengebied leeg. De verdiencapaciteit is 
immers nagenoeg gelijk gebleven. Bewoners en bedrijven 
hebben voldoende kansen gezien voor aanvullende activiteiten 
op het gebied van recreatie, streekproducten en natuur, 
maar dankzij de aanleg van de glasvezel is het ontstaan van 
andere activiteiten in voormalige boerderijen gerealiseerd. 
Daardoor is het WCL-gebied in 2025 nog steeds een levend 
landschap en beslist geen museumlandschap, hoewel de oude 
cultuurhistorische en natuurwaarden wel goed behouden zijn. 
Dit levend landschap maakt het gebied tot een oase van rust 
tussen de Randstad en het Ruhrgebied. Die door steeds meer 
mensen is ontdekt.  
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Wat zullen we in de komende tien jaar allemaal
doen om dat te bereiken?
• Opsomming van enkele nuttige titels (in definitieve versie)

Algemeen
Welke doelen willen we in 2025 gerealiseerd hebben?  
• Samenwerking tussen de verschillende belangenorganisaties, 

maar ook met overheden en andere partijen die een rol 
spelen in het WCL-gebied/Nationaal Landschap Winterswijk 
is geïntensiveerd;

• Uitvoeren van de gebiedsofferte; (van land- en tuinbouw 
naar algemeen verplaatst)

• Beeldmerk WCL Winterswijk: iedereen kent dat in 2025;
• Geen energie besteden aan negatieve beeldvorming (het b.v. 

niet over krimp hebben);
• Meer crowdfunding, al betekent dit niet dat alles door 

burgers en bedrijven betaald kan worden;
• Bewoners meer betrekken. De kracht van mensen wordt 

benut;
• In 2025 heeft de Stichting WCL 1000 donateurs;
• De bewoners en bezoeker van het WCL-gebied kennen de 

kernwaarden van het Nationaal Landschap;
• Vaker en beter uitdragen wat WCL doet, b.v. via een vaste 

rubriek op de gemeentepagina’s;
• Meer samenwerking met het aangrenzende Duitsland 

(Gemeenten Bocholt, Rhede, Südlohn, Stadtlohn en Vreden, 
Kreis Borken);

• WCL Winterswijk wil ook in de komende tien jaren de 
bezoekers van Winterswijk een schoon gebied blijven 
aanbieden;

• Alle trends opvangen.

04 | Doelstelling
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Leefbaarheid
Uitgangspunt voor de activiteiten op het gebied van 
leefbaarheid blijven de buurtschapsvisies, die regelmatig 
geactualiseerd worden. Een deel van de uitvoeringsprojecten 
zullen via de jaarplannen van WCL blijven lopen:

Welke doelen willen we in 2025 gerealiseerd hebben?
• De buurtschapsvisies zullen actueel gehouden worden;
• Ouderen kunnen in principe in hun woningen blijven wonen;
• Nieuwe zorg-wooncombinaties toegesneden op het 

buitengebied worden daartoe ontwikkeld, ook in de 
buurtschappen;

• Glasvezel is bij iedere woning of bedrijf die dat wilt 
aangelegd;

• Behoud scholen buitengebied
• Aantal wooneenheden in het buitengebied is gelijk gebleven, 

maar zal door met name woningsplitsing ook kunnen 
vermeerderen;

• Blijven zoeken naar nieuwe economische functies. Die is 
in 2025 toegenomen met 10% in met name vrijkomende 
agrarische bebouwing;

• Winterswijkse buitengebied is asbestvrij;
• Het voorzieningenniveau is van dezelfde kwantiteit en 

kwaliteit gebleven;
• Aandacht blijven besteden aan (verkeers)veiligheid, 

diefstalpreventie en bereikbaarheid noodhulpdiensten;
• Voorzieningen, ook in de kern, op peil houden, zodat 

Winterswijk aantrekkelijk blijft voor nieuwe inwoners en oud-
inwoners die terugkeren;

• Binding aan gebied voor later vergroten door jeugd via 
natuur- en milieueducatie en voorlichting regelmatig kennis 
te laten maken met natuur en landschap van Winterswijk;

• In 2025 hebben de inspanningen en projecten van WCL er 
toe geleid dat vrijkomende agrarische bebouwing voor 50% 
is omgezet in woningen of bedrijfjes. Leegstand is nagenoeg 
verdwenen;

• Weten waarom mensen in Winterswijk gaan wonen en 
daarop inspelen. 

04 | Doelstelling

Land- en tuinbouw
Welke doelen willen we in 2025 gerealiseerd hebben?  
• GLB-pilot voortzetten, kleinschaligheid behouden door 

functiebeloning;
• Gebiedsofferte, de lokale uitwerking van het GLB, is voor 

Winterswijk in uitvoering;
• Verdiencapaciteit is gelijk gebleven;
• Betere verkaveling, inclusief verplaatsing “natuur”  van 

hoogwaardige gronden naar gronden van mindere 
economische (landbouwkundige) waarde. Oftewel de 
slechtste grond voor de boer is de best voor de natuur. Per 
jaar via vrijwillige kavelruil 10 ha realiseren;

• Streekproducten beter en meer vermarkten. Martktaandeel 
is in 2025 met 10% toegenomen;

• Aandacht blijven vragen voor vergroening van de landbouw, 
zoals verwoord in de gebiedsofferte;

• Agrarisch natuurbeheer stimuleren. Hectares die als 
natuur bestemd worden/zijn kunnen samen met agrariërs 
ontwikkeld worden tot “landbouwnatuur” (hooilanden, 
MRIJ-koeien);

• Goedlopende projecten, zoals met de klas de boer op blijven 
uitvoeren;

• Het inkomen uit andere functies (verbreding) is op het 
niveau van 2015 gebleven;

• Naast de gangbare, innovatieve landbouw is er ook ruimte 
voor moderne biologische landbouw;

• Slim omgaan met de beschikbare ruimte (in het velende 
van Meervoudig Duurzaam Landgebruik) is waar mogelijk 
uitgevoerd;

• Normale schaalvergroting toestaan;
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04 | Doelstelling

Natuur- en landschapsbeheerd
Zowel de gebiedsofferte als de door het Platform Natuur en 
Landschap opgestelde natuurvisie bevatten vele voorstellen 
voor herstel en ontwikkeling van natuur en landschap, die ook 
in de komende 10 jaar uitgevoerd kunnen worden.

Welke doelen willen we in 2025 gerealiseerd hebben? 
• Uitvoeren van de gebiedsofferte;
• Meer vrijwilligers inschakelen bij natuurbeheer. De dankzij 

WCL tot stand gekomen hoogstamfruitbomenbrigade blijven 
ondersteunen en met cursussen ook kennis overdragen over 
andere vormen van natuur- en landschapsbeheer, zodat er 
b.v. ook een houtwalbrigade tot stand kan komen;

• Agrarisch natuurbeheer blijven stimuleren. Daarbij 
samenwerken met VALA (Vereniging Agrarisch Landschap 
Achterhoek ;

• Soortbeschermingsplannen zijn uitgevoerd. Daarbij 
aandacht voor de bedreigde soorten van het agrarisch 
cultuurlandschap, zoals partijs en veldleeuwerik;

• Natuur en landschap goed onderhouden en waar mogelijk 
nieuwe natuurelementen aanleggen,zoals  bosmantels 
waarvan bosvlinders kunnen profiteren;

• Bij uitvoering van werkzaamheden in natuur en landschap 
waarborgen dat de plaatselijk aanwezig kennis goed benut 
wordt;

• Er is een ecologische basiskwaliteit geformuleerd, 
die gebruikt wordt bij uitvoering van natuur- en 
landschapsprojecten;

• Aantal boeren dat via de PAN neveninkomsten heeft op zijn 
minst op hetzelfde niveau houden;

• Stoken op streekhout is in 2025 een goed lopend project;
• Plannen ontwikkelen om meer met duurzame energie in het 

buitengebied te doen in samenwerking met andere partijen, 
zoals AGEM en ROVA; Landschap moet onderdeel zijn van 
deze plannen.

Cultuurhistorie
Welke doelen willen we in 2025 gerealiseerd hebben?  
• Het is voorkomen dat cultuurhistorisch waardevolle 

gebouwen en monumenten verwaarloosd worden. Er is per 
jaar minstens één waardevol gebouw opgeknapt;

• Middelen blijven zoeken om onderhoud en restauratie te 
stimuleren;

• Er is een vrijwilligersgroep die helpt bij onderhoud opgericht 
(model hoogstamfruitbrigade);

• Restauratie kleine waardevolle bouwwerken (in WCL ook wel 
bekend als kippenhokproject) is blijvend uitgevoerd;

• Meer aandacht voor (cultuur)historische elementen in bossen 
en natuurgebieden;

• Ontsluiting van bijzondere en unieke cultuurhistorische 
waarden voor toeristen en recreanten. De helft van de 
toeristen weten deze te vinden met behulp van gidsen en 
maakt gebruik van routes;

• Aandacht voor Gea-objecten (Geomorfologische en 
archologische objecten);

• Aandacht voor cultuurhistorisch waardevolle natuur- en 
landschapselementen (b.v. houtwallen die honderden jaren 
geleden als element al op dezelfde plek aanwezig waren);
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04 | Doelstelling

• De natuur houdt niet bij de grens op. Daarom contact 
blijven zoeken over de grens, b.v. in samenwerking met het 
Biologisch Station Zwillbrock werken aan de Ecologische 
verbindingszone Zwillbrocker Venn – Korenburgerveen. Zo’n 
ecologische verbindingszone wordt vooral gerealiseerd via 
bestaande natuur en door het beheer langs de lijnvormige-
elementen die die natuur verbindt (bermen, watergangen, 
beken) te optimaliseren ;

• Randenbeheer permanent. 1% cultuugrond is akkerrand. 
• Realiseren van een schaapskooi; historisch beheer waar 

kudde actief is.
• Vlinder- en libellentuinen aanleggen als extra attractie;
• Natuurbeheerplannen Provincie goed blijven volgen 

en aan bijdragen waar mogelijk (in 2015 wordt nieuw 
Natuurbeheerplan opgesteld in overleg met alle 
partijen, ook VALA. Zou zich vooral richten op agrarisch 
natuurbeheer);

• Samenwerking in beheer: beheer van diverse organisaties 
en particulieren koppelen aan aanbieden biomassa (hout, 
maaisel) Oftewel beheer structureel financieren met behulp 
van opbrengst eigen producten ;

• Aandacht voor netwerk natuur- en landschapselementen 
versterken (integraal landschapsbeheer). Bij onderhoud 
en beheer werken alle in Winterswijk actieve organisaties 
samen;

• Wat nog niet is uitgevoerd van de WCL-plannen van aanpak 
alsnog uitvoeren;

• Grensoverschrijdend weidevogelgebied Meddose Veld – 
Ellewicker Feld;

• Aandacht voor probleemonkruiden.

Recreatie en toerisme
Welke doelen willen we in 2025 gerealiseerd hebben?  
• Beleving buitengebied is verbeterd 
• Meer arrangementen waarbij recreatie, landbouw en natuur 

samenwerken. Die worden o.a. gekoppeld aan fiets- en 
wandelroutes;

• Winterswijk als onderdeel van de Achterhoek goed blijven 
promoten;

• De toerist kan vaker genieten van de Steengroeve;
• Meer laten zien waarom het WCL-gebied zo waardevol is, b.v. 

met rondleidingen en workshops;
• Goede centrale kalender (rol VVV) om te zorgen dat alle 

activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn;
• Kernwaarden Nationaal Landschap  uitleggen aan eigen 

bewoners en bezoekers. Natuurwebsite kan daarbij een rol 
spelen;

• Optimale beleving van het Nationaal Landschap in al zijn 
facetten is gerealiseerd;

• Er zijn nieuwe producten en activiteiten ontwikkeld. Bij het 
opzetten ervan is gedacht vanuit de gast;

• Er is een project uitgevoerd, waarbij alle relevante fiets- en 
wandelroutes digitaal beschikbaar zijn;

• Meer activiteiten richten op de Duitse recreanten en 
bezoekers (o.a. in samenwerking met het Biologisch Station 
Zwillbrock);

• Het aantal toeristen is in 2025 duidelijk gestegen;
• Overdekte vlindertuinen in niet meer gebruikte schuren;
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05 | Trends en ontwikkelingen

Wat zijn de trends en ontwikkelingen waar we 
rekening mee houden?

Algemeen
De trend van de afgelopen jaren dat de overheden 
minder geld ter beschikking zullen stellen, ook voor 
plattelandsontwikkeling, zal zich voortzetten. Dit betekent dat 
organisaties als de St. WCL actiever op zoek zullen moeten 
naar andere financiële partners. Steeds vaker zullen dat ook 
individuele burgers van Winterswijk en toeristen kunnen zijn, 
die per project worden benaderd. Crowdfunding levert in 
Nederland de laatste jaren als steeds meer geld op, maar de 
hoeveelheid geld die het oplevert compenseert nog bij lange 
na niet de bedragen die de verschillende overheden in allerlei 
activiteiten staken. Toch zullen we er aan moeten wennen, 
dat iedereen zelf meer zal moeten bijdragen om het fraaie 
WCL-gebied te behouden en ontwikkelen. Tegelijkertijd voelen 
velen zich ook steeds meer betrokken bij het fraaie landschap, 
zelfs als ze er niet wonen. Daarom zullen zij ook steeds meer 
geïnformeerd willen worden over alles wat zich afspeelt in 
het buitengebied. Dit leidt ook tot meer kansen, waarbij die 
informatie gericht gegeven kan worden, b.v. via rondleidingen.
Het waardevolle cultuurlandschap zal geld blijven opleveren, 
omdat het ook toeristen trekt.

Landbouw
De wereldmarkt is ook bepalend voor de landbouw in 
Winterswijk. Door de toenemende vraag zullen de prijzen 
stijgen. Tegelijkertijd zullen er steeds meer landbouwgebieden 
zijn, die goedkoper kunnen produceren dan WCL Winterswijk, 
omdat daar de landbouw betrekkelijk kleinschalig zal blijven. 
Daarnaast speelt in Nederland de roep om duurzaamheid en 
beter dierenwelzijn een veel grotere rol dan in vele andere 
landen. Supermarkten spelen daarbij een steeds belangrijkere 
rol, want zij zullen van de landbouw verwachten dat ze daar 
aan tegemoet zullen komen. De nadruk zal derhalve neer op 
voedselveiligheid en –kwaliteit komen te liggen. Tegelijkertijd 
zullen de burgers daar ook meer voor willen betalen. De 
kansen voor goed betaalde streekproducten zullen alleen maar 
toenemen.  Steeds meer Winterswijkers zullen in Winterswijk 
zelf geproduceerde kwaliteitsproducten willen consumeren. 
Maar er is ook een markt buiten Winterswijk, die door 
samenwerking beter bediend zou kunnen worden.
Het EG-landbouwbeleid blijft bepalend. Hoewel bij de 
laatste herziening de vergroening minder ver is gegaan dan 
WCL Winterswijk had gehoopt, is de verwachting dat bij 
een volgende herziening de aandacht voor duurzaamheid 
en vergroening toch weer groter zal worden. Dit betekent 
dat er uiteindelijk toch meer (financiële) ruimte zal komen 
voor natuur en landschap in het landbouw beleid en dat het 
agrarische natuurbeheer na een aantal jaren van stagnatie 
en zelfs enige teruggang weer een extra impuls zal kunnen 
krijgen.
De verwachting is dat het aantal landbouwbedrijven 
in Winterswijk verder zal verminderen, maar dat de 
productiecapaciteit grotendeels gehandhaafd zal kunnen 
worden. Grootschalig boeren in een kleinschalig landschap 
zal mogelijk blijven. De overblijvende  landbouwbedrijven 
zullen hun verdiencapaciteit overeind kunnen houden. Enkele 
bedrijven zullen dit met behulp van verbreding doen.
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05 | Trends en ontwikkelingen

Natuur en landschap
Omdat er minder subsidie beschikbaar is voor 
landschapsonderhoud, zal hierbij de rol van vrijwilligers ook 
steeds belangrijker worden. Terreinbeherende organisaties en 
landgoedeigenaren hebben hier al ervaring mee opgedaan en 
zullen de inzet van vrijwilligers alleen maar uitbreiden. Grote 
delen van het cultuurlandschap kunnen immers niet in stand 
gehouden worden zonder regelmatig onderhoud.
Hier en daar zal het landschap echter ook extensiever worden, 
dat wil zeggen dat het beheer verminderd zal worden. Velen 
zullen hier aan moeten wennen, maar WCL Winterswijk is nu 
eenmaal geen museumlandschap. Dat betekent dat ook natuur 
en landschap er soms anders zullen uitzien dan we al jarenlang 
gewend waren.
De PAN zal een belangrijke rol blijven spelen bij het 
(agrarische) natuurbeheer, maar het is niet de verwachting dat 
het aantal agrariërs dat hier een (neven)inkomen uit verdienen 
enorm zal toenemen.
De ontwikkeling van nieuwe natuur zal stagneren. 
Biodiversiteit wordt door vele mensen in tijden van 
bezuinigingen als minder belangrijk gezien. Aaibare natuur 
(denk aan de oehoe) zal echter aandacht blijven trekken.
Aandacht voor waterkwaliteit en verdrogingbestrijding 
zal stageneren, maar in gebieden als Winterswijk met vele 
waardevolle beeklopen zal het Waterschap hier aandacht voor 
houden. De grensoverschrijdende contacten en projecten 

zullen uitgebouwd worden.
De vraag naar energie zal groot blijven, maar zal ook de 
komende tien jaar nog vooral ingevuld worden via fossiele 
energie. Duurzame energie gaat wel een belangrijker rol 
spelen, maar het zal wel langzamer gaan dan overheden 
en idealistische burgers hopen. Toch blijft er een kans voor 
duurzame energieprojecten in WCL Winterswijk. Stoken 
op streekhout en biomassa benutten voor grootschalige 
biogasinstallaties, die buiten het gebied liggen, zal kansrijk 
zijn. Daarnaast is er voldoende ruimte voor zonnecellen en –
panelen in het Winterswijkse buitengebied, zonder dat deze 
het aanzien van het landschap zullen aantasten. Dakruimte op 
agrarische gebouwen kan verhuurd worden aan particulieren, 
die willen investeren in zonne-energie. Bij dit alles zal goed 
samengewerkt worden met de AGEM, de Achterhoekse 
Groene Energiemaatschappij en de ROVA, de organisatie die 
de afvalinzameling en het groenonderhoud voor de gemeente 
Winterswijk verzorgt.
Duurzame energie zal wel concurrerender qua prijs worden.
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05 | Trends en ontwikkelingen

Leefbaarheid
Ook Winterswijk zal niet aan krimp ontkomen. Daarbij 
moet krimp niet als een probleem maar als een uitdaging 
gezien worden. De gedachte dat overal en altijd alles zou 
kunnen groeien is wellicht ook wat naïef geweest. In het 
buitengebied van Winterswijk is daar ook al wel enige ervaring 
mee. Hoewel iedereen natuur en landschap waardeert heeft 
de aanwezigheid ervan altijd al de bedrijvigheid enigszins 
beperkt. De ondernemers in het buitengebied hebben 
daardoor al veel ervaring met het ondernemen met handicaps 
en zullen daardoor ook in de komende tien jaren goed hun 
brood kunnen verdienen, zeker wanneer de aanleg van 
glasvezel  het buitengebied aantrekkelijker zal maken voor 
ondernemers. Tegelijkertijd is er het besef dat niet alles meer 
mogelijk is. Dat geldt ook voor het aantal woningen in het 
buitengebied. Als er al sprake van enige toename zal zijn zal 
die gevonden moet worden in grote boerderijen, als dit al niet 
gebeurt is. Vergrijzing en ontgroening van het buitengebied 
zal zich voortzetten. Dat leidt automatisch tot de uitdaging 
om ouderen in het buitengebied zo lang mogelijk zelfstandig 
te laten wonen, met behulp van mantelzorg en professionele 
zorg. Zorg-wooncombinaties zullen ook in het buitengebied 
ontstaan, maar anders dan we in de afgelopen decennia 
gewend zijn geweest. Het is niet geheel ondenkbaar dat daar 
waar boerderijen en bedrijfsgebouwen te lang leeg staan en 
verwaarloosd hier en daar ook sloop zal plaats vinden.
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05 | Trends en ontwikkelingen

Recreatie en toerisme
Zolang er aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van 
de recreatievoorzieningen, de beleefbaarheid van natuur 
en landschap en de promotie ervan hoeft het aantal 
overnachtingen en bezoeken aan Winterswijk niet te 
verminderen. De gemiddelde Nederlander wil wel vaker, 
korter, flexibeler , actiever en vooral intenser recreëren en zal 
daardoor voor vakantiebestemmingen kiezen waar hieraan in 
voldoende mate aan wordt toegenomen. Toeristen die bijna 
voortdurend in hun tent, caravan of huisje verblijven zullen 
zeldzamer worden. De moderne recreant wil er op uit, ook 
in de directe omgeving van de camping en daarom is het 
van belang dat de beleving van het landschap verder wordt 
vergroot, o.m. doordat  interessante gebouwen en gebieden 
toegankelijk zijn.
De campings staan onder druk. Het aantal kampeerders en het 
aantal kampeerplaatsen zal gaan afnemen.  Op korte termijn 
door vergroting van de kwaliteit (grotere standplaatsen) 
op lange termijn door een forse teruggang van het aantal 
kampeerders. Ook het aantal vaste standplaatsen, nu nog voor 
60% gehuurd door Duitse gasten) zal fors afnemen. Het aantal 
binnenlandse vakanties en het aantal buitenlandse bezoekers 
in Nederland zal echter niet significant wijzigen. Toeristische 
bedrijven zullen daardoor om moeten schakelen naar andere 
soorten van verblijf.  Aanbieders van  andere soorten van 
verblijf, zoals bungalows, hotels en groepsaccommodaties 
zullen ook grotere inspanningen moeten verrichten om de 
toerist te blijven behouden.  In de toenemende toeristische 
concurrentie tussen regio’s in Nederland en gemeenten in 
de Achterhoek zullen een grotere belevingswaarde van het 
landschap en betaalbaarheid  van het verblijf sleutelfactoren 
zijn.
Regio’s zoals de Achterhoek zullen zich in hun promotie 
nadrukkelijker proberen te onderscheiden van andere.  
Winterswijk zal het daarbij vooral van een goede promotie van 
de Achterhoek moeten hebben.

Cultuurhistorie
Het behoud van monumenten en cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen in het Winterswijkse buitengebied 
zal door de terugloop van middelen onder druk komen te 
staan. Het achterstallig onderhoud zal toenemen. Daar staat 
tegenover dat deze monumenten en gebouwen wel bijdragen 
aan de aantrekkelijkheid van het waardevolle cultuurlandschap 
en dat onderhoud en restauratie ook inkomen oplevert voor 
(plaatselijke) ondernemers. Ook voor dit onderhoud zal gelden 
dat er een beroep gedaan zal moeten worden op andere 
financiële bronnen.
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06 | Hoe stond WCL er in 2014 voor?

Na de eerste succesvolle periode van WCL in de jaren 
negentig heeft WCL een nieuwe vorm en werkwijze gekregen.  
De St. WCL had geen eigen projectbureau meer, maar 
het projectbureau werd ondergebracht bij de gemeente 
Winterswijk. De nieuwe werkwijze werd in 2005 vastgelegd in 
de nieuwe statuten en beschreven in de Visie voor de periode 
2005-2015. Belangrijk verschil met WCL 1 was dat in WCL 2 
leefbaarheid een belangrijker thema is geworden. Hadden 
tot dan toe de belangenorganisaties voor de buurtschappen 
slechts een bescheiden plek in Algemeen en Dagelijks bestuur, 
in WCL 2 veranderde dat. Niet alleen meer bestuursleden, 
maar ook het aantal projecten op het gebied van leefbaarheid 
liet zien dat er meer aandacht voor was. Daarom steunde 
WCL ook het opstellen en uitwerken van de buurtschapsvisie. 
Gevolg daarvan was dat ook de niet-agrarische ondernemers 
een plek kregen in het Algemeen bestuur.  Daardoor heeft 
in 2014 de leefbaarheid van het platteland en hoe die te 
behouden ook de volle aandacht van WCL.
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06 | Hoe stond WCL er in 2014 voor?

De samenwerking tussen de verschillende aan WCL 
deelnemende organisaties is in 2014 onverminderd goed, 
al zet elke belangenorganisatie zijn eigen accenten. Maar 
uitgangspunt bij alleen blijft dat het buitengebied van 
Winterswijk bestaat uit landbouwgronden, natuur en landschap, 
die zeer sterk verweven zijn. Samenwerking leidt dan altijd tot 
meer, dan wanneer we met hete hoofden tegenover elkaar gaan 
staan. Toch zijn er wel eens spanningen, zoals bij de discussies 
over Natura 2000-gebieden.  Voor de één een bevestiging van 
de bijzondere status van de Winterswijkse natuur, voor de ander 
een regelrechte bedreiging voor de ontwikkeling van het bedrijf.  
Even leek het er weer op dat natuur de grote vijand werd en 
dat daarmee alles wat met natuur te maken had weer in een 
kwaad daglicht kwam te staan. Gelukkig heeft die tendens zich 
niet voortgezet, mede omdat het WCL-gebied de kans heeft 
gekregen te experimenteren met landbouw en natuurbeheer 
via de GLB-pilot. Deze pilot heeft laten zien dat de landbouw- 
en natuurorganisaties in 2014 nog steeds uistekend kunnen 
samenwerken. Daarom is er ook voldoende wil om de GLB-pilot 
op de een of andere manier voort te zetten.

Cultuurhistorie en recreatie kregen in WCL 2 gemiddeld 
genomen wat meer aandacht dan in WCL 1, zodat gezegd 
kan worden dat er wat meer evenwicht is gekomen 
tussen verschillende themagebieden. Helaas is er door de 
bezuinigingen bij de gemeente wel een geleidelijke teruggang 
in middelen geweest. Maar in 2014 is altijd nog zo’n € 

100.000 beschikbaar. De projecten die hiermee uitgevoerd 
zullen worden zullen echter een omvang van € 400.000 
hebben.  Daarmee blijft WCL belangrijk als cofinancier, maar 
ook als stimulator van projecten, die buiten de begroting van 
WCL omlopen, zoals de GLB-pilot en de Coöperatie Breedband 
Buitengebied Winterswijk. 

Hoewel integraliteit altijd voorop staat bij WCL zijn er altijd 
relatief weinig integrale projecten geweest, hoewel de 
verschillende belangenorganisaties regelmatig zijn betrokken 
bij elkaars projecten. Maar integraliteit kan ook blijken uit de 
veelheid aan verschillende projecten, die door één organisatie 
wordt uitgevoerd, die in 2014 nog steeds een groot draagvlak 
heeft in het buitengebied, maar ook bij het gemeentebestuur.

Divers 
Beleefbaar 
Cultuurlandschap
Resultaten en ervaringen van GLB -pilot Winterswijk 2011-2013

GLB-pilot Winterswijk

In Winterswijk is afgelopen jaren 

een pilot-project uitgevoerd waarin  

de mogelijkheden onderzocht 

werden om de vergroening van 

het Europees Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) te realiseren 

via boerencollectieven. De Europese 

Unie verwacht van de landbouw 

dat deze in de komende periode 

(2014-2020) de Europese burgers 

meer biedt dan alleen voedsel en 

grondstoffen. Namelijk dat ze ook 

werkt aan realisatie en behoud 

van maatschappelijke doelen 

zoals landschap, biodiversiteit en 

milieu. De Stichting Waardevol 

Cultuurlandschap Winterswijk werd 

herfst 2010 door het Ministerie 

van EL&I geselecteerd als één 

van de vier gebieden waarin de 

vergroening van het nieuwe GLB 

(2014-2020) in collectief verband 

is vormgegeven. Daarvoor zijn 

inspirerende voorbeelden nodig. 

De drie andere pilot-projecten zijn 

uitgevoerd door de Agrarische 

Natuurvereniging Water, Land & 

Dijken, de Vereniging Noordelijke 

Friese Wouden en de Agrarische 

Natuurvereniging Oost-Groningen.

Sturingskracht van een collectief

In deze brochure worden een aantal uitkomsten gepresenteerd die 

kenmerkend zijn voor de Winterswijkse aanpak. Voor een meer uitgebreide 

rapportage over 

de ervaringen uit 

de GLB-pilot in 
Winterswijk zie 
Sturingskracht van 

een collectief1. 
(de cijfers in de 
tekst verwijzen 
naar de bron in 
geraadpleegde 
bronnen en literatuur 

op pagina 19). 
Voor ervaringen 
van de vier GLB-
pilots tezamen zie 

Vergroenen van DE 

LANDBOUW doe je 

beter samen2.

De rondleidingen zijn op de 
volgende tijden:

Woensdag 9 juli 14.00 uur
Donderdag 17 juli 10.00 uur
Zaterdag 26 juli 10.00 uur
Dinsdag 5 augustus 14.00 uur
Donderdag 14 augustus 19.30 uur
Zondag 17 augustus 10.00 uur
Zondag 31 augustus 10.00 uur
Zondag 7 september 10.00 uur
Zaterdag 13 september 10.00 uur

Startpunt: 
aan het begin van het demonstratieveld.

Rondleidingen

Omdat in de brochure niet alles staat wat over de planten en dieren die in het demonstratieveld 
voorkomen valt te vertellen, organiseert de Stichting WCL in juli en augustus rondleidingen. 
Met een gids worden dan alle 30 akkertjes en 60 faunaranden bekeken en wordt er extra uitleg gegeven.

Demonstratieveld vergroening in de landbouw

Europees

Europees

Boeren met landschap en natuur

Fotowedstrijd
Iedere bezoeker aan 
het demonstratieveld 
nodigen we graag 
uit een mooie foto 
te maken van de 
veldjes, de planten, 
maar vooral van de insecten die er 
gezien worden. 

Die foto kan verstuurd 
worden naar: 
Stichting WCL Winterswijk  
gebiedsloket@winterswijk.nl 
of naar: 
Postbus 387 
7100 AJ Winterswijk

Voor de mooiste foto hebben de 
Sevink Avonturenpark en WCL 
Winterswijk een aardige prijs ter 
beschikking gesteld.
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07 | Terugblik op de periode 2005-2015 

In de eerste visiebijeenkomst werd niet alleen teruggeblikt op 
deze periode. Naast wat ging goed en wat kon beter werd 
ook aangegeven waar meer aandacht in de periode 2015-
2025 besteed moest worden. De gemaakte opmerkingen zijn 
hieronder verwerkt.

Landbouw
De landbouw is tevreden over de vele projecten, die nog 
steeds lopen, zoals inzameling van landbouwplastic en het 
project met de klas de boer op. Belangrijk is de GLB-pilot 
geweest, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden 
dat zonder de vergoedingen de deelname niet zo groot 
zou zijn geweest (aan de GLB-pilot) hebben uiteindelijk 130 
landbouwers deelgenomen. De pilot maakte het mogelijk 
te experimenteren met op het WCL-gebied toegesneden 
pakketen en activiteiten voor agrarisch natuurbeheer. De pilot 
kon naar Winterswijk gehaald worden om dat met de brede 
vertegenwoordiging in WCL een vuist gemaakt kon worden 
richting Provincie en Rijk.  Bovendien kon voort borduurd 
worden op de projecten MDL en Boeren met Landschap en 
Natuur.  Als de landbouw het alleen had moeten doen was 
het veel lastiger geweest. Gemiddeld genomen was er wel te 
weinig geld om alle wensen uit te voeren, maar het geld dat 
er was kon gelukkig via cofinanciering vaak verveelvoudigd 
worden. De landbouw vindt wel dat er voldoende budget 
moet blijven voor agrarische projecten..

Leefbaarheid
Het grootste pluspunt is de buurtschappenvisie geweest, die 
mede dankzij WCL opgesteld kon worden. Het is niet alleen bij 
die visie gebleven, maar er zijn ook concrete vervolgactiviteiten 
uit voort gekomen, zoals b.v. de Coöperatie die voor de 
aanleg van glasvezel zal zorgen. Enige zorg is er ook, want 
de indruk bestaat dat niet alle gemeenteraadsleden de 
buurtschappenvisie op voldoende waarde hebben geschat. 
Andere belangrijke projecten waren de renovatie van de 
verenigingsgebouwen, de avonden over veiligheid  en de 
aandacht voor fietspaden. Belangrijk is dat de totstandkoming 
en het succes van projecten beter uitgedragen wordt.  
Uitbreiding van woonfunctie door splitsing van bestaande 
gebouwen blijft gewenst. Ook blijft het zaak te blijven zoeken 
naar nieuwe economische functies. Grensoverschrijdende 
projecten zijn gewenst. 

Recreatie en toerisme
De sector is tevreden over de projecten van de laatste jaren, 
maar vindt dat er meer integrale projecten nodig zijn. Er zou 
meer kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren moeten 
zijn. Denk aan arrangementen, die de recreatiesector samen 
met landbouwbedrijven en natuurorganisaties kan opzetten. 
Het WCL-gebied en het Nationale Landschap Winterswijk 
zouden nog beter op de kaart gezet kunnen worden, waarbij 
meer communicatie over wat WCL heeft opgeleverd, zeker ook 
richting de bewoners van WCL Winterswijk van belang is.
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07 | Terugblik op de periode 2005-2015 

Natuur en Landschap
Vergeleken met de eerste WCL-periode is aanleg, herstel en 
onderhoud van natuur en landschap in de periode daarna 
behoorlijk minder geworden. De kwaliteit van de natuur 
neemt daardoor ook niet langer toe. Agrarisch natuurbeheer 
is minder belangrijk geworden. Minder hectares en minder 
deelnemende boeren. Reden daarvoor is o.a. de toegenomen 
bureaucratie. De samenwerking met de andere organisaties 
in WCL wordt als goed ervaren. Ook de natuursector ziet de 
GLB-pilot (en de daaruit voortkomende gebiedsofferte) als 
een van de belangrijkste activiteiten van de laatste jaren.  De 
medewerking van o.a. Provincie valt wel tegen. Veel gaat 
langzaam. Het grote publiek weet nog te weinig over WCL 
en daarom zouden er meer aansprekende projecten moeten 
zijn, zoals de demonstratievelden tegenover de Sevink Mólle. 
De natuursector hoopt dat Winterswijk een kerngebied 
voor agrarisch natuurbeheer blijft en dat WCL daarbij een 
belangrijke rol bij kan blijven spelen.

Cultuurhistorie
De kern van de activiteiten op het gebied van cultuurhistorie is 
het zogenaamde kippenhokproject geweest. Hierdoor konden 
vele kleine waardevolle gebouwen opgeknapt worden.  Zorg 
is er over de leegstand van cultuurhistorsich waardevolle 
(scholten)boerderijen en bijbehorende schoppes en andere 
gebouwen. Meer aandacht voor historische bossen is een wens 
voor de komende jaren.

Algemeen
De onderlinge communicatie wordt als goed ervaren. De 
in WCL participerende partijen worden goed op de hoogte 
gehouden door het Dagelijks bestuur en zijn secretaris. De 
WCL-organisatie is kwetsbaar, omdat de ondersteuning vanuit 
de gemeente voornamelijk door één persoon wordt gedaan. 
Twijfels zijn er of de adviesfunctie van WCL wel altijd goed uit 
de verf komt. Legt de gemeente wel alle in het buitengebied 
spelende zaken voor om advies aan WCL. WCL mag overigens 
altijd ongevraagd advies geven, maar daar is weinig gebruik 
van gemaakt.
Idee en opzet van het gebiedsloket was goed, maar de indruk 
bestaat dat het te weinig een echte functie heeft gehad als 
afzonderlijk loket. WCL in de persoon van zijn secretaris is voor 
alle partijen wel gemakkelijk en snel benaderbaar.
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08 | Hoe is deze visie tot stand gekomen?

Op maandag 10 juni 2013 werd de eerste bijeenkomst 
gehouden om de nieuwe visie voor te bereiden. Een kort 
verslag hiervan heeft op de WCL-website gestaan:

“Aan de basis van alle activiteiten van de Stichting Waardevol 
Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk ligt een visie, die 
in 2005 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Hierin 
zijn uitgangspunten en doelen voor 2015 geformuleerd, 
die tot vele succesvolle projecten in de afgelopen zeven 
jaar hebben geleid. Natuurlijk konden niet alle doelen 
gerealiseerd worden, want de ambities zijn altijd groot. WCL 
Winterswijk heeft immers een bescheiden budget, dat wel op 
creatieve wijze kon worden vergroot door het in te zetten als 
cofinanciering. Daarnaast wordt telkens weer geprobeerd via 

“beleidsbeïnvloeding” bij gemeente, provincie en rijksoverheid 
aandacht voor de problemen van het buitengebied van 
Winterswijk te vragen.

Sinds 2005 is er echter wel het een en ander veranderd. Denk 
bijvoorbeeld aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
van de Europese Gemeenschap, dat ook zeer bepalend is 
voor de landbouwactiviteiten in Winterswijk. Of aan de 
landelijke en provinciale bezuinigingen op het gebied van 
natuur en landschap, die het noodzakelijk maken om lokaal 
nog creatiever te worden. Bovendien heeft de actievere 
deelname van de belangenorganisaties van de buurtschappen 
tot veranderingen in de aanpak geleid, onder andere via 
de buurtschappenvisie, die mede met steun van WCL is 
geformuleerd.

De hoogste tijd dus om eens te kijken of de toekomstvisie 
geactualiseerd moet worden. Daartoe kwamen de leden 
van het Algemeen Bestuur op 10 juni bij elkaar. De 
vertegenwoordigers van landbouw, recreatie, natuur en 
landschap, buurtschappen en de ondernemers mochten zich 
laten versterken door extra mensen uit hun sector, zodat de 
raadszaal in het oude raadhuis goed gevuld was.  Deze eerste 
bijeenkomst werd benut om op de afgelopen jaren terug 
te kijken. Hoeveel van de doelstellingen voor 2015 hebben 
we al gerealiseerd? Waar conflicteren de belangen van de 
verschillende sectoren? Waar profiteren de verschillende 
sectoren juist van elkaar?

In deze eerste bijeenkomst werd vooral nog in deelsessies via 
die sectoren op de afgelopen periode teruggeblikt. Opvallend 
was dat bij de terugkoppeling naar het gehele gezelschap de 
conflicten tussen de verschillende belangen als niet al te groot 
werden gezien en dat iedereen tevreden was over het bereikte 
in de afgelopen jaren. Binnenkort wordt er verder gepraat 
over de visie, waarbij de verschillende sectoren ook meer met 
elkaar in gesprek zullen gaan. Daar werd zelfs nadrukkelijk om 
gevraagd. Tenslotte is WCL Winterswijk ooit opgericht om tot 
een integrale aanpak voor het hele buitengebied te komen en 
die moet niet uit het oog verloren worden.



08 | Hoe is deze visie tot stand gekomen?
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Waren er dan helemaal geen pijnpunten en teleurstellingen? 
Ja, die waren er. Liever hadden de Algemeen Bestuurleden 
meer budget gehad om meer projecten uit te voeren en was 
er twijfel of WCL wel altijd om advies wordt gevraagd door de 
gemeente over zaken die spelen in het buitengebied. Tenslotte 
werd er gevraagd om beter te communiceren, niet zozeer 
richting Algemeen Bestuur, maar meer richting de bewoners 
van Winterswijk. De successen van de afgelopen jaren zouden 
meer onder ieders aandacht gebracht kunnen worden.“ 

De tweede bijeenkomst werd gehouden op  maandag 11 
november 2013.  Tanja Abbas van Verbindend Verder Kijken 
begeleidde deze bijeenkomst. Allereerst bracht ze in beeld 
welke trends er voor de verschillende themagebieden in de 
periode 2015-2025 worden verwacht. Deze trends zijn in het 
verhaal hierboven verwerkt. Daarna gaf ze aan de aanwezigen 
de opdracht om in groepjes voor 2025 drie dingen samen te 
stellen:
en? 
• Een Canon van Winterswijk, oftewel wat vinden wij de 

belangrijkste zaken die in WCL-verband zijn bereikt of nog 
worden bereikt;

• Een speciale regiobijlage voor de Telegraaf: welke WCL-
activiteiten moeten beslist gepromoot worden;

• Stel een boekje “Landschappelijk ondernemen in WCL 
Winterswijk” samen: welke activiteiten moeten daar beslist in 
worden opgenomen.



09 | Het Pact van Kotten
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Tijdens de viering van het 20-jarig jubileum werd in het 
Wilhelminagebouw in Kotten door vele aanwezigen een 
handtekening gezet onder het Pact van Kotten.

De aanwezigen verklaarden daarmee:

1. Dat de stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) 
Winterswijk op 27 september 2034 het 40-jarig jubileum kan 
vieren;

2. Dat Winterswijk het gebied blijft waar elke nieuwe politieke 
mode al lang praktijk is (bottom up, gebiedsgericht beleid, 
interactief beleid, participatiesamenleving etc);

3. Dat samenwerking de basis blijft voor alle belanghebbenden, 
waardoor de verschillende functies elkaar kunnen versterken 
(natuur, landschap, milieu, landbouw, recreatie en 
leefbaarheid;

4. Dat behoud en beheer van het karakteristieke landschap 
met zijn kleinschaligheid en biodiversiteit op een ecologisch 
duurzame en integrale wijze wordt uitgevoerd en als 
maatschappelijke dienst wordt beloond;

5. Dat WCL proeftuin blijft voor innovatieve financiële 
modellen om te komen tot een duurzame financiering van 
het gebied;

6. Dat er ruimte zal blijven om ook even te lachen tijdens al die 
vergaderingen en bijeenkomsten.



10 | Communicatie
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Hoewel de Stichting WCL Winterswijk regelmatig over zijn 
activiteiten en successen heeft gecommuniceerd hebben 
alle betrokkenen de indruk dat dit niet altijd even goed is 
gebeurd. WCL is weliswaar bekend bij velen, maar een groot 
deel van de Winterswijkers is toch in onvoldoende mate op 
de hoogte wat WCL kan doen voor mensen en organisaties 
in het buitengebied. Om dit duidelijker te maken zullen de 
deelnemende organisaties zeker ook in hun achterban moeten 
blijven vertellen over WCL. Al was het maar om mensen 
enthousiast te maken om ook zelf met ideeën voor projecten 
te komen. Hierboven zijn immers vele mooie gedachten 
en doelen opgeschreven, maar ze moeten ook tot concrete 
projecten leiden.

Naast deze interne communicatie mag de externe 
geïntensiveerd worden. Dat kan door de website van WCL 
regelmatig te actualiseren en door regelmatig persberichten 
uit te geven. Over lopende activiteiten en projecten kan vaker 
bericht worden.

Om de donateurfolder onder de aandacht te brengen en 
daadwerkelijk donateurs te werven is het ook handig om 
publieksactiviteiten te organiseren. Bijvoorbeeld een aantal 
rondeleidingen per jaar in en door het buitengebied die 
projecten van WCL laten zien, die in uitvoering zijn of 
uitgevoerd zijn. Denk aan een fietstocht langs door WCL 
gesubsidieerde akkerranden of langs door WCL opgeknapte 

“kippenhokken”.



11 | Bijlage Tegenwoordig wordt deze succesvolle samenwerking 
doodnormaal gevonden, maar wie de geschiedenis van 
Winterswijk kent weet dat deze succesvolle samenwerking niet 
vanzelfsprekend was. In de jaren 70 en 80 waren landbouw en 
natuurbescherming vooral nog elkaars tegenstanders. Maar 
de vertegenwoordigers van landbouw en natuurbescherming 
werden door de gemeente Winterswijk gestimuleerd te 
investeren in een goede en vruchtbare samenwerking. Tot op 
de dag van vandaag hebben deze partijen daar geen spijt van 
gehad.

Omdat het project WCL al snel succesvol bleek zijn steeds meer 
belangenorganisaties in deze Stichting gaan samenwerken. 
De recreatiesector, de particuliere landgoedeigenaren, 
de belangenverenigingen van de buurtschappen en 
tegenwoordig ook de ondernemers in het buitengebied zien 
allen het nut en werken via deze organisatie samen, die nog 
steeds goed wordt ondersteund door de gemeente.
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Aan WCL deelnemende organisaties
• Gemeente Winterswijk                        
• LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek
• Recron afdeling Winterswijk
• Boer en Recreatie                                                                               
• Koninklijke Horeca Nederland  afdeling Winterswijk
• Adviescommissie Cultuurhistorie
• Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek
• Gelders particulier grondbezit
• Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer
• NSW-landgoederen Winterswijk e.o.
• Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
• Gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied                
• Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk 

1. Doelstelling van de St. WCL
In de statuten is het hoofddoel als volgt geformuleerd: “De 
stichting WCL stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan 
te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en 
ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij 
wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: 
leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, 
cultuurhistorie, recreatie en toerisme.”

2. Korte geschiedenis van 20 jaar WCL
In Winterswijk is de Stichting Waardevol Cultuurlandschap 
(WCL) al vele jaren een begrip. Deze Stichting werd opgericht 
in 1994 en was in eerste instantie een organisatie waarin 
landbouwers, natuurbeschermers en vertegenwoordigers van 
de gemeente Winterswijk  intensief met elkaar samenwerkten. 
Met oog voor elkaars belangen werden er in de jaren 90 vele 
projecten uitgevoerd, die landbouw, natuur en landschap en 
milieu ten goede kwamen.



3. Samenwerking in WCL 
Hiervoor is de visie beschreven die de Stichting WCL heeft 
ontwikkeld hoe in de komende tien jaar verder gewerkt 
kan worden aan behoud, herstel en ontwikkeling van 
het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt verder 
geborduurd op de successen van de afgelopen tien jaar 
en worden nieuwe accenten gezet. Hoe die visie wordt 
gerealiseerd wordt in dit hoofdstuk beschreven. Het kernwoord 
daarbij is samenwerking.

De visie geeft  een beeld van hoe het buitengebied van 
Winterswijk er in 2025 uit zou moeten zien. De Stichting 
WCL beseft dat zij een van de vele partijen is die de 
toekomst van het buitengebied beïnvloeden en bepalen. 
Voor dat waardevolle cultuurschap zijn in de loop der jaren 
al vele kaders gesteld. Provincie, Rijk en Europa hebben 
allemaal regels en richtlijnen, die van invloed zijn op de 
bewegingsruimte voor WCL.

Directe sturing door WCL zal beperkt mogelijk zijn. De rol 
van WCL richt zich vooral op het beïnvloeden, stimuleren en 
ontmoedigen. Als belangrijk(st)e adviseur/partner van het 
college van B&W van de gemeente Winterswijk betreffende 
onderwerpen over het buitengebied zal WCL zich moeten 
blijven profileren. Stelt de gemeente de juiste prioriteiten, 
worden de verschillende thema’s voldoende integraal 
benaderd en komt de nieuwe gemeentelijke visie voor het 
buitengebied, de omgevingsvisie op de juiste manier tot 
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11 | Bijlage

stand. De Stichting WCL zal gevraagd en ongevraagd blijven 
adviseren. Waar nodig zal WCL ook bij andere overheden 
aangeven wat nodig is om de visie in 2025 gerealiseerd te 
krijgen.

In beperkte mate is er ook een directe rol voor WCL en de 
deelnemende partijen. Allereerst is er de platformfunctie: 
partijen informeren elkaar actief over (voorgenomen) 
initiatieven en projecten. Ze geven aan in hoeverre die 
bijdragen aan de visie. Worden de WCL-thema’s integraal 
benaderd? WCL heeft dan een toetsende rol. Daarnaast 
zullen er onderwerpen zijn die door de deelnemende 
partijen zelf niet (kunnen) worden opgepakt. WCL zal dan in 
gezamenlijkheid daarin wél initiatieven, bijvoorbeeld in de 
vorm van op te starten projecten. Denk bijvoorbeeld aan de 
GLB-pilot.

De gemeente is binnen WCL een speciale partij. De betrokken 
bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers vormen als het 
ware het bruggenhoofd tussen WCL en de gemeente. In die 
zin is de WCL-visie niet gelijk aan de gemeentelijke visie, maar 
wel een van de belangrijkste bouwstenen voor de nieuwe 
gemeentelijke visie voor het buitengebied en het overige 
toekomstig buitengebied beleid.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de beoogde wijze 
van samenwerken binnen WCL in de vorm van vragen en 
antwoorden verder uitgewerkt.



12 | Vraag en antwoord

Hoe stuurt of beïnvloedt de stichting WCL?
De stichting stuurt en beïnvloedt door ongevraagd en 
gevraagd te adviseren aan de gemeente en andere organisaties 
en door te lobbyen bij anderen en in de eigen achterban. De 
stichting helpt bij het formeren van slimme combinaties van 
organisaties en individuen voor het uitvoeren van activiteiten.

Hoe krijgt WCL zicht op alles wat er gebeurt en 
wat er gaat gebeuren?
De bestuursleden en de organisaties die zij vertegenwoordigen 
hebben zeer veel contacten in het buitengebied en kunnen 
dus veel gebruik maken van informele bronnen. De gemeente 
en andere overheden, maar ook bijvoorbeeld LTO-Noord en 
organisaties op het gebied van toerisme en natuur voeren 
onderzoeken uit (of laten onderzoeken uitvoeren). Deze 
onderzoeken zijn vaak meer op een bepaald aspect gericht 
(zorg, werkgelegenheid, infrastructuur etc) en zijn dan niet 
beperkt tot het buitengebied. De uitkomsten hiervan worden 

- indien van toepassing - door bestuursleden  toegankelijk 
gemaakt / toegelicht voor de stichting.

Realiseert de stichting de visie zelf?
Nee, in beginsel is WCL niet uitvoerend. De stichting is primair 
een adviesorgaan, dat de betrokkenheid en samenwerking 
vergroot en belangen combineert en een bescheiden 
budget heeft voor activiteiten. De uitvoering ligt bij de 
deelnemende organisaties, waaronder de gemeente en andere 
initiatiefnemers. De stichting is bij de uitvoering adviseur en 
stimulator. 

Welke activiteiten en projecten vallen onder de 
stichting WCL?
De stichting zal zelf maar een beperkt aantal projecten 
uitvoeren en financieren. Deze projecten zullen als belangrijk 
nevendoel hebben dat ze de zichtbaarheid van de stichting 
WCL vergroten. Er zijn echter veel activiteiten en projecten 
waar de stichting indirect mee te maken heeft, omdat ze van 
invloed zijn op de ontwikkeling van het buitengebied. De 
stichting is daarbij adviseur en lobbyist.

Wat is de rol van de stichting WCL?
De stichting realiseert en actualiseert haar visie voor het 
buitengebied door gewenste ontwikkelingen te stimuleren en 
ongewenste af te remmen of te ontmoedigen. De stichting 
onderzoekt belangen en mogelijke belangenconflicten 
en adviseert op grond daarvan de betrokken organisaties, 
waaronder de gemeente. Daarbij houdt de stichting rekening 
met de verwevenheid van functies en waarborgt die door 
actief verbanden aan te brengen tussen onderwerpen en 
betrokkenen. Voor de gemeente is de stichting het platform 
voor ontwikkelingen in het buitengebied en daarmee een 
belangrijk adviesorgaan.

Wat is de rol van de bestuursleden?
De bestuursleden brengen de belangen in van de organisaties, 
die zij vertegenwoordigen. Gezamenlijk combineren ze die 
belangen tot een gezamenlijke visie, die leiden tot adviezen 
en acties. De bestuursleden brengen daarnaast gebiedskennis 
in en communiceren over de visie, adviezen en successen 
breed, in ieder geval in de eigen achterban. De bestuursleden 
monitoren daarbij de ontwikkelingen in het buitengebied.

Wat is de rol van de gemeente Winterswijk?
De gemeente Winterswijk heeft een belangrijke functie: de 
bewaking van de vraaggerichtheid en de integrale benadering 
van thema’s en dienstverlening. De stichting WCL is voor de 
gemeente belangrijk als ogen en oren in het buitengebied. 
Daarmee kan de gemeente beter sturen op de kwaliteit van 
de eigen taken. De gemeente heeft voor haar buitengebied 
medewerker(s) die:
• activiteiten -  gemeentelijke en van andere overheden - 

coördineren en bundelen; 
• de stichting WCL faciliteren en daarmee de professionele 

ondersteuning vormen. De bestuursleden en hun 
organisaties daarentegen voeren hun activiteiten veelal als 
vrijwilligerswerk uit;

• ook andere dienstverleners, die in of voor het buitengebied 
werkzaam zijn, stimuleren om hun activiteiten op elkaar af te 
stemmen en bij de uitvoering samen te werken. Het maakt 
daarbij niet uit of het (semi-)overheden zijn of non-profit of 
profit bedrijven.
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12 | Vraag en antwoord

Waar ligt het initiatief en de 
verantwoordelijkheid voor activiteiten en 
projecten?
In het buitengebied worden veel initiatieven ontplooid. 
De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de 
initiatiefnemers zelf. Het is niet zo dat bij de stichting 
activiteiten kunnen worden aangemeld, waarna de stichting 
het initiatief overneemt. Dit zou strijdig zijn met het verhogen 
van de zelfredzaamheid. Waar dat nuttig is helpt de stichting 
bij het verbreden van initiatieven bij het vergroten van het 
draagvlak. Dit geldt alleen voor initiatieven die bijdragen aan 
het realiseren van de visie voor het buitengebied.

Hoe worden activiteiten en projecten 
gefinancierd?
Activiteiten en projecten worden zoveel als mogelijk door de 
belanghebbenden gefinancierd. Dat geeft de beste garantie 
op betrokkenheid en goede afweging van kosten en baten. 
Daar waar gemeenschapsgeld wordt ingezet, is de adviesrol 
van de stichting van groot belang. Het is de toets of deze 
middelen in lijn met de visie op het buitengebied worden 
aangewend en daaraan een bijdrage leveren. De stichting 
kan met professionele ondersteuning van de gemeente 
bemiddelen bij het verkrijgen van budget voor activiteiten en 
projecten. Daarnaast kan iedereen donateur worden van de 
Stichting WCL.

Hoe worden de resultaten gemeten?
De stichting bepaalt zijn resultaten op basis van waarnemingen 
uit veel formele en informele bronnen: projectrapportages, 
jaarlijkse onderzoeken van bijvoorbeeld de gemeente zoals 
het burgerjaarverslag, publicaties, artikelen in de pers en de 
eigen bladen van de deelnemende organisaties. Minimaal 
jaarlijks wordt vastgesteld in hoeverre de gestelde doelen 
zijn gerealiseerd (zie de vorige hoofdstukken) en het resultaat 
wordt in een jaarverslag gerapporteerd.

Hoe zit het met de verwevenheid?
De verwevenheid van functies in het buitengebied is groot. 
Een gebiedsgebonden benadering is meestal het uitgangspunt. 
De stichting zal de integrale benadering van vraagstukken 
stimuleren. Integrale benadering houdt in dat meerdere 
aspecten (zorg, economie, leefbaarheid, natuur, milieu etc.) 
worden gecombineerd. De brede samenstelling van de 
stichting maakt dit mogelijk.

Hoe ziet een groep of zijn belangen worden 
gediend?
De brede samenstelling van het stichtingsbestuur geeft al een 
indicatie. De stichting dekt een breed gebied aan belangen. 
Een nadeel in de communicatie kan zijn dat het door die 
breedte lastiger is om de realisatie van specifieke belangen 
terug te zien. Dit nadeel ondervangt de stichting door de 
doelen nauwkeurig te benoemen (zie de vorige hoofdstukken) 
en daarover te rapporteren. Dit gebeurt minimaal jaarlijks in 
een jaarverslag, maar vooral ook per activiteit en project. De 
bestuursleden zullen naar de eigen achterbannen vertalingen 
maken van de ontwikkelingen.
Voor groepen waarvan geen directe vertegenwoordiging in de 
stichting is opgenomen is er de algemene communicatie van 
gemeente en stichting. Ook kan de groep zich via de normale 
ingangen van de diverse organisaties melden.

Hoe verwerft of verliest een groep zijn rol in 
WCL?
Er nemen veel organisaties deel in de stichting WCL. Jaarlijks 
wordt in overleg geëvalueerd of een organisatie bijdraagt aan 
de ontwikkeling en realisatie van de visie op het buitengebied 
en een goed draagvlak heeft in het buitengebied of dat 
deelname aan de stichting voor de deelnemende organisatie 
bijdraagt aan het realiseren van de eigen doelstellingen en 
belangen. Als voor stichting of organisatie de baten of het 
draagvlak onvoldoende lijken of blijken wordt de deelname 
conform de regels van de stichting beëindigd. Voor kandidaat 
toetreders geldt omgekeerd hetzelfde: toetreden kan, als 
daarmee de ontwikkeling van het buitengebied positief wordt 
beïnvloed. Een belangrijke toets is of de toetreder een goede 
representant is van belangen in het buitengebied. Deze mogen 
aspectgericht of gebiedsgericht zijn. 
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