
Rapportage
Verkenningsfase
Almelo-Nordhorn
In opdracht van:
Gemeente Dinkelland
Stadt Nordhorn



Voorwoord

Vanuit de Gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn hebben Dagmar Boerrigter en Erik 
Eggert (Gebiedsregisseurs) samen met relevante stakeholders en actoren, een marktver-
kenning uitgevoerd van het mogelijk benutten van de economische potentie van de histo-
rische verbinding van het kanaaltraject Nordhorn-Denekamp. Uitkomsten moeten inzicht 
geven in de haalbaarheid en draagvlak onder stakeholders. 

In dit rapport leest u respectievelijk de context, de doelstelling(en), het onderzoek, de haal-
baarheid en de aanbevelingen. 
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Dit document is vertrouwelijk.
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1. Context

De sector vrijetijdseconomie is erg trend- en seizoensafhankelijk. Tevens kent de sector veel 
verschillende stakeholders en belangen. Voor het behouden van een vitale Dinkellandse/
Nordhornse vrijetijdssector is het van belang dat trends en ontwikkelingen, kansen en 
potenties en verschillende belangen constant gestuurd worden. De Gemeente Dinkelland 
en Stadt Nordhorn willen hieraan bijdragen door in te spelen op de huidige aantrekkings-
kracht van dit gebied en deze voorzien van toekomstbestendige impulsen. De (dag)toerist 
bezoekt Dinkelland/Nordhorn voornamelijk om tot rust te komen en te genieten van ruim-
te, landschap en culturele waarden (belevingsonderzoek Dinkelland 2017). Tevens heeft 
Wasserstadt Nordhorn veel aantrekkingskracht.

De Gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn willen samen met de relevante stakeholders 
en actoren de mogelijkheden verkennen van het beter benutten van de economische po-
tentie van het grensoverschrijdende gebied. De verkenningsfase moet inzicht geven of er 
bij de partners en stakeholders voldoende draagvlak is om een definitieve go/ no- go af te 
geven voor de volgende fase. In de verkenningsfase wordt met stakeholders gesproken over 
mogelijk interessante (haalbare) projecten die kunnen bijdragen aan een verdere ontwikke-
ling van de vrijetijdseconomie binnen de Gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn.

1.1 Wat beogen Dinkelland/Nordhorn?
Middels deze verkenningsfase willen gemeenten de opmaat geven naar de verdere uitrol 
en aanpak van het project “Kanalallee Denekamp-Nordhorn”. Het uiteindelijke doel van het 
project is het behalen van de economische groei middels het verhogen van de grensover-
schrijdende (toeristische) aantrekkingskracht van de Gemeente Dinkelland en Stadt Nord-
horn.  De natuurbeleving en respect voor het landschap zijn hierbij van evident belang. 

1.2 Stakeholders
In de verkenningsfase hebben we relevante stakeholders in kaart gebracht. Gezien het feit 
dat niet enkel economisch gewin leidend is maar ook leefbaarheid, woongenot, respect 
voor landschap & natuur en de leefomgeving van inwoners is er gesproken met een brede 
afspiegeling van belanghebbenden. Er is gesproken met o.a. ondernemers, dorpsraden/ 
kernraden, inwoners, waterschap Vechtstromen, promotiestichting STOFD Dinkelland 
(VVV), gemeenten Dinkelland, (non profit) stichtingen zijnde Heemkunde en museum 
Wonderryck . Aan Duitse zijde is gesproken met Tierpark Nordhorn, VVV Stadt Nordhorn en 
Stadt Nordhorn. 

*Voor de lijst met stakeholders/ kopgroep verwijzen wij u naar hoofdstuk 6, bijlage 6.1
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2. Doelstelling

2.1 Doelstellingen Gemeente Dinkelland
• Het behouden en versterken van deze aantrekkingskracht door middel van het behou-

den   van het (coulissen)landschap (Natura 2000); 
• Het versterken van de toeristische voorzieningen waaronder de fiets- en wandelnetwer-

ken; 
• Het blijven vermarkten van het merk Ootmarsum-Dinkelland in samenwerking met 

Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland; 
• Het benutten van de Duitse grensligging, en inzetten op seizoenspreiding door het aan-

tal toeristische overnachtingen in het voor- en het najaar te vergroten. 

2.2 Doelstellingen Stadt Nordhorn
• Ontwikkelingspotentieel van het verbindingselement water. 
• Ontwikkelingspotentieel van lokale recreatie en toerisme. 
• Verdere ontwikkeling en versterking van ecologische kwaliteiten en een typisch land-

schap.

3. Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit 2 delen namelijk een marktverkenning aan de hand van een 
deskresearch en het persoonlijk spreken, interviewen van diverse betrokken partijen en sta-
keholders (fieldresearch). Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste bevindingen uit 
beide onderzoeken in een beknopte weergave.

3.1 Deskresearch
Trends en ontwikkelingen;

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet alleen winst maken, maar ook een maatschappelijke bijdrage leveren wordt door de 
consument steeds belangrijker gevonden. Het thema energietransitie is een hot item in de 
samenleving en dus ook bij recreatieondernemers. 

Beleveniseconomie
We constateren een overgang van een diensteneconomie naar een beleveniseconomie en 
beargumenteren dat voor veel consumenten de mooie herinnering belangrijker is dan het 
product of de dienst zelf. 

Natuurbeleving
Nieuwe recreatieconcepten geven een extra dimensie aan een bezoek aan de natuur. Met 
de concurrentie van e-commerce ervaren ook winkelketens steeds meer dat een bezoek 
aan hun winkel of etablissement een belevenis moet zijn, omdat de klant anders wegblijft.
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Trends in vrije tijd
De trends in de vrijetijdseconomie volgen elkaar in rap tempo op. Hieronder volgen kort 
enkele actuele trends, gevolgd door de belangrijkste trends.

In de markt van vrije tijd:
• Enorme groei van het aanbod en van de vraag
• Grenzen vervagen, er ontstaan grote vrijetijdscomplexen met verblijfsaccommodaties of 

zogenaamde resorts.
• Beleving en Belevingseconomie worden steeds belangrijker, mensen willen iets unieks 

beleven. Het gevolg is thematisering en imagineering.
• Merken worden steeds belangrijker
• Het internet is de start van vrije tijd
• All-inclusive of exclusief zorgen voor andere prijsstellingen.
• Vrijetijd kent geen tijd, het is een 24-uurs economie.
• Globalisering en lokalisering (de wereld is een dorp en het dorp bevat de wereld).
• Aandacht voor duurzaamheid en milieu.
• Authenticiteit scoort
• Groei van het plattelandstoerisme

Vier leidende trends in 2020
Bron: Goof Lukken, 
(oprichter van het platform Vrijetijdskennis en docent aan de Breda University of Applied 
Sciences)

1. Ver-entertainisering
Terugkijkend op het laatste decennium is er een enorme groei van het aanbod in vrije tijd, 
horeca, retail en toerisme. Kortom we ver-entertainiseren. Deze groei en innovatie neemt in 
het komende jaar en decennium ook toe. We genieten meer van pretparkpret (dagjes uit of 
meerdere dagen verblijven bij een pretpark). Er is een gigantisch aanbod van escaperooms 
(meer dan 600, NRIT), trampoline- en klimparken, indoorspeeltuinen en andere family 
entertainment centers (met karting of lasergaming). Er kan worden geslapen op unieke 
plekken zoals in boomhutten, strandhuisjes, dichtbij dieren (Safari Resort Beekse Bergen) of 
in vliegtuigen. We kennen inmiddels glamping (luxe kamperen), de groei van campers en 
steeds meer (luxe) bungalowparken. Edutainment bij musea en dierentuinen laat ons leuk 
leren. De horeca biedt steeds meer unieke concepten aan (zoals dakterrassen, bar & boules, 
poke bowls, hapjesplanken, high wine of beer, gintonic & shotjes bars). En niet alleen zijn 
deze foodconcepten buiten de deur te beleven maar ze worden ook door de bezorgcultuur 
thuisgebracht.

Als thuis-entertainment kennen we nu streamingdiensten als Netflix, Disney+ en Videoland. 
Toch lijken deze vormen van vermaak niet te concurreren met uitgaan. In 2018 ging 61% 
van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minstens één keer naar een bioscoop of filmthea-
ter, wat neerkomt op 9,9 miljoen unieke bezoekers (Bioscoopmonitor). De groei van online 
shoppen daagt de retail uit om live meer beleving te bieden. Mooie voorbeelden zijn de 
Lego Brand store en de Intratuin. Tenslotte krijgt Nederland in 2020 vier mega entertain-
ment evenementen: de Formule 1, het Europese songfestival, het EK voetbal en de Sail. Ook 
het economische belang van de vrije tijd is enorm: De omzet in de gastvrijheidsindustrie
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bedroeg 87,5 miljard euro in 2018 en waren daarmee 6,4 procent hoger dan in 2017. Gecor-
rigeerd voor prijsveranderingen groeiden deze bestedingen met 4,1 procent. Het aantal 
banen in de toeristische sector nam met 27 duizend toe tot 791 duizend (CBS). In 2020 zal 
er nog meer aanbod komen van entertainment. Bovendien zal de levensduur van vrijetijds-
concepten korter worden. De consument wil sneller nieuwe concepten.

2. Technologie als spil
In het laatste decennium heeft de snelle ontwikkeling van de technologie een zeer belang-
rijke invloed gehad op onze vrije tijd. De opkomst van sociale media zorgde voor online-
cultuur van belevingen delen. Ook nu proberen veel vrijetijdsbedrijven een instagramable 
moment te creëren.  Kunst wordt anders beleefd door de inzet van de nieuwste projec-
tietechnieken (entertainment). In pretparken komen meer technologisch hoogstaande 
attracties. Het online boeken en zoeken werd makkelijker. Door de inzet van apps, VR en AI 
is gemak en beleving dichtbij.  

In het komende decennium staat het gebruik van big data en robotisering centraal.
Big data kan belevingen meer persoonlijk maken. Robotisering kan simpele handelingen 
van de mens overnemen. Maar robots kunnen ook zorgen voor een extra beleving. De 
smartphone zal in 2020 de spil van alles zijn. Technologie blijft onze vrije tijd enorm beïn-
vloeden

3. Betekenisvol genieten
In 2020 en de jaren erna, willen we ook betekenis geven aan onze vrije tijd. We zijn vaak live 
samen met vrienden en familie. Deze ‘quality time’ spenderen we in horeca en in allerlei en-
tertainmentconcepten. Maar ook in bungalowparken waar groepsbungalows ruimte geven 
aan het mulitigeneratie gezin, of andere communities. Naast online gamen en streamen, 
zijn ook offline bordspellen weer populair. Betekenis kan daarnaast worden gecreëerd door 
leerzaam edutainment in musea of dierentuinen. Maar ook samen iets leren in de vorm van 
een workshop of kookclub blijft onverminderd populair. Door rondleidingen (met story-
telling) in steden en in de natuur krijgen deze plekken ook meer betekenis. Maar bovenal 
duurzame keuzes zijn een voorwaarde in ons vrijetijdsgedrag.

4. ‘Uit-staan’
Rust en stilte worden de nieuwe luxeproducten in de gastvrijheidsindustrie van 2020. In 
onze hectische maatschappij is steeds minder tijd om even rust in te bouwen. Hierdoor 
zien we een groei van wellness, bamping (back-to-basic camping), en natuurbeleving. We 
zetten onszelf graag een tijdje ‘uit’ of zijn niet continu online of bereikbaar. Onthaasten kan 
door wandelen en fietsen in de natuur. Door de komst van de e-bike wordt het bereik van 
fietsers steeds groter. Ook ontspanningsactiviteiten als yoga en meditatie nemen in popu-
lariteit toe
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3.2 Fieldresearch
Gedurende ons onderzoek hebben wij verschillende belanghebbende groepen gesproken. 
Dit zijn groepen welke direct of indirect belang hebben of betrokken zijn in dit grensover-
schrijdende gebied.

We hebben de volgende belanghebbende groepen gesproken;

a. Ondernemers,
b. Omwonenden,
c. Natuurliefhebbers,
d. Kern/dorpsraden,
e. Promotiestichtingen/VVV
f. Non profit stichtingen, museum/heemkunde.

Onderstaand een opsomming van de (belangrijkste) uitkomsten welke we hebben opge-
haald per belanghebbende groep;

a. Ondernemers zien zeker potentie in het ontwikkelen van het toeristisch aanbod van het 
grensoverschrijdende gebied. Ze zien de noodzaak in van de het blijvend ontwikkelen 
van toeristische impulsen om onderscheidend te blijven voor nu en in de toekomst.

b. Omwonenden geven met name aan tegen het bevaarbaar maken van het Almelo 
Nordhorn kanaal te zijn. Tijdens het overleg met de klankbordgroep kwam dit met 
name naar voren vanuit optiek; aantasting woongenot, aantasting natuurwaarden, mo-
gelijke geluidoverlast, kans op zwerfvuil.

c. Natuurliefhebbers geven met name aan tegen het bevaardbaar maken van het Almelo 
Nordhorn kanaal te zijn. Ze vrezen voor de aantasting van de natuurlijke waarden en 
verstoring broedseizoen.

d. Kern/dorpsraden zien het belang in van totale gebiedsontwikkeling met name vanuit 
optiek behoud leefbaarheid en toerisme (Lattrop). Ze willen zich inzetten om de aan-
trekkingskracht van hun dorpskernen te vergroten.

e. Promotiestichtingen en VVV, VVV Nordhorn ziet de potentie van grensoverschrijdende 
waterverbindingen voor recreatief gebruik. VVV Ootmarsum-Denekamp (STOFD) geeft 
aan dat nieuwe toeristisch impulsen te ondersteunen indien daar vanuit belangheb-
benden voldoende draagvlak voor is.

f. Heemkunde Denekamp gaf aan oog te houden voor alle belanghebbenden en stevig 
vanuit de natuurkant te denken en niet alleen vanuit economisch perspectief. Natura 
Docet benadrukt dat bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijk belang tenminste 
50% van de beslissing toegekend moet worden aan natuur, omdat die niet voor zichzelf 
kan opkomen en dat ons allereerste gemeenschappelijk belang is. Natura Docet geeft 
aan potentie te zien in grensoverschrijdende samenwerking en benadrukt het belang 
om gemeenschappelijke doelen te bepalen. Tevens geeft Natura Docet het belang aan 
dat er wel verder moet worden gekeken gezien de huidige ontwikkelingen o.a. Natura 
2000 en landbouw. Hoe blijven we als gebied aantrekkelijk?

We merken dat er vanuit de verschillende belanghebbende groepen de noodzaak wordt 
gezien om het grensoverschrijdende gebied ook in te toekomst aantrekkelijk te houden
onder andere door het ontwikkelen van toeristische impulsen. 
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Vanuit de optiek van leefbaarheid en mogelijke overlast en schade aan natuurwaarden ge-
ven omwonenden aan dat zij het onwenselijk vinden dat er een vaarroute tussen Nordhorn 
en Dinkelland wordt gerealiseerd. 

Vanuit ondernemersperspectief is er geen weerstand tegen het bevaarbaar maken van 
dit traject. Echter geven de ondernemers ook andere mogelijkheden aan dan enkel het 
bevaarbaar maken van het kanaal. Deze mogelijkheden geven wij verderop in dit rapport 
weer. 

De conclusie die wij hieruit kunnen trekken is dat er te weinig draagvlak is voor een verbin-
dingsas via het water tussen Nordhorn en Denekamp. Daarnaast is de financiële haalbaar-
heid een risicofactor van betekenis. 

Een ontwikkeling als deze heeft “incubatie tijd” nodig alvorens deze af te rekenen is op 
harde cijfers. De realisatie van dit project vraagt om een flinke investering in de beginfase 
waarvan de opbrengsten pas na de incubatietijd zichtbaar worden. Daarmee maakt het 
dat in deze onzekere tijd voor investeerders risicovol is te investeren. Een niet onbelangrijk 
aspect is dat Waterschap Vechtstromen aangeeft de eerste jaren niet open te staan voor de 
verkoop van het benodigde stukje grond om het grensmeertje te realiseren. 

3.3 Aanbevelingen en ideeën

Met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen geven wij het advies om de 
focus te verleggen van het Almelo Nordhorn kanaal, het doorbreken van de dam en de aan-
leg van een grensoverschrijdend meertje naar andere gebieden en impulsen. (Zie 
hoofdstuk 4 Ideeën en mogelijke toeristische impulsen).

Tegen eerstgenoemde bestaat vanuit onomwonenden/natuurliefhebbers weerstand, daar-
entegen zijn er vanuit o.a. ondernemers en de dorpskern Lattrop wel wensen ten aanzien 
van dit initiatief. Tevens geeft Waterschap Vechtstromen aan zeker de komende jaren niet 
te willen meewerken aan de verkoop van een stuk grond dat noodzakelijk is voor het be-
vaarbaar maken van dit traject. Gegeven deze feiten i.c.m. onzekere financiële haalbaarheid 
en de door een belanghebbende ingebrachte natuurwaarden is onze bevinding dat het 
draagvlak te gering is om het bevaarbaar maken van het Almelo Nordhorn kanaal door te 
gaan. 

Aanvullend is ons advies toeristische impulsen voor de Gemeente Dinkelland en Stadt 
Nordhorn af te stemmen op de generaties welke de komende jaren een belangrijke rol 
spelen in de groei van de economie. Ontwikkel deze toeristische impulsen mede vanuit een 
“generatie marketing” denk en handelwijze. M.a.w. welke kenmerken sluiten aan bij welke 
generatie en stem daar desbetreffende toerisme impuls op af.



4. Ideeën en mogelijke toeristische impulsen

4.1A Belevingspad / blote voeten pad 
Met enkele ondernemers samen is de wens uitgesproken om een belevingspad te realise-
ren tussen de bedrijven van deze ondernemers. Daarmee wordt de aantrekkingskracht van 
het gebied sterker en wordt de samenwerking opgezocht. Er zijn gronden reeds in bezit en 
een deel van de grond zou uitgeruild of aangekocht moeten worden. De doelgroep gezin-
nen met kinderen passen uitstekend in het bezoekersprofiel van de betreffende onderne-
mers. 

Gezinnen met kinderen die in Twente verblijven en recreëren gaan momenteel voor een 
mooi opgezet belevingspad naar de Achterhoek (Erve Brooks). Het zou een verrijking van 
het aanbod in Dinkelland zijn. Het past tevens in het bezoekersprofiel van Dinkelland 
(belevingsonderzoek Dinkelland 2017). Voor eigen inwoners en “kleine ontdekkers” is een 
belevingspad een welkome aanvulling in het VTE-aanbod.  De trefwoorden die onderne-
mers ons voor dit project hebben meegegeven: natuurbeleving, wandel, speel, water, klim, 
educatie. 

Sterke punten 
Bij onze oosterburen bestaan blotevoetenpaden al veel langer. Zij benadrukken sterk de 
medische voordelen van het “Barfußgehen”; versterking van het vaatstelsel, regulering van 
de bloeddruk, stimulering van bloedsomloop en bevordering van de weerstand. Dit leidt tot 
meer energie, ontspanning, een toegenomen helderheid en een fit gevoel. (Bron: dagblad 
Trouw) Maar bovenal: het mag natuurlijk ook gewoon leuk zijn, buitenspelen is gezond! Een 
ander sterk argument is dat 89% van de ouders van jonge kinderen willen dat hun kroost 
minder tijd op een scherm doorbrengt (Bron: AD). Alle deskundigen zijn het erover eens dat 
kinderen vooral meer moeten gaan buitenspelen. Kinderen kijken steeds langer alleen naar 
een scherm en daar leren ze eigenlijk heel weinig van (Bron: Onderzoeker Evelyn Verburg / 
NOS). 

Zwakke punten 
Het belevingspad vraagt het nodige jaarlijkse onderhoud. Echter als het ondernemers vol-
doende oplevert hebben zij dit er graag voor over. 

4.1B Speelbos
Als verlengstuk van het belevingspad hebben enkele ondernemers gezamenlijk de wens 
uitgesproken om een speelbos te realiseren naar “Oostenrijks concept”.  Het speelbos zou 
bij het belevingspad gesitueerd kunnen worden zodat het gebied in zijn totaliteit aantrek-
kelijker wordt voor de doelgroep gezinnen met kinderen. Kernwoorden van de onderne-
mers voor het speelbos; natuurlijke materialen, hout, beleving, water, avontuur, buitenleven, 
educatie. 
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4.2 Schip (terras)
Een horecaondernemer spreekt de wens uit om in het kanaal (of op de wal), ten overzijde 
van het terras van zijn horecabedrijf een schip te plaatsen waarbij het bovendek dienst kan 
doen als terras en in het onderste gedeelte een expositie (uitleg) over het gebied aangebo-
den kan worden. Het gebied en het etablissement kennen een lange rijke historie die bij 
veel bezoekers (nog) onbekend is. Tevens is geopperd er een educatief onderdeel aan toe te 
voegen voor de (school)jeugd. 

Sterke punten
Dit initiatief versterkt het aanbod in de regio, is nieuw en kent in de gemeente geen verge-
lijkbare variant. Het trekt gezinnen met kinderen aan die passen in het bezoekersprofiel van 
de gemeente. Tevens vertelt het initiatief het verhaal van het gebied en heeft het (deels) 
een educatief karakter. 

Zwakke punten 
Vraagt een hoge investeringsbereidheid van desbetreffende ondernemer. 

4.3 Herstel ophaalbrug (zgn. gele brug)
Van een ondernemer komt het idee om de vroegere “gele brug” in oude luister te herstel-
len. Op oude foto’s is deze brug te zien. De brug heeft volgens ondernemer een culturele 
waarde en geeft het gebied een deel van zijn oude luister terug. 

Sterke punten 
Versterkt de cultuurhistorische waarde van het gebied en geeft duiding aan het verleden. 

Zwakke punten 
Het in oude luister herstellen van de brug brengt geen directe verdiencapaciteit voor een 
ondernemer met zich mee. Het is aantrekkelijk voor de totale gebiedsbeleving maar heeft 
geen directe economische meerwaarde. Het meetbaar maken in cijfers voor dit onderdeel 
is daardoor erg lastig. 

4.4 Bevaarbaar maken Almelo-Nordhorn kanaal
Voor het Almelo-Nordhorn kanaal (tracé Denekamp Nordhorn) kwam het idee om deze 
grensoverschrijdend bevaarbaar te maken voor (plezier) vaart. Daarvoor zou de realisatie 
van een grensmeertje en een doorbraak van de dam noodzakelijk zijn. 

Sterke punten 
Hiermee wordt een grensoverschrijdende waterverbinding met Wasserstadt Nordhorn ge-
realiseerd waardoor mogelijk nieuwe doelgroepen worden aangesproken.

Zwakke punten 
Dit project vraagt een enorme investeringsbehoefte en vraagt om een langjarig exploitatie 
en onderhoudsmodel. Daarbij gegeven afhankelijkheid van nog te verkrijgen (voorlopig niet 
beschikbare) gronden en de vrees voor aantasting van de leefomgeving van omwonenden 
maakt het momenteel niet realiseerbaar.
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4.5 “Glazen huisje” (kanaalhuisje) 
Het idee om in het gebied “Kanalallee” een glazen huisje te plaatsen waarin de (water)flora 
en fauna waargenomen kan worden. Tevens kan het huisje ingezet worden om laten zien 
hoe d.m.v. waterkracht stroom opgewekt wordt. Educatie voor jeugd en uitleg aan volwas-
senen zijn hierin goed te verwerken. Vertel het verhaal van het kanaal en laat kinderen hier 
proefondervindelijk ontdekken wat de rol van een kanaal is en kan zijn. 

Sterke punten 
Het kanaalhuisje (= werknaam) geeft het 
gebied een meerwaarde op het vlak van 
educatie en natuurbeleving. Tevens krijgt 
de bezoeker interactie met het gebied en 
maakt het kennis met de flora en fauna 
die het gebied herbergen. De duiding van 
het kanaaltraject als toeristisch aantrekkelijk 
gebied wordt ermee versterkt. 

Zwakke punten 
Het ‘hufterproof’ maken van het kanaalhuisje 
is een onderdeel dat aandacht nodig heeft. 
Tevens moet het met enige regelmaat worden onderhouden 
(schoongemaakt en vrijhouden van aanslag alg). Daarnaast zit 
er in het kanaalhuisje voor ondernemers geen directe verdiencapaciteit waardoor de finan-
ciële bijdrage van ondernemers nihil zal zijn. 

4.6 Seizoensverlenging door winterterras 
De uitbaters van een horecabedrijf zijn middels de mogelijkheden die INTERREG kan bie-
den op zoek naar kansen om seizoensverlenging te realiseren. Ze willen het aanbod buiten 
het seizoen verbeteren om zo de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten. Zij zijn 
ervan overtuigd dat een breder en meer gespreid aanbod nieuwe doelgroepen zal aantrek-
ken. Zij opperen onderstaande; 

Meer samenwerking met andere ondernemers door het gebied beter te duiden. 
Het gebied “Kanalallee” is een aantrekkelijk gebied, waarin bezoekers kennis kunnen ma-
ken met 2 verschillende culturen. Door samen te werken en grensoverschrijdende arrange-
menten op te stellen moeten bezoekers worden uitgedaagd naar het gebied te komen. 
Een betere winterprogrammering (breder aanbod VTE in de winterperiode)
Deze ondernemers willen het “haakje cultuur” inzetten om buiten het seizoen meer be-
zoekers aan te trekken. Het verhaal van de schilder “Jacob van Ruisdael” zal hierin leidend 
worden. 
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Dit is een verhaal met erg veel potentie, maar tot heden nog vrij onbekend. De onderne-
mers hebben hierover reeds nagedacht en willen graag een grensoverschrijdende sa-
menwerking opzetten om dit interessant voor bezoekers te maken. Ze willen in dit kader 
“oud en nieuw” bij elkaar brengen. Als voorbeeld gerechten serveren uit die tijd maar in de 
“tegenwoordige tijd” een workshop in dit kader aanbieden. Dit zouden zij graag willen aan-
bieden buiten het seizoen op een overdekt winterterras. Op het winterterras kan ook buiten 
het seizoen het buitenleven voortgezet worden. De ondernemers hebben hier legio ideeën 
over en willen er ook in investeren.  Wens van deze ondernemers is om met behulp van dit 
project een winterterras te kunnen realiseren, vanzelfsprekend passend in een groter kader 
met daarin cultuur (zie kader) en seizoensverlenging, arrangementen en grensoverschrij-
dende samenwerkingen. 

Sterke punten 
Dit betreft een concreet gedragen idee van een ondernemer die bereid is te investeren en 
daarmee ook zorgt voor een langjarige borging. Het is een concreet idee dat interessant is 
en past in de wens van ondernemers om het seizoen te verlengen. 

Zwakke punten 
Vragen hoge investeringsbereidheid van de ondernemer.
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“
De molen van Singraven werd diverse malen door de schilders Jacob 
van Ruisdael (1628 - 1682) en zijn leerling Meindert Hobbema (1638-
1709) vereeuwigd en de doeken hangen nu o.a. in het Louvre in Pa-
rijs en in de National Gallery in Londen. Het schilderij van Meindert 
Hobbema “De Watermolen” (“Le moulin à eau”), geschilderd in 1663, 
hangt in het Louvre in Parijs. Rond 1660 ging Hobbema met zijn leer-
meester Jacob van Ruisdael op studiereis naar het Nederlands-Duitse 
grensgebied, naar Bentheim. Zij hebben toen ook een bezoek aan 
het Singraven gebracht. Van Ruisdael is het werk “Twee watermolens 
en een Open sluis bij Singraven”. Behalve in het Louvre hangt er een 
bijna gelijk schilderij met watermolens op het Singraven, “Village with 
watermills” van Hobbema in de National Gallery in Londen. Ook het 
Mauritshuis in Den Haag bezat een versie; dat schilderij werd aan de 
National Gallery van Ottawa geschonken. Versie nummer vier hangt in 
het museum in Minneapolis. Op Huis Singraven hangt een zeer goede 
kopie van het schilderij van Hobbema.



4.7 Ideeën Stadt Nordhorn

4.7.1 NaturBildungsboot 
De Stadt Nordhorn heeft in samenwerking met Tierpark Nordhorn, Naturbildung en Kultur 
Landschaft een enorme aantrekkingskracht op de jeugdige doelgroepen. Jaarlijks vinden 
er al tal van activiteiten plaats waarbij de jeugd leert omgaan met de natuur onder de noe-
mer Naturschutz Ranger. 

Naast dat de Naturschutz Rangers op het land lerend bezig zijn willen we ze ook een plek 
op de Vecht geven. Hiervoor zal een NaturBildungsboot gerealiseerd moeten worden. Een 
soort van drijvend leslokaal op het water. Kinderen kunnen daar met een bioloog natuurles-
sen volgen terwijl de ouders bijvoorbeeld in de binnenstad verblijven op een zaterdag.

De NaturBildungs lessen zullen zowel in het Duits als in het Nederlands aangeboden wor-
den. Met andere woorden kinderen van Nederlandse afkomst zijn van harte welkom. Sa-
menwerkingen met Nederlandse scholen gaan opgepakt worden om grensoverschrijdend 
onderwijs over de Natuur te bevorderen.

NaturBindungsboot
Naturschutz Rangers
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4.7.2 Event Platz
De realisatie van een Event Platz te gebruiken voor verschillende events maar met name 
voor een maandelijkse grensoverschrijdende Streekmarkt waarbij Nederlandse en Duitse 
ondernemers hun goederen kunnen aanbieden.

Aan de rand van het centrum, gelegen aan het water, ligt in Nordhorn een mooi te ont-
wikkelen gebied als Event locatie (zie foto). Samen met Nederlandse partners en de VVV 
Nordhorn is men voornemens grensoverschrijdende aanbiedingen te maken om het event 
toerisme te bevorderen naar deze locatie.

Met andere woorden de VVV Nordhorn realiseert Pauschal Angebote voor de Nederlandse 
consument. Nederlandse partners realiseren aanbiedingen voor de Duitse consument.
Als marketing ondersteuning ligt het idee voor om met een grensoverschrijdende Touris-
mekaart te gaan werken. Soortgelijk als in veel Oostenrijkse regio’s succesvol ingevoerd.
Op deze manier ontstaat grensoverschrijdende toerisme spreiding en verplaatsing.

Event Platz
Grensoverschrijdend aanbod
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4.7.3 Haven Tierpark
Vanuit het centrum van Nordhorn is het mogelijk via het water Tierpark Nordhorn te berei-
ken. Het centrum van Nordhorn heeft reeds meerdere opstapplaatsen voor fluisterboten. 
Een mooie, langere en natuurlijke vaarroute richting het Tierpark is te realiseren. 

Op dit moment is er geen mogelijkheid om bij het Tierpark aan te leggen en van de boten 
af te stappen, om een bezoek te brengen aan het Tierpark.

Het idee is om aan de rand van het Tierpark een eigen Tierpark Haven te ontwikkelen.
Waar mensen lopend of per fiets op één van de boten kunnen stappen. Zo ontstaat er een 
tocht over het water richting het centrum van Nordhorn te maken en een opstapplaats aan 
Duitse zijde van de grens met Nederland. 

Op deze manier ontstaat een vaarroute waar zowel Nederlandse als Duitse toeristen
gebruik van kunnen maken. 

Haven Tierpark
Aanleg boten.
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4.7.4 Hausboote

Realisatie woonboten, Hausboote aan een aftakking van de Vechtsee. De Vechtsee in Nor-
horn heeft een aantal brede aftakkingen waarvan er een aantal geschikt zijn om woonbo-
ten te plaatsen. Deze woonboten komen aan steigers te liggen zodat ze zowel via land als 
via het water, kano en of fluisterboot te bereiken zijn. 

De wens van de gemeente Nordhorn is om 3 steigers te realiseren met aan elke steiger 2 
woonboten.

Hausboote
Vechtsee
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Borging
Om bovenstaande te borgen is het van belang dat er voldoende verdiencapaciteit in zit 
voor een exploitant om er vruchten van te kunnen plukken. Wanneer er voldoende verdi-
encapaciteit is zal de natuurlijke prikkel en de inzet van betrokkenen goed zijn. Dit is van 
belang voor een langjarige borging. 

5. Nawoord
Wij danken alle partijen voor hun inbreng en input met betrekking tot deze verkenningsfa-
se. Wij gaan ervan uit dat alle informatie helder en duidelijk zijn beschreven en hiermee een 
goed beeld is ontstaan van de huidige situatie medio 2021. 

Deze rapportage is een onderdeel vanuit het INTERREG-project Kanalallee Dene-
kamp-Nordhorn. Mede mogelijk gemaakt door:
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6. Bijlage

6.1 Aanwezigenlijst “kopgroep”

Aanwezigenlijst “kopgroep” bijeenkomst Kanaalproject Almelo-Nordhorn 18-6-2021.

Naam    Telefoonnummer E-mailadres

Alesandro van der Loo 06-11599256  alessandro@papilloncountryresort.com

Hans Groeneveld  0541-229299  info@meyboom.nl

Mark Fox   0541-354100  info@restaurantfox.nl

Roel Masselink  0623273093  roeltm@gmail.com

Theo Meereboer  0648777421  t.meereboer@wonderryck.nl

Liane Ottenhof  0631292521  info@vvvdenekamp.nl

Jos Halink      jhalink25@outlook.com

Antoon Wilbers  0541-352621  antoonwilbers@gmail.com

Erwin Halink   0610392321  erwinhalink@gmail.com

Cor van Bakel   0613659422  c-vanbakel@home.nl

Denise Stadman  0617153997  denisestadman@gmail.com

Jos Bruns   0657337674  josbruns@gmx.net

Matthias Bönemann     boenemann@vvv-nordhorn.de

Dagmar Boerrigter  0646806781  info@libertasadvies.nl

Erik Eggert   0646118795  e.eggert@clearscope.nl

Verder hebben we gesproken met een aantal ondernemers welke geen plek in de klank-
bord groep hebben.
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6.2 Verslag “kopgroep” bijeenkomst Kanaalproject

Datum: 18-06-2021;

*Lijst met aanwezigen zie bijlage “7.1 Aanwezigenlijst “kopgroep””

Dagmar Boerrigter & Erik Eggert heten iedereen van harte welkom en zijn zeer content 
met de grote opkomst. 

Iedere genodigde heeft vooraf de agenda ontvangen. Dagmar geeft aan dat het de bedoe-
ling is een open overleg te houden. Alles mag gezegd worden, wij staan er blanco in er is 
geen goed of kwaad in deze.

De intentie van de opdracht verstrekt vanuit de gemeente Dinkelland aan ons is het opha-
len van ideeën t.b.v. toeristische impulsen/initiatieven in de regio. 

Deze opdracht is maanden stil komen te liggen vanwege Covid-19. Vandaar dat wij niet in 
een eerder stadium in deze zetting bij elkaar konden komen. 

Wij merken dat er veel oud zeer zit met name bij de inwoners en de natuur deskundigen 
over de eerdere gang van zaken gedurende voorgaande initiatieven met dit project the-
ma. Mede door het vormen van deze “kopgroep” zijn we voornemens te werken aan een 
gezamenlijk doel. Daarnaast hebben we geconcludeerd dat we moeten blijven veranderen 
en ontwikkelen ten behoeve van de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in het 
prachtige Dinkelland. Voor nu maar met name ook voor volgende generaties is de (vol) 
houdbaarheid van Dinkelland in aansluiting met de Stadt Nordhorn van levensbelang.
Er wordt ver en veel terug gekeken en de discussies lopen soms hoog op. Gezamenlijk 
werpen we een zakelijker blik en laten ons minder leiden door emoties ontstaan vanuit het 
verleden.

Wij hebben bij een aantal ondernemers diverse ideeën opgehaald en deze worden kenbaar 
gemaakt aan de groep. Tevens worden er een aantal nieuwe ideeën aangedragen. 
De (her) ontwikkeling van de Natuur zou volgens meerdere meer aandacht verdienen in de 
nieuwe plannen.  

In aansluiting hierop zijn we allen door Dhr. Bönemann namens de VVV Nordhorn uitge-
nodigd om een kijkje te nemen in Nordhorn hoe gebiedsontwikkeling en de natuur elkaar 
kunnen versterken. Na de zomer ontvangt u allen hiervoor een uitnodiging.

Met in acht neming van ieders belang, visie en mening werken we zoals eerder aangege-
ven aan een nader te bepalen gezamenlijk doel met de intentie de leefbaarheid en (vol)
houdbaarheid van Dinkelland in aansluiting met de gemeente Nordhorn te verhogen voor 
onze en toekomstige generaties. Na de zomer geven wij hier graag een vervolg aan hier-
voor ontvangt u allen een uitnodiging.
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