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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Verkenning naar het beter benutten van de economische potenties van het kanaaltraject Nordhorn - 
Denekamp  
 
Ons besluit 
In onze collegevergadering hebben we besloten om het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn 
aan de Nederlandse zijde op dit moment niet verder te onderzoeken. 
Wel gaan we de waardevolle ideeën die een bijdrage kunnen leveren in onze samenwerking met Nordhorn 
verder onderzoeken. De kosten verbonden aan het onderzoek m.b.t. de opgehaalde ideeën in Nordhorn en 
Dinkelland worden gedekt uit de bestaande begrotingsmiddelen van de ambitie "Sterke bedrijvigheid", 
actielijn "Vitalere vrijetijdseconomie". We labelen €70.000 van het budget "Versterken Toeristische 
Voorzieningen Dinkelland". 
 
Toelichting 
Tijdens de gezamenlijke raadsvergadering tussen Dinkelland en Nordhorn van 17 januari 2019 is de 
samenwerking tussen beide gemeenten bekrachtigd door het ondertekenen van een Resolutie. Daarbij is 
afgesproken dat we als eerste echte samenwerkingsproject aan de slag gaan met het ‘toeristisch beleefbaar’ 
maken van het Kanaal Almelo- Nordhorn, traject Nordhorn-Denekamp. Dit project is een onderdeel van het 
totale INTERREG-project Kanallee Denekamp-Nordhorn. 
 
De gemeenten Nordhorn en Dinkelland hebben vervolgens twee gebiedsregisseurs aangesteld. Zij hebben 
samen met dorpsraden, aanwonenden, ondernemers, toeristische- en natuurorganisaties (stakeholders) 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de cultuurhistorische waterverbinding tussen Nordhorn en 
Denekamp zo te benutten dat het gebied meer toeristen trekt en daarmee economisch aantrekkelijker wordt. 
In de eerste instantie werd gedacht aan het bevaarbaar maken van het kanaal. De gepeilde bevaarbaarheid 
heeft betrekking op: 

 de ca. eerste 50 meter van het kanaal vanaf de grens op Dinkellands grondgebied 

 het toestaan van niet gemotoriseerde vaartuigen zoals waterfietsen, kano's en eventueel elektrische 

kleine vaartuigen 

 de vaarroute vanaf de Vechtsee in Nordhorn naar de grens met een elektrisch aangedreven 

fietspendelboot 

 het aanleggen van een plas om te pendelboot te laten keren. 

 
Hierover zijn we in gesprek gegaan met het Waterschap. Het Waterschap heeft echter zorgen over de 

 



hydrologische effecten van de plas op het watersysteem en wil eerst meer zicht hebben op deze zaken 
vanuit hun eigen programmering Rammelbeek /Gele Beek (voorzien 2022/2023) voor ze een eventuele 
intentieverklaring kunnen tekenen. 
 
Uit de gesprekken en bijeenkomsten met de stakeholders blijkt dat er vanuit ondernemers wel enige animo 
is voor het bevaarbaar maken van het kanaal maar bij omwonenden, natuurorganisaties en enkele 
belangengroepen is hiervoor nauwelijks draagvlak. 
 
Daarbij wegen de kosten die het bevaarbaar maken met zich meebrengt niet op tegen de baten. Deze drie 
redenen zorgen ervoor dat we op dit moment het bevaarbaar maken dan ook niet verder onderzoeken. 
 
Tijdens de diverse gesprekken zijn echter wel waardevolle ideeën naar voren gekomen die een bijdrage 
kunnen leveren in onze samenwerking met Nordhorn en wellicht ook voor een volgend Interreg-project. Wij 
gaan deze ideeën verder onderzoeken en kijken of deze een plek kunnen krijgen in het totaalplan. Voor een 
overzicht van deze ideeën verwijzen we naar bijgevoegd rapport. 
 
De conclusie van de rapportage is dat de toeristische potentie van de zgn. Kanaalzone Dinkelland-Nordhorn 
aanwezig is. Ook zonder het bevaarbaar maken, biedt de belevingswaarde van het gebied en het 
kanaal voldoende perspectief om deze economisch te ontwikkelen. Draagvlak voor de economische 
ontwikkeling van de zgn. Kanaalzone Dinkelland-Nordhorn is er voldoende. Direct belanghebbende 
stakeholders zijn bereid om te investeren in toeristische projecten en activiteiten gelegen in deze zone. 
 
De opgehaalde projecten en activiteiten in de rapportage zijn in dit stadium echter nog onvoldoende 
uitgewerkt. Een advies uitbrengen per project op economische haalbaarheid (rendement) is in dit stadium 
daarom nog niet mogelijk. De reeds opgehaalde, en eventueel nieuwe, projecten en activiteiten zouden 
hiervoor voorzien moeten worden van een businesscase. Het gaat hierbij om het in kaart brengen van het 
economische rendement van het project voor zowel de initiatiefnemer/ondernemer als voor het gebied als 
toeristische ontwikkellocatie. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


