
 

 

 

 

  

 

Gebiedsvisie Recreatieterrein De Borkeld 

Notitie voor de Algemene Ledenvergadering op 26 september 2020 

Aanleiding 

Het recreatieterrein De Borkeld vertoont al enige jaren tekenen van verpaupering die de kwaliteit van 

dit gebied verslechteren. Daarbij valt te denken aan verwaarloosde woningen en percelen, kwaliteit en 

achteruitgang van het bomenbestand, overlast door huurders zoals arbeidsmigranten, ongewenste 

commerciële activiteiten en plaagdieren. Er zijn natuurlijk ook goede voorbeelden van verbeteringen te 

zien, zoals het opknappen van woningen, vaak door nieuwe eigenaren, en de aanleg van 

brandgangen. Maar aanleiding voor zorg moeten toch wel diverse elementen van achteruitgang zijn. 

   

Verpaupering is immers niet in het belang van de eigenaren op De Borkeld, maar ook niet in het 

belang van de gemeente die een goed woon- en leefklimaat wenst, ook in recreatiegebieden. Het 

bestuur wil deze verpaupering daarom tegengaan. Daartoe wil het bestuur een zogenaamde 

gebiedsvisie (laten) opstellen. Dat kan in samenspraak met de gemeente Rijssen-Holten, die de 

mogelijkheid van het opstellen van een gebiedsvisie biedt.    

Gebiedsvisie 

In een gebiedsvisie staan de ontwikkelingsambities voor een gebied. Alle facetten van een gebied 

worden in samenhang bekeken op doelen, problemen, mogelijkheden voor aanpak en realisatie, om 

zo de kwaliteit van een gebied te verbeteren. De visie kijkt daarmee verder dan het actuele 

gemeentelijke beleid. 

Procedure 

De Eigenarenvereniging kan de urgentie van een gebiedsvisie neerleggen bij de gemeente, door 

beargumenteerd haar zorg over het gebied te uiten. Het gaat bij de gebiedsvisie vooral om aspecten 

van verpaupering die een algemeen of gemeenschappelijk belang raken. Aspecten die individuele 

eigenaren raken kunnen echter ook relevant zijn vanwege mogelijke samenhang met algemene 

punten. Hoewel de gemeente uiteindelijk besluit over het opstellen van een gebiedsvisie, kan de 

Eigenarenvereniging desnoods ook het heft in eigen hand nemen. 

Aanpak gebiedsvisie 

Een gebiedsvisie kan uit de volgende onderdelen bestaan: 

1. definiëren gewenste uitgangspunten recreatieterrein; 

2. inventarisatie huidige problemen en knelpunten; 

3. beoordeling hiervan op samenhang, aanpak en effecten; 

4. uitvoeringsstrategie. 

Het bestuur legt dit initiatief aan de ALV voor ter beoordeling. Als de ALV instemt met dit initiatief, wil 

het bestuur deze punten de komende maanden samen met de leden uitwerken. Op de ALV van 26 

september zal het bestuur dit nader toelichten. 



Wat betreft de huidige problemen en knelpunten: verpaupering is een breed begrip waaronder een 

veelheid van onderwerpen valt. Een greep: 

Achterstallig onderhoud huizen en percelen, overlast door verhuur aan niet-recreanten en 

arbeidsmigranten, onwenselijke commerciële activiteiten vanuit recreatiewoningen, criminele 

activiteiten zoals hennepkwekerijen, hoge erfafscheidingen (probleem bij ontvluchten bij brand), 

brandgevaarlijke houtwallen en houtstapels, barbecueën in droge perioden; 

Conditie zand- en asfaltpaden, hardrijders op Postweg en Winkelbergweg, geluidsoverlast A1; 

Kwaliteit en verschraling bomenbestand, plaagdieren zoals eikenprocessierups, letterzetter, 

steenmarters, ratten en draaigatjes (mieren), Japanse duizendknoop. 

Parallel aan dit initiatief zijn er twee ontwikkelingen te signaleren die effect kunnen hebben op De 
Borkeld. 
Ten eerste wil de provincie Overijssel minder vitale vakantieparken meer toekomstperspectief bieden. 
Zij heeft daartoe begin dit jaar een nieuw beleid voor verblijfsrecreatie vastgesteld. De uitvoering is 
aan de gemeenten. Een van de elementen van het provinciale plan is dat solitaire recreatiewoningen 
een andere bestemming kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld permanente bewoning. 
Het bestuur is daarom overleg met de gemeente gestart om te zien wat dit voor De Borkeld kan 
betekenen. 
 
Ten tweede is er een recent initiatief van provincie, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties 
(o.m. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) om te onderzoeken of bestaande parken en 
natuurgebieden aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor toeristen door deze als een geheel te 
beschouwen, met als doel de regionale economie te versterken. Aangezien natuurgebied De Borkeld 
hieronder valt is ook hier de vraag wat dit initiatief voor ons recreatieterrein kan betekenen. 
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