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Thema: de verborgen schatten van het buitengebied Winterswijk 

 

Deze avond werd georganiseerd door Wim Korsten en Gea Boessenkool als leden 

van OBW.  

De aanwezige ondernemers kregen allen de gelegenheid te vertellen wat voor 

hem of haar de aantrekkelijkheid is van wonen en ondernemen in het 

buitengebied. De antwoorden boden een rijke staalkaart van  mogelijkheden en 

kunnen worden gebruikt om het buitengebied bij diverse instanties en 

particulieren in de kijker te spelen. Het bleek zeer nuttig op deze wat informele 

manier met elkaar te praten, terwijl ook verbindingslijntjes werden getrokken 

doordat mensen in diverse organen zitting hebben. Ook de rol van de 

gemeenteraad kwam aan de orde. 

 

Willem te Voortwis (muzikaal kunstenaar) wijst op de coöperatie die 

boerderijen aankoopt om huisvesting te bieden aan meer mensen tegen een 

schappelijke prijs. Als daar mensen van buiten gaan wonen vraagt dat van de 

oorspronkelijke bewoners openheid, zodat mensen zich thuis kunnen voelen. 

Star vasthouden aan de huidige tradities werkt dan niet gunstig. Hij noemt een 

studie waaruit blijkt dat zzp-ers een grote bijdrage leveren aan economische 

activiteit. Het zijn mensen met verschillende vaardigheden, ervaringen . En 

kunnen sneller schakelen. 

Wim Korsten (bedrijfsadviezen)wijst op het cultuur- en erfgoedpact. De huidige 

jongeren hebben een minder sterke band met de grond. Belangrijk dat zij zich 

gemakkelijk kunnen vestigen en dat ze kansen voor hun kinderen zien op 

onderwijs- en sociaal-cultureel gebied. 

We kunnen als ondernemers onze aantrekkelijkheid als Achterhoek tonen in de 

nieuw opgerichte bedrijfsverzamelgebouwen. Hij noemt  het voormalige 

degruijtergebouw in Den Bosch waar inmiddels zo’n 400 ondernemers bij elkaar 

zitten. 

Jan-Willem van de Velde (Praktijkschool voor Duurzaamheid en muzikant) 

kwam in 2009 in Kotten wonen vanuit Den Haag en ervaart de gemoedelijke 

sfeer en de tijd die mensen voor elkaar nemen als zeer aangenaam. Ook door 

ondernemers wordt (schijnbaar) zonder stress of al te strakke deadlines 

gewerkt. Hij liep hier een stuk langzamer dan in Den Haag. 

Hij ziet mogelijkheden op diverse plekken waar stukjes bos verwaarloosd erbij 

liggen mogelijkheden voor de aanleg en onderhoud van zogeheten 

voedselbossen. Dat zijn terreinen met een grote diversiteit aan fruitstruiken, -

bomen, notenbomen en vaste groenteplanten. Na een aantal jaren gaat zo’n bos 

producten opleveren terwijl het systeem zichzelf uiteindelijk in stand houdt, 

terwijl de gebruikers vooral nog bezig zijn met snoeien en oogsten. Zo brengen 



we de voedselproductie weer dicht bij huis. Dat scheelt voedselkilometers (en 

dus energie) en versterkt de band tussen producent en consument. 

Gekoppeld hieraan ziet hij mogelijkheden voor lokale munteenheden, waarvan 

het voordeel is dat ‘geld’ meermalen uitgegeven wordt in de eigen regio ipv zoals 

nu al gauw via grotere supermarkten en externe bedrijven naar buiten weglekt. 

Dat is ten nadele van de werkgelegenheid in de regio. 

Pascal (Oortgiese grondwerken) opgeleid als akkerbouwer  en stukadoor vindt 

buitenaf wonen aantrekkelijk, maar de kinderen klagen nogal eens over de grote 

afstanden die ze op de fiets moeten afleggen. Hij is geraakt door de schoonheid 

van het gebied, maar heeft niet veel trek in het uren op de ladder staan om de 

boerderij te schilderen.  Hij kiest voor een eenvoudige woning met weinig 

onderhoud. 

Tom van Beek (Steengoed, VVD raadslid) 

Heeft in 1991 het hectische westen verlaten. Met opgroeiende kinderen loop je 

wel tegen van alles aan en de geslotenheid van de buurtschappen werkt dan niet 

goed uit. Nieuwkomers passen zich meestal aan, maar kan het ook anders? Dus 

meer verwelkomend... Hij pleit voor het tijdig informeren van de gemeenteraad 

over plannen voor promotie van het buitengebied. Als je een goed doortimmerd 

plan hebt, is er zeker bereidheid bij de raad om er handen en voeten aan te 

geven. 

Geert Freriks (installatie elektrotechniek) ziet dat bewoners erg vasthouden aan 

tradities. Er mag meer diversiteit komen. Je kunt nieuwe bewoners ook zelf 

verwelkomen i.p.v ‘eisen’ dat zij zelf buurt maken. Veel ondernemers komen van 

buiten. Goede pr is belangrijk/ Vrijstaande huizen zijn hier veel goedkoper dan 

in het westen. Hij waardeert het goede klantcontact. Die waardering is 

wederzijds. 

Riemke Wisse (makelaardij) komt uit de NOpolder via Lichtenvoorde naar 

Kotten. Ze denkt dat autochtonen best ook bepaalde dingen wel anders willen, 

maar zeggen dat niet. Ze ervaart hier minder geldingsdrang (‘het mannetje zijn’) 

dan elders. 

Gea Boessenkool (Aarde-Werk ‘de Stegge’) is erg blij met de kleine schaal en de 

menselijke maat. Ze heeft altijd gewoond in steden tot 5 jaar geleden ze 

verhuisde naar Kotten. Ze gaat nooit meer terug. Ze ervaart het hier 

gemakkelijker om mensen te leren kennen dan bijv. in Den Haag. Ze ziet dat je als 

ondernemer hier vrij snel kunt inburgeren. OBW kan hierbij natuurlijk een 

belangrijke rol spelen. 

Wim Korsten komt uit Schiedam via Utrecht (studie) en Haarlo (19 jaar) in 

Winterswijk terecht. Hij vindt de rust, ruimte en natuur belangrijk en bewoont 

nu een boerderij. Hij ziet een diversiteit aan mensen en bijzondere bedrijven en 

ervaart een bepaalde samenhang. De gemeente speelt hierin een positieve rol. Er 

wordt veel gezamenlijk aangepakt. Hij ziet kansen om woon-werkunits te 

huisvesten in oude boerderijen en heeft daarvoor een project lopen. Hij vindt dat 

de gemeente nog meer de bottom-up initiatieven kan stimuleren en faciliteren. 



Hij zit in de werkgroep wonen  en ziet graag meer mogelijkheden voor huren. Hij 

draait een pilot. Hij benadrukt dat de ‘kartrekkers’ beter ondersteund worden 

door de gemeente, anders laten ze het uitgeput afweten. Hij ziet een rol voor 

OBW om de omgevingsvisie van de gemeente te voeden. Een betaalde kracht is 

hiervoor nodig. Groeiende werkgelegenheid is een goed argument. Natalie Grob 

betrekken. 

Er wordt gesuggereerd zaken in Euregioverband aan te pakken, want aan de 

andere kant van de grens wonen en werken ook mensen. Patrick ter Braak 

(VREWIN) is de aangewezen persoon hierbij. 

Ook van belang is dat er mensen uit OBW zich laten uitnodigen bij degenen die 

met de buurtschappenvisie bezig zijn. 

De volgende ondernemers  willen meedoen in dit voortgaande gesprek over 

benutting van de toekomstkansen van de Achterhoek: Harrie Kruisselbrink 

architect,Henk Hoenink, melkveehouder, Hans Hendriks, fotograaf en Jan 

Tiggeloven (Poelhuis).  

 

 

Volgende bijeenkomst: 24 juni as  weer bij De Stegge.  

Vanuit evt. sub-groepen verder denken en polsen bij betrokkenen over: 

kleinschalige landbouw (jonge boeren/Warmonderhof), cultuur (Willem te 

Voortwis), wonen en werken  (Wim Korsten),  

 

 


