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Buurtvereniging de Wassinkbrink heeft leden in het gebied tussen Doetinchem en Zelhem.
Door de gemeentelijke herindeling in 2005 is het gebied verdeeld over de gemeenten
Doetinchem en Bronckhorst. Dit omvat de buurtschappen Wassinkbrink, Winkelshoek en het
Zelhemse Broek. (Niet: de Zelhemse Broek.)
Wij zien het gebied als een aaneengesloten agrarisch cultuurlandschap, waarbij het grootste
deel van de oppervlakte wordt gebruikt voor agrarische doeleinden (landbouwgrond). Dit in
tegenstelling tot wat er in het plan wordt gesuggereerd.
Het gebied kenmerkt zich als coulissenlandschap, waarbij natuur en landbouw elkaar
versterken.
Het klopt dat door de kanalisering van de Grote Beek en Heidenhoekse Vloed in de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw het gebied droger is geworden. De ruilverkaveling
Hengelo/Zelhem heeft er juist toe bijgedragen dat er veel landschapselementen zijn
aangelegd, vooral met het oog op de ecologische verbindingszone tussen Kruisbergse Bossen
en Slangenburg.
Ook zijn er waterretentiegebieden aangelegd en wordt door het waterschap het peil in de
Grote Beek zo hoog mogelijk gehouden en zijn er in de Heidenhoekse vloed stuwen
aangebracht.
Landbouw is een economische activiteit. Wij zijn niet tegen biologische landbouw, maar dit
kan alleen bestaan als er voldoende markt voor is. Als in het plan wordt vastgesteld dat
alleen natuurinclusieve, biologische en circulaire landbouw gewenst zijn dan horen daar ook
de financiële middelen bij om dit mogelijk te maken.
De overgang van stad naar platteland langs de Bezelhorstweg wordt aangemerkt als
onaantrekkelijk.
Het verschil met de overgang bij Overstegen kan ook worden gezien als gewenst, juist
doordat er variatie is.
De energietransitie gaat te langzaam. Dit komt met name doordat het nu niet aantrekkelijk is
om gebruik te maken van zon, wind en water.
In het gebied zijn nog vele mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op daken van
bedrijfspanden, stallen en schuren. Dit moet dan wel financieel interessant zijn.
Het aanleggen van zonneparken is geen goed idee. Dit gaat ten koste van het areaal
landbouwgrond en het verstoort het landschap enorm.

Grote windmolens passen niet in het landschap en geven in veel gevallen ook te veel
overlast. Misschien is er een mogelijkheid voor kleine windmolens bij bedrijfsgebouwen.
Ook kan er worden gekeken naar opwekking van energie door gebruik te maken van de
stroming in de Grote Beek.
Het realiseren van landgoederen tast het agrarische karakter van het gebied aan.
De indruk bestaat dat dit is opgenomen om (een deel van) de plannen te kunnen
financieren.
In Het Zelhemse Broek wordt volop gewandeld en gefietst en zijn diverse recreatieve
voorzieningen.
Aantrekkelijker maken van het gebied voor o.a. natuur en recreatie kan zeker, maar dit hoeft
niet met de voorgestelde ingrijpende veranderingen in het conceptplan.
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