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Onderwerp: bestemmingsplanwijziging van een bosperceel aan de Kampsedijk in Enspijk 
 
Geacht College, 
 
In uw vergadering van 11 augustus 2021 is een principeverzoek besproken, onder 
agendapunt 16, om een in- en uitstaplocatie te creëren voor recreanten met kano’s aan 
de Kampsedijk in Enspijk. Besloten werd in principe en onder voorwaarden aan dit 
verzoek medewerking te verlenen. Daarnaast werd besloten met de initiatiefnemer een 
anterieure overeenkomst te sluiten en een bestemmingsplanprocedure te starten. 
 
Wij, inwoners van Enspijk, zullen ons met hand en tand verzetten tegen een 
bestemmingsplanwijziging en een vestiging van een in- en uitstaplocatie voor 
kanovaarders op de bedoelde plek aan de Linge. Wij zullen ons protest wijd en zijd laten 
horen, zo nodig tot de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aan toe. 
Immers, de nagenoeg onvoorstelbare onrust die een en ander naar en bij de beoogde 
locatie teweeg zal brengen, is voor ons pertinent onaanvaardbaar.  
 
Graag wijzen wij u erop dat het bosperceel aan de Linge waar de in- en uitstaplocatie is 
geprojecteerd, wanneer dat perceel ongemoeid wordt gelaten en waar nodig wordt 
hersteld na de kaalslag die inmiddels zonder vergunning heeft plaatsgevonden, een 
waardevolle voorziening is voor wilde bloemen, planten en struikgewas, evenals een 
broedplaats voor een grote diversiteit aan bijen, vlinders ( zie ook de aanbevelingen van 
de vlinderstichting) en overige insecten en een schuilplaats voor fazanten, spechten, 
hazen, konijnen, egels en zelfs bevers. Het perceel ongerepte natuur met 
landschappelijke waarde is voor flora en fauna een waardevol verlengstuk van de er 
tegenovergelegen Heerlijkheid Mariënwaerdt. 
 
Momenteel bevindt de in- en uitstaplocatie voor kanovaarders zich onder en naast het 
viaduct waar de A2 de Linge kruist. Deze locatie is vele malen beter dan het bosperceel 
waarop de desbetreffende ondernemer nu zijn oog heeft laten vallen. Door op de 
huidige locatie een kleine loods of een afsluitbaar botenhuis voor berging van de kano’s 
te bouwen, zou de situatie nog eens ingrijpend kunnen worden verbeterd, zowel voor 
de kanovaart als voor de rust in Enspijk. De hoeveelheid verkeersbewegingen op de 
Kampsedijk, met alle CO2-uitstoot als gevolg daarvan, betekent immers nu al een 
enorme overlast voor de bewoners aldaar en zal wanneer het voorgenomen plan 
onverhoopt doorgang vindt, alleen maar toenemen. 
 
Geacht college, graag benadrukken wij nog eens dat wij vastbesloten zijn in ons verzet 
tegen de plannen met het huidige bosperceel. Wij hopen dat u zult inzien dat een 
wijziging van de huidige situatie niets goeds zal brengen, maar slechts een grote ellende. 
Daarom maken wij nu al, nog voor er een bestemmingsplanprocedure is gestart, ernstig 
bezwaar tegen de gemaakte plannen. 
 
Hoogachtend, namens  bewoners van de Kampsedijk Enspijk, 
 
 


