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ANGERLO’S NIEUWS ONDERZOEK:
Over de toekomst van Rhederlaag en dagrecreatie
Afgelopen tijd zijn er verschillende publicaties in 
NRC en de Gelderlander geweest over Leisurelands  
en de gemeenten, de Provincie Gelderland met 
cijfers over de ‘vrijetijdseconomie’, een enquête 
over de ‘behoeften van de toeristen’, plannen 
voor ‘grootschalige recreatieve voorzieningen’,  
Rivierklimaatpark IJsselstroom etc.
Misschien dat al deze dingen niets met elkaar te 
maken hebben, maar als ze wèl wat met elkaar 
te maken hebben, kán ons als ‘omwonenden’ nog 
heel wat te wachten staan.
Onder de titel ‘het naakstrand moet wijken voor 
de megasauna’ van Carola Houtekamer en Merijn 
Rengers wordt in een 3-paginagroot artikel in NRC 
van 25 mei Leisurelands onder de loep genomen. 
Leisurelands is eigendom van 21 gemeenten. Zij  
beheert namens de 21 de 20 recreatiegebieden. 
Maar nog veel meer. Veel geld wordt belegd 
en gronden worden aangekocht. Ook buiten  
Gelderland en zelfs buiten Nederland. Inkomsten 
komen uit beleggingen en pacht, maar ook wordt 
gekeken wordt bijvoorbeeld of op aangekochte 
gronden windmolens of zonneparken geplaatst 
kunnen worden. Of drijvende zonneparken op 
de plassen. En waar zonneparken liggen kan de  
recreatievaart of de zwemmende dagrecreant  
‘fluiten’….
Over Rhederlaag ‘is de sfeer verhard sinds een  
aannemer van Leisurelands asbesthoudend puin 
op de oevers stortte’. Volgens directeur Droogh is 

‘dat in onderzoek’, maar het heeft het verzet van 
omwonenden alleen maar aangewakkerd.
Dat onderzoek duurt dus al eventjes. De kwestie 
loopt al zeker 2 jaar… en het verzet komt ook 
omdat Leisurelands zich weinig aan lijkt te trekken 
van eerder gemaakte afspraken zoals het bewaren 
van de landschappelijke ‘oude’ loop van de IJssel. 
Droogh doet bezwaren en protesten van  
omwonenden af als ‘emotioneel’.
En de Gemeenten ook Zevenaar? Die zitten 
met meerdere petten op. Als aandeelhouder in  
Leisurelands ontvangen ze geen dividend en 
gaat het 1 of 2x per jaar alleen over ‘de koers op  
abstract niveau’. ‘Op lokaal niveau moet je bij je 
eigen gemeente zijn. Als je tegen plannen bent 
moet je dat daar kenbaar maken, naar de rechter 
stappen of naar de Raad van State.’ 
‘Droogh heeft de vrijheid hoe hij geld het beste kan 
laten renderen’. Ook op de hoogte van het salaris 
van Droogh -volgens de Gelderlander al in 2013 
zo’n 1,5 tot 2 keer de Balkenendenorm- hebben 
de gemeenten feitelijk geen invloed. De raad van 
commissarissen bestaat eigenlijk uit 3 personen, 
maar juist voor de overheidscommissaris is er een 
vacature… 
Niet gezegd dat het bij Leisurelands ook zo zal gaan, 
maar ervaringen bij Woningbouwverenigingen  
hebben geleerd dat een dergelijke structuur  
makkelijk tot ‘stubbelingen’ kan leiden.
De gemeente Zevenaar zit bovendien met 4  

buurgemeenten en het ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat, de provincie  
Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel,  
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Natuur- 
monumenten in het Rivierklimaatpark IJsselstroom 
waar weer andere eisen, ideeën en plannen leven.
En de Provincie? Die kwam kort na bovenstaande 
met de uitkomsten van een enquête gehouden 
onder binnen- en buitenlandse toeristen waaruit 
ondermeer bleek dat die weliswaar erg tevreden 
waren, maar ‘grootschalige voorzieningen’ zoals 
en Eftelingachtig pretpark en hotels gecombineerd 
met ‘megasauna’s’ misten. 
Hè…? Toeval?? Kan… Misschien zijn het appels 
met peren… Maar dan toch wel appels en peren  
die dicht bij elkaar in dezelfde kist lijken te  
liggen… onrustig maakt het (mij) wel.

Leasurelands in onderzoek
Het doen en laten van Leasurelands is 
een terugkerend onderwerp, ook in het  
Angerlo’s Nieuws. Als ‘omwonenden’  
hebben wij vragen, meningen en  
informatie over deze organisatie en 
hoe die ingrijpt op onze leefomgeving. 
Wij vragen uw die te delen met en in 
het Angerlo’s Nieuws. Meer weten? 
Volg ons op de site. Daar kunt u ook 
uw input geven aan ons onderzoek.


