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Project voorbereiding ontwikkeling 

Circumvallatielinie
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Circumvallatielinie

– De linie als uniek product

– CdK Cornielje als beschermheer

– Gemeente legt de basis voor de 

bescherming, ontwikkeling en beheer van de 

linie

– Mogelijkheden voor initiatief vanuit 

grondeigenaren op en langs de linie
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Circumvallatielinie

– Wat gaan we dit jaar doen?
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Wandelen en fietsen langs de linie

– Bestaande fietstocht

– Beleefbaarheid van de linie vergroten op 

creatieve wijze
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Veldonderzoek

– Exacte ligging voor meer dan 50% bekend

– Beperkt budget voor onderzoek

– Start met noodzakelijke locaties 
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Organisatie

– Opzetten van een zelfstandige organisatie 

voor de ontwikkeling van de 

Circumvallatielinie

– Uitvoering, draagvlak en beheer 

– Diverse partijen hebben zitting
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Bescherming

– Circumvallatielinie is uniek en vrijwel 

ongeschonden

– Verstoring bodemarchief voorkomen

– Onderzoek naar inpassing circumvallatielinie 

in bestemmingsplan Buitengebied

– Gebied gaat niet op slot
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Thematiek

– Eenheid in de uitvoering

– Ontwikkeling van een ‘huisstijl’ voor de linie 

als onderdeel van Groenlo Vestingstad
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Subsidies

– Gemeente heeft een startbudget ter 

beschikking

– Onderzoek naar mogelijke subsidies
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Voorbereiding Laarberg fase 2

– Onderzoek naar de manier waarop de linie 

in Laarberg fase 2 wordt ingepast
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Rol van grondeigenaren

– Linie ligt op particulier eigendom

– Kansen voor natuur, recreatie & toerisme 

– 1e zet is initiatief van grondeigenaren

– Uw ruimtelijke wensen laten aansluiten op 
de linie

– Vrijwilligheid is de sleutel

– Oproep om kansen te vinden

– Gemeente wil meedenken en meehelpen
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Enkele ideeën

– Historische naamgeving

– Fiets- en scooterverhuur met speciale routes

– Rondleidingen

– Verkoop van streekproducten
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Voorbeeld: “Kwartier” als themacamping
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Voorbeeld: Theetuin met referentie naar de 

Circumvallatielinie
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Voorbeeld: Teambuiling in 17e eeuwse stijl
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Aanspreekpunt

Projectteam Groenlo Vestingstad

– groenlovestingstad@oostgelre.nl

– 0544-393492

Algemene informatie:

www.oostgelre.nl

www.circumvallatielinie.nl

http://www.oostgelre.nl/
http://www.circumvallatielinie.nl/

