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DDorpsplan Rekken 2013-2020
Met elkaar over grenzen naar de toekomst

Inleiding
Rekken ligt aan de grens; aan de grens van de gemeente 
Berkelland, aan de grens van de provincie Gelderland 
en aan de grens van Nederland.

Met dit dorpsplan wil Rekken over grenzen gaan. 
Grenzen hoeven geen belemmering meer te vormen 
als men bereid is er overheen te stappen.
In april 2002 is het vorige dorpsplan van Rekken door 

de Belangenvereniging (BV) Rekken gepresenteerd. 
Het was de leidraad voor de ontwikkeling van Rekken 
de afgelopen 10 jaar en de agenda voor het overleg 
met de gemeente en andere instanties.
In 2008 heeft de BV Rekken nog een tussenstand van 
het vorige plan besproken in de leden(jaar)vergadering.
Nu, in 2013, wil de BV Rekken met dit nieuwe dorps-
plan een volgende stap zetten, over grenzen heen naar 
de toekomst.

Met dank aan Ton Harmsen, Frank Evers, Henk Sieben en Johan Baake voor hun medewerking.
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KKorte kennismaking met Rekken

Geschiedenis
De buurtschap en het latere kerkdorp Rekken wordt 
voor het eerst als “Reke” in een 13de-eeuws docu-
ment vermeld. In 1316 is er sprake van de marke 
Rekene. In 1379 wordt op de noordoever van de 
Berkel een van de parochiekerk te Eibergen afhanke-
lijke kapel gesticht.

Een van de belangrijkste goederen in het noordelijk 
deel was de hof Odink (“Eunk”). Deze hof was oor-
spronkelijk een bezit van de abdis van het Stift Vreden. 
Aan Odink was het erfmarkerichter- of erfholtrichter-
schap van de mark van Rekken verbonden. Door huwe-
lijk en verervingen, kwam de hof Odink en daarmee 
ook het erfmarkerichterschap van Rekken vanaf 1418 
in handen van de heren van Borculo.

Na de reformatie kwam Rekken onder invloedsfeer 
van het Graafschap Zutphen en werd de Eibergse kerk, 
waartoe de kapel van Rekken behoorde, toegewezen 
werd aan de Nederduits Gereformeerde Kerk (later 
Nederlands Hervormde Kerk). Rekken behoorde tot 
1651 tot het kerspel Eibergen. In dat jaar werd Rekken 
een zelfstandige kerkelijke gemeente, waaraan actief 
werd bijgedragen door de gereformeerden uit het in 
het Munsterland gelegen kerspel Vreden.

De komst van vorstbisschop Bernhard von Galen in 
1650 en meer in het algemeen de Vrede van Münster 
in 1648, had aan weerszijden van de grens ingrij-
pende gevolgen voor de niet door de respectievelijke 
overheden toegestane religies. Voor katholieken in de 
Heerlijkheid Borculo en Groenlo werd het moeilijker 

hun geloof uit te dragen, hetgeen in 1651 leidde tot 
de oprichting van een kerk net over de grens in het 
Zwilbroek. Anderzijds moesten de gereformeerden 
uit Vreden steeds meer gebruikmaken van de kapel in 
Rekken. Zij waren grote voorstanders van de verzelf-
standiging van Rekken, hetgeen bereikt werd met de 
benoeming van dominee Keitwerdius op 1 oktober 
1651 tot predikant in Rekken.

Een ander goederencomplex was geformeerd rond 
de havezate Borgh of Merveld, gelegen op de noorde-
lijke Berkeloever nabij de kapel, sedert 1651 kerk van 
Rekken. Van deze havezate zijn tot nu toe niet veel 
middeleeuwse bronnen bekend. De bezitter ervan was 
mede in het genot van het jachtrecht in de heerlijkheid 
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Borculo. Ook lijkt er sprake te zijn van invloed op de 
gang van zaken in kerkelijk Rekken, althans in het begin 
van de 17de eeuw. In de 18de eeuw deelde de havezate 
het lot van de meeste havezaten in de Oostelijke 
Achterhoek, namelijk verval, degradatie tot boerderij 
en in het onderhavige geval zelfs algehele sloop.

In 1872 werd op de zuidoever van de Berkel een 
rooms-katholieke kerk gebouwd, die gewijd werd 
aan de in 1867 heilig verklaarde Heilige Martelaren 
van Gorcum. De kerk was tot 1915 een bijkerk van 
de Mattheusparochie van Eibergen. Hij is gebouwd 
op gronden van de katholieke boeren Poppink 
(Bouwman), Bots (Butz) en Gieber (Olminkhof/
Lubbers). Rondom deze kerk, met het gelijktijdig 
gestichte café Kerkemeijer, ontstond de katholieke 
kern van Rekken, bekend onder de naam “het Kip”, 
naar een boerderij aldaar. Tegenover de kerk werd 
in de jaren ‘20 van de twintigste eeuw een rooms-
katholieke lagere school gebouwd, die de naam 
St. Theresiaschool kreeg.

In Rekken was omstreeks het midden van de 19de eeuw 
de kern van het dorp ontstaan om de hervormde kerk 
heen.

In 1882 werd in Zuid-Rekken, op het erf van Te Raa 
(Hemsink) een klein gebouwtje gezet (er kon 80 man 
in) dat dienst deed als provisorisch kerkgebouw voor 
de van de Nederlands Hervormde Kerk afgescheiden 
Gereformeerden. Het zwaartepunt van deze gemeen-
te verschoof geleidelijk naar het dorp Eibergen.  
Rond 1930 werd het Rekkense kerkje steeds minder 
gebruikt, in 1936 verloor het zijn officiële kerk-status, 
en na nog wat jaren gebruik als landbouwschuur 
stortte het in op 27 november 1949.

Rekkense Inrichtingen
De Rekkens(ch)e Inrichtingen was een Nederlandse 
organisatie, die in het begin van de 20ste eeuw begon-
nen is met het verplegen van mannen, die terbeschik-
kinggesteld aan de regering (tbr) waren.
Een veengebied ten noordoosten van het dorp Rekken 
was voor dit doel aangekocht. De patiënten en bege-
leiders van het eerste uur hebben dit gebied met een-
voudige middelen ontgonnen en geschikt gemaakt voor 
bebouwing en agrarisch gebruik. Op 30 juni 1913 werd 
de eerste steen gelegd voor de eerste van een serie 
paviljoens, ontworpen door de Hilversumse architect 
C. de Groot. Vele van deze paviljoens, uitgevoerd in 
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streekeigen rode baksteen, geïnspireerd door Japanse 
architectuur en met Jugendstil details, hebben de tand 
des tijds doorstaan.
 
In de loop der jaren is men ook moeilijk opvoed-
bare kinderen en alcohol- en drugsverslaafden gaan 
behandelen. Ook kwam er plaats voor vrouwen met 
tbr (later tbs). Begin jaren ‘90 werden de verschillende 
delen van de Rekkense Inrichtingen, inmiddels Van 
Ouwenallenvereniging genoemd, ontbonden in:

• Tbs-kliniek Oldenkotte, is als stichting zelfstandig 
verder gegaan.

• Jeugdinrichting De Marke, is nu een dependance 
van Rentray, een particuliere justitiële organisatie.

• Het voormalig Johannes Wierhuis, is tegenwoor-
dig onderdeel van Tactus Verslavingszorg.

• Tot slot is er nu ook een behandelcentrum voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking 
gevestigd, genaamd Trajectrum

Alhoewel de naam Rekkense Inrichtingen al lang niet 
meer officieel wordt gebruikt, is het in de volksmond 
nog in gebruik om de verzamelde instellingen aan te 
duiden.

Rekken in de tweede helft van de 
twintigste eeuw
Het leven na de tweede wereldoorlog veranderde 
ingrijpend, ook in Rekken. Rekken was een agrarische 
samenleving, men werd gescheiden door het geloof, er 
waren twee kerken, 2 lagere scholen, twee kleuter-
scholen en verschillende toneel en ontspanningsver-
enigingen. De grens was nog een echte grens met een 
slagboom en ‘komiezen’. Er waren twee landbouwcoö-
peraties waar boeren hun oogst naar toe brachten en 
hun gronstoffen haalden. Melk stond in bussen langs 

de weg en werd opgehaald met een platte wagen, tot 
1981. Daarna verdween ook de laatste melkbus uit ons 
dorp.
In de jaren 60 is er een grote ruilverkaveling geweest 
met een kanalisatie van de Berkel. Dit is zeer ingrij-
pend geweest voor de landbouw, de waterhuishouding 
en het aanzicht van het dorp.

Er waren 3 cafe’s waar mensen elkaar ontmoeten voor 
vergaderingen van vereningen en feesten en partijen.
Er was een bus verbindig met de GTW die eerst om 
de 2 uur reed later om de 4 uur en daarna voorgoed 
verdween uit Rekken. In de kern van Rekken en op 
’t Kip waren diverse winkels zoals: een warme bakker 
en 2 supermarkten en 3 kleine winkels met diverse 
voedselwaren, 2 smederijen, een kleermaker en 
2 elektrozaken.
Er was echter één muziekvereniging en een gezamen-
lijk school- en volksfeest in de laatste week van 
augustus met een corso, dat later uitgegroeide tot 
een groots dahliacorso. De TV deed zijn intrede en de 
automobiel werd algemeen gemeengoed.

De jongeren in Rekken wilde ook meer ontspanning 
in de vorm van sport en andere vrijetijdsbesteding. In 
1970 werd de voetbalvereniging SP Rekken opgericht, 
gevolgd door de volleybalvereniging Revoc in 1982 en 
de Tennisvereniging Rekken. Voor de jeugd wordt in 
1974 de Rekkense Instuif opgericht. Deze avonden in 
zaal Hagens waren legendarisch en ging door tot ver 
in de jaren tachtig.

Het dorp werd uitgebreid met nieuwbouw op ’t Kip, 
De Zonderkamp en de Bonenkamp. Met de realisatie 
van het plan De Woerden was de laatste uitbreiding in 
de vorige eeuw een feit.
Aan het einde van de 20ste eeuw werden de  scholen 
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Bevolking naar leeftijd en geslacht
Gebied: Postcode 7157 Rekken - naar 5-jaars leeftijdsklassen 2012*

 Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
 aantal aantal aantal in % in % in %
  0 - 4 jaar 30 20 50 2,0% 1,4% 3,4%
  5 - 9 jaar 45 35 80 3,1% 2,4% 5,5%
10-14 jaar 50 30 85 3,4% 2,0% 5,8%
15-19 jaar 75 50 125 5,1% 3,4% 8,5%
20-24 jaar 50 30 80 3,4% 2,0% 5,5%
25-29 jaar 55 25 85 3,7% 1,7% 5,8%
30-34 jaar 45 25 70 3,1% 1,7% 4,8%
35-39 jaar 60 35 90 4,1% 2,4% 6,1%
40-44 jaar 65 45 110 4,4% 3,1% 7,5%
45-49 jaar 70 65 140 4,8% 4,4% 9,6%
50-54 jaar 70 65 135 4,8% 4,4% 9,2%
55-59 jaar 65 60 125 4,4% 4,1% 8,5%
60-64 jaar 55 45 100 3,7% 3,1% 6,8%
65-69 jaar 40 35 70 2,7% 2,4% 4,8%
70-74 jaar 25 20 45 1,7% 1,4% 3,1%
75-79 jaar 15 20 35 1,0% 1,4% 2,4%
80-84 jaar 10 15 25 0,7% 1,0% 1,7%
85-89 jaar 5 10 10 0,3% 0,7% 0,7%
90-94 jaar 5 5 5 0,3% 0,3% 0,3%
95+    jaar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Totaal 820 635 1.455 55,8% 43,2% 100%

* voorlopige cijfers - Bron: CBS statistiek Bevolking - bewerking ABF Research

voor de bevolking van Rekken en het buitengebied. 
Aan het einde van de 20ste eeuw was dit een stuk 
minder. De weekmarkt, de koffieinloop in Den Hof en 
de Dorpsböke hopen in de 21ste eeuw deze rol over te 
nemen.

samengevoegd tot OBS de Berkel, de grens met 
Duitsland ging open en de kabeltelevisie en het inter-
net werd bereikbaar voor Rekken.
De coörperaties, winkels en café’s waren naast de 
kerk en de school natuurlijke ontmoetingspunten 
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Bevolkingsopbouw Postcode 7157 Rekken vergeleken met Gemeente 
Berkelland 2012*
Gebied: Postcode 7157 Rekken
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VVoorzieningen:

• OBS de Berkel en Oqido Kinderopvang Rekken;
• Sportpark ’t Asterloo met tennisvelden en voetbal-

velden met kantine en een sportzaal;
• Spring- en dressuurterrein de Zandvang;
• IJsbaan de Zandvang;
• Natuurzwembad Rekken; 
• Protestantse Kerk Antonius en RK-kerk 

HH Martelaren van Gorcum; 
• Gemeenschapshuis Den Hof en Los Hoes 

RK  parochie;
• Muziekgebouw Crescendo;
• FPC Oldenkotte, Johannes Wierhuis  

(verslavingszorg), OBC Trajectum en LSG Rentray;
• Café en Zalencentrum Kerkemeijer en  

Café Rotering.
• Dorpsböke

Winkels: 

• Ten Haken installatietechniek; 
• Biologische boerderij de Dennenkamp;
• Super Rotering Oldenkotte;
• Rijdende Winkel (SRV);
• Mini-, weekmarkt op de Weaverskamp  

(op donderdag);
• Grooters auto’s en tweewielers. 
• Vossebeld tweewielers

Voorzieningen en Organisaties

Verenigingen en organisaties:

• Belangenvereniging Rekken
• Vereniging Rekkens Volksfeest
• Stichting Vrienden van het Rekkens Corso
• Ouderraad Obs de Berkel
• EHBO afdeling Rekken
• Stichting Orgelconcerten Rekken
• Stichting begraafplaats Rustoord
• Stichting kinderopvang Eibergen/Rekken
• Muziekvereniging Crescendo
• Folkloristisch danssgroep de Plaggemeijers
• Vrienden van de Piepermolen
• Rekkense IJsclub
• KBO Rekken
• Rekkense Vrouwen Samen
• Zonnebloem Rekken
• RK Parochie (onderdeel van regioparochie)
• PKN gemeente (onderdeel van PKN Eibergen/

Rekken)
• Wildbeheer Eenheid Rekken en omstreken
• Gymvereniging GAREO
• Volleybalvereniging Revoc
• SP Rekken (voetbal)
• Toneelvereniging De Plankeniers
• Kinderklub Rekken
• De Molenruiters
• Hengelsportvereniging ’t Looveld
• Rekkense Tennisvereniging
• Schietvereniging SIOS
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W Werkwijze en tijdspad

De BV Rekken is begin 2012 begonnen met de ontwik-
keling van het nieuwe Dorpsplan.
Er werd geïnventariseerd wat er sinds het vorige plan 
is gerealiseerd en er werden mogelijke thema’s op 
een rijtje gezet. Dit document is op 22 februari 2012 
besproken op een brainstorm bijeenkomst met enkele 
vertegenwoordigers van Rekkense verenigingen. 
Op 27 maart was er een openbare ledenvergadering 
van de BV Rekken met vertegenwoordigers van de 
organisaties uit Rekken en geïnteresseerde bewoners. 
Na het formele gedeelte werd er door Ton Harmsen 
een Pauw en Wittemanachtige talkshow gepresen-
teerd. Verderop is een samenvatting van de opmerkin-
gen geplaats. Hierna gingen de ongeveer 35 aanwezi-
gen uiteen in 6 groepen en gingen aan de slag met de 
verschillende thema’s. De mensen is gevraagd om met 
elkaar te bespreken welke verbeteringen er nodig en 
mogelijk zijn. Dit leverde een enorme oogst op 
waarop het Dorpsplan mede is gebaseerd.

Eind 2012 heeft de BV Rekken het plan in eigen kring 
besproken en begin 2013 is het plan met een werk-
groep van “meedenkers” doorgenomen. Hierna zal 
er nog een terugkoppelbijeenkomst met de vertegen-
woordigers van de organisaties en geïnteresseerde 
bewoners plaatsvinden op de jaarvergadering van de 
BV Rekken op 26 maart.
Als laatste zal het bestuur het plan vaststellen en aan-
bieden aan de bevolking en de gemeente Berkelland.

Bedrijven:
Rekken kent veel agrarische bedrijven. Daarnaast zijn er 
loon- en grondverzet bedrijven, mini-campings en een 
grote camping, een fiets- en kanoverhuurbedrijf, een 
bedrijf voor recreatietechniek, installatiebedrijven, cafés, 
een buurtsuper (Oldenkotte) een kapper, aannemers, 
een garagebedrijf en fietsenmakers en een smederij.
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B Ruimtelijk
• Er is een ruimtelijke visie gemaakt
• Een wandel/fietspad langs de Berkel
• Nieuwe bankjes en picknicktafels 
• Behoud gevel Theresiaschool en extra woningen 

voor starters

Verkeer
• Fietssuggestiestroken Rekkenseweg/Hölterweg
• Verbetering kruispunten en voorrangssituatie door-

gaande route
• Verbetering schoolroutes

Voorzieningen
• Derde veld SP Rekken
• Behoud openluchtzwembad
• Er is overal drukriolering, ook in het buitengebied
• Goede bereikbaarheid GSM
• Bewegwijzering en kaarten aan de ingangen van het dorp
• Nieuwe brede school samen met kinderopvang en 

peuterzaal
• Mini-, weekmarkt op de Weaverskamp

Ontwikkelingen in Rekken die niet in 
het dorpsplan 2002 stonden
• Herindeling van gemeenten en de start van de 

gemeente Berkelland in 2005
• Succesvolle privatisering van voetbal- en tennis-

accommodatie
• Rigoureuze aanpak Berkel 
• Opheffing Van Ouwenaller vereniging en afstoten 

gronden en gebouwen op het terrein
• De komst van de dorpsböke

Er wordt nog gewerkt aan . . .

• Kulturhus in Rekken
In het Dorpsplan 2002 wordt uitgebreid stilgestaan 
bij de wenselijkheid om een Kulturhus voor Rekken 
te realiseren. Daarna zijn er twee werkgroepen aan 
het werk gegaan met de plannen. Als laatste is in 
2010 geconstateerd dat de plannen vooralsnog niet 
haalbaar zijn. Het gebouw Den Hof, eigendom van 
de protestantse kerk Eibergen/Rekken, fungeert als 
dorpshuis en de Diaconie heeft nu de exploitatie met 
vrijwilligers ter hand genomen.

• Mogelijkheden voor koopwoningen voor starters
Ondanks de mogelijkheden in Rekken om te  kunnen 
bouwen zijn, behalve op het terrein van de Theresia- 
school, geen concrete bouwplannen van de grond 
gekomen. Het ineenstorten van de woningmarkt 
heeft hier ook niet in positieve zin aan bijgedragen.

• Faciliteiten voor dataverkeer
Dit punt is de vorige keer genoemd. Inmiddels zijn de 
mogelijkheden van mobiel dataverkeer verbeterd en 
zijn ook de mogelijkheden va ADSL en de UPC kabel 
toegenomen. Echter vooral in het buitengebied zijn 
de snelheden beperkt terwijl particulieren en onder-
nemers steeds meer behoeften hebben.

• Rondom de Antoniuskerk
Het plan voor herinrichting van het plein en de 
verbetering van het oude kerkhof heeft de aandacht, 
maar is nog niet concreet uitgevoerd.

Bereikt sinds 2002
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DDit dorpsplan is een visie op de mogelijke toekomst 
van Rekken. De verschillende punten zijn nog niet 
uitgewerkt, maar vormen samen de agenda voor de 
BV Rekken die met deze punten de komende jaren aan 
de slag zal gaan.

Dorpsaanzicht:
Rekken is een prachtig dorp in het groen, waar de 
Berkel als een blauwzilveren ketting doorheen gaat. 
Om dit aanzicht nog beter uit te laten komen zijn de 
volgende acties bedacht:

• Berkelbrug inrichten als verbinding tussen beide 
delen van Rekken. Brug is nu barrière. Door deze 
anders in te richten meer visuele eenheid

• Entrees van Rekken groen(er) aankleden
• Meer bewustwording voor streekeigen identiteit
• Koesteren (en onderhouden/beheren) erfgoed: 

molen, oude school (!), boerderijen
• Opknappen terrein volksfeest (leeftijd beplanting - 

gaat niet lang meer mee)
• Bestemming geven aan gebouwen die aan het 

 verpauperen zijn (oa oude school)
• De Berkel is de blauwe ader van het dorp:  koesteren 

en zorgvuldig ontwikkelen
• Fietspaden goed blijven onderhouden, soort van 

vrijwilligersgroep proberen te organiseren
• Oversteekplaats over Berkel ter hoogte van te Raa-

Hossman, fietspad koppelen aan wandelgebied
• Leegkomende stallen/gebouwen wat gebeurt hier-

mee? - oude peuterzaal/gymzaal en politiebureau

Dorpsplan 2013-2020
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Verkeer en vervoer:
De verkeersveiligheid en de afwikkeling van het ver-
keer is de laatste 10 jaar sterk verbeterend in Rekken. 
De fietssuggestiestroken op ’t Kip en het veranderen 
van de voorrangsituatie op de Hölterweg hebben 
daaraan bijgedragen. Voor vervoer is de Rekkenaar 
afhankelijk van de benenwagen, de fiets of de auto. 
Het enige openbaar vervoer is de taxi van autobedrijf 
Grooters.
Het succes van de buurtbus van Groenlo naar 
St Isidorushoeve heeft enkele inwoners geïnspireerd 
te onderzoeken of hier zoiets ook mogelijk is. De vol-
gende opmerkingen zijn genoteerd tijdens de leden-, 
jaarvergadering: 

• Fiets- en wandelpaden (ruiterpaden) moet blijven 
en verbeterd worden

• Onderhoud wegen
• Parkeergelegenheid bij voetbalveld, tennisbaan, 

gymzaal
• Onderzoek naar buurtbus van Eibergen via 

Rekken naar Haaksbergen

Wonen:
Wonen is al jarenlang een punt van zorg in Rekken. Na 
voltooiing van de Woerden, zo’n twaalf jaar geleden 
zijn er alleen op ’t Kip (op het terrein van de voorma-
lige coöperatie en van de school) in totaal 5 woningen 
en 4 appartementen gerealiseerd. De woningbehoefte 
van jongelui die willen samenwonen is groter dan het 
aanbod in Rekken. Jongelui wijken uit naar Eibergen, 
Haaksbergen of over de grens in Duitsland. De huidige 
woningmarkt werkt niet mee. Het bouwterrein aan 
de Lindevoort komt maar niet tot ontwikkeling. De 
volgende woonwensen zijn benoemd: 

• Meer betaalbare starterwoningen om jonge men-
sen aan het dorp te binden. Dit werkt door voor 
de verdere leefbaarheid en het bestaansrecht van 
vele verenigingen en instellingen zoals de school 
en peuterzaal. Woningbouw veiligstellen op korte 
termijn

• Meer betaalbare woningen; ook voor andere leef-
tijdsgroepen

• Betaalbare appartementen in oude school 
(Lindevoort)

• Leegstand leidt tot verpaupering, tast woonkwa-
liteit aan; niet alleen richten op nieuwbouw, maar 
zeker ook herbestemming. Hierbij te denken aan 
het ombouwen van paviljoens op het terrein van 
de VOV ten behoeve van huisvesting voor oude-
ren of jongeren

Leefbaarheid en aantrekkelijkheid:
Leefbaarheid is belangrijk voor iedereen. Een leefbaar 
dorp is een dorp met voorzieningen, waar kinderen 
goed op kunnen groeien en waar mensen samen oud 
kunnen worden. Maar ook, waar je met elkaar kunt 
feesten, je religie beleven, sporten en van de natuur 

kunt genieten. Het moet een veilig dorp zijn waar 
mensen naar elkaar om zien en voor elkaar zorgen. 
De volgende ideeën hierover zijn benoemd: 

• Voorwaarde is dat er voldoende voorzieningen 
moeten zijn (winkels, school, bieb, openbaar vervoer, 
verzorging, enz)

• voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen van speel-
tuin tot aanleunwoningen

• SRV-man moet blijven, net als de markt
• Bibliotheek (dorpsböke) in Den Hof
• Seniorenwoningen combineren met starterswoningen
• Bord aan begin kom dorp “welkom in Rekken”
• Lokaal ommetje – wandelroutes – trekpontje over 

de Berkel / fiets- en wandelpaden langs meanderende 
bypass Berkel

• Stimuleren “Marke Rekken”



24 25

Toerisme:
Toerisme wordt steeds belangrijker voor Rekken. Er 
komen steeds meer recreatiebedrijven voor verblijfs-
recreatie en dagrecreatie. Daar profiteren ook toele-
veringsbedrijven en horecabedrijven van.
Goede voorzieningen voor fietsers, wandelaars en 
kanovaarders zijn ook van belang voor de Rekkense 
bevolking zelf. Hoe houden we in stand wat er al is en 
hoe bevorderen we de uitbreiding: 

• Rondgaande wandel/fietsroutes, kleinschalig en 
passend bij rust en natuur

• Arrangementen verzinnen voor toeristen; vervoer 
regelen om mensen langs verschillende bestem-
mingen te brengen (combinaties)

• Aansluiten als dorp bij Berkeltoerisme
• Berkel ontwikkelen (maar wel sturen) voor exten-

sieve waterrecreatie
• Meer (horeca)terrassen en voorzieningen ontwik-

kelen
• Behoud van het openlucht zwembad

Samenwerking en betrokkenheid:
Samenwerking en betrokkenheid zijn de sterke punten 
van Rekken. Samenwerking om iets te bereiken in 
de sport, voor de muziek of bij het bloemencorso. 
Betrokkenheid is er met de mensen waar het niet 
zo goed mee gaat of die moeite hebben om mee te 
komen in de maatschappij. Rekken wordt ouder en 
hoe willen we zelfstandig blijven wonen als  ouderen. 
Wie zorgt er voor ons als we dit zelf niet meer 
 kunnen?

Betrokkenheid en samenwerking behoeven wel onder-
houd en soms vernieuwing. Hoe zien we dat?

• Marke Rekken (visie en beheer op eigen leef-
omgeving/landschap)

• Verenigingen in stand houden
• Ondersteunen van mantelzorg
• Noaberhulp bijv. hulp in de tuin en klussen in en om 

het huis.
• Bevorderen van het verenigingsleven
• Er is een combinatiefunctionaris voor de sport-

verenigingen. Crescendo en het zwembad kunnen 
hierbij aansluiten

• Intensivering van de betrokkenheid van inwoners 
door voorlichting en communicatie, mede door het 
bevorderen van gemeenschapszin en saamhorigheid 
door de BV

• Opstart van een website voor/door de (BV)Rekken
• Verenigingen meer samenwerken 
• Mogelijkheden voor kleinschalig wonen voor ouderen 

met zorgvragen moeten onderzocht worden
• Samenwerking met de noabers over de grens in 

Vreden

Bedrijvigheid, werkgelegenheid, 
energie en milieu:
Rekken kent geen grootschalig bedrijventerrein. Veel 
mensen werken in de bouw, de landbouw of land-
bouwgerelateerde bedrijven en de instellingen op 
het inrichtingenterrein. Het ondernemersschap in de 
landbouw wordt op de proef gesteld. Het is stoppen 
of investeren en sterk opschalen. Gebrek aan opvol-
gers maakt vaak dat mensen voor het eerste kiezen. 
Dit proces is al tientallen jaren aan de gang en zal de 
komende jaren nog veel sterker worden. Hierdoor 
zullen er ook veel agrarische gebouwen in het buiten-
gebied leegkomen, waar geen bestemming voor is.
Energie is ook een belangrijk thema. We zien een paar 
kilometer verderop in Duitsland de daken vol met 
zonnecollectoren. De wind waait altijd en de Berkel 
stroomt met grote vaart door het dorp. Er zijn al 
agrarische ondernemers die houtafval gebruiken voor 
energieopwekking. 
Velen zien daarin kansen voor Rekken. Dit vraagt 
ondernemerskwaliteiten om dit te benutten.

• Klimaatneutraal Rekken: 
 - molen laten draaien
 - schoepenrad Berkel, Berkel als energiebron
 - zonnecollectoren
 - streekeigen hout

• Starterswoningen (duurzaam) met zonnecollecto-
ren o.i.d.

• Zoals rond Olden Eibergen een eigen coöperatie 
oprichten voor duurzame energie (zonnecollec-
toren, mestvergisting). Rekken zelfvoorzienend 
maken qua energievoorzieningen

• Glasvezel in Rekken. Kleinschalige bedrijfjes stimu-
leren in vrijkomende bedrijfsgebouwen buitenge-
bied

Buitengebied en historisch 
l andschap:
De landbouw is een belangrijke economische drager 
van het buitengebied. Daarnaast heeft de landbouw 
in het verleden het landschap in het buitengebied ook 
gemaakt tot het mooie cultuurlandschap wat het nu is. 
Een coulissenlandschap met hoge natuurwaarden waar 
veel mensen dagelijks van genieten. 

• Vertrekpunt: Rekken is overwegend agrarisch, 
behoud ruimte voor duurzame landbouw in balans 
met natuur, landschap en milieu

• Kleinschalige bedrijvigheid buitengebied
• Startende ondernemers in eigen gebouwen/schuren 

bij doorgroei vertrek naar bedrijventerrrein
• Kleinschaligheid behouden
• Oude infrastructuur en historische landschaps-

elementen behouden en onderhouden.
• Behoud en onderhoud van archeologische elementen 

(grafheuvels, steilrand)
• Behoud van houtwallen
• Beheer en onderhoud langs de meanderende Berkel 

en de diverse lopen
• Onderhoud van fiets- en wandelpaden
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Financiën en verenigingsleven:
Door de terugtredende overheid zijn er minder mid-
delen beschikbaar voor verenigingen en evenementen 
in Rekken. Het dorp zal na moeten denken over de 
diverse kansen en bedreigingen. De eigen kracht van 
het Dorp zal aangesproken moeten worden door: 

• Creativiteit te ontwikkelen om met minder geld 
toch veel te bereiken

• Coöperatiefonds Rabobank, elkaar steunen
• Gebruik maken van de faciliteiten van Club 

Vooruit
• Financiën genereren door meer gebruik te maken 

van evenementen, zomogelijk met subsidiëring van 
de Gemeente

• Samenwerking tussen en evt. bundeling van vereni-
gingen

Tot slot in het kort, heeft Rekken toekomst, wat en hoe:

* Door saamhorigheid!

* Aantrekkelijkheid door instandhouding 

van verenigingen en de school!

* Samen Doen!

* Schouders eronder blijven zetten,  

het gaat niet vanzelf!

* Niet afwachten maar ondernemen!

* Eigen initiatief!

* Eendracht maakt macht!

* Kansen pakken!

Rekken houdt niet op 
bij de grens!
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