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Archieffoto van het Apeldoorns kanaal. Jeugd in Wapenveld. © Henri van der Beek

Stichting ziet volop kansen voor Apeldoorns Kanaal
Een Kanaalweek vol activiteiten, een trekschuit in het kanaal, een zeilschool en een stadsstrand. Ideeën om het Apeldoornse
Kanaal nieuw leven in te blazen zijn er te over. Ben Denekamp en Yuri Koster gaan met de stichting Beleef Het Kanaal echt aan de
slag.
Hanne Koops 29-03-18, 06:25

18
De stichting Beleef Het Kanaal moet de 55 kilometer lange bak water tussen Dieren en Hattem voor eens en altijd op de kaart zetten, met
terugkerende evenementen die uiteindelijk landelijk bekend worden. De stichting vormt de koepel voor de verschillende groepen die al bezig
zijn met het kanaal.
,,Ben en ik waren op een van de bijeenkomsten waar nagedacht werd over het kanaal'', vertelt Yuri Koster.
,,Wij kwamen daar met het idee voor een Kanaalweek, een week vol activiteiten rond het kanaal. Maar dat is al snel veranderd naar de
stichting Beleef Het Kanaal, om een koepel te vormen voor de verschillende initiatieven. We vormen het aanspreekpunt voor de zes
kanaalgemeenten, provincie, ondernemers en initiatiefnemers. De provincie en de gemeenten ondersteunen ons.''

Onontgonnen
Denekamp: ,,Het kanaal is eigenlijk nog een stuk onontgonnen gebied. Op de Veluwe heb je organisaties als Visit Veluwe, Veluwezoom,
Apeldoorn Marketing, noem ze maar op. De stichting moet voor het kanaal uitgroeien tot een op zichzelf staande organisatie die zich met
het kanaal bezighoudt.''

Kers op de taart

Het oorspronkelijke idee van de twee, de Kanaalweek, krijgt inmiddels vorm. ,,Die week wordt het feestje, de kers op de taart van alles wat
er het hele jaar rond het kanaal te doen is. Maar dat kunnen we niet alleen, daarvoor willen we ook een oproep doen. Iedereen die een idee
heeft voor die week, kan zich bij ons melden. Dan kunnen wij kijken of en hoe iets georganiseerd kan worden'', zegt Koster.
De stichting denkt bijvoorbeeld aan horecabedrijven. ,,Het zou mooi zijn om, ik noem maar iets, langs het hele kanaal een kanaalmenu aan
te bieden. Als je dat gezamenlijk aanpakt, kun je dat ook overal goed laten zien'', hoopt Koster. ,,En dan zou het mooi zijn als zo'n
Kanaalweek uitgroeit tot iets wat elk jaar terug komt, net als de TT in Assen of de Zwarte Cross'', vult Denekamp aan.

Kanaalweek
Het blijft wat betreft de twee niet alleen bij de Kanaalweek. Koster denkt verder aan het herstellen van oude historische panden langs het
kanaal. ,,Of breng een scheepswerf terug, leg een trekschuit in het water, maak er zwemwater van. Er is zo veel mogelijk, maar mensen
staan nu nog met de rug naar het kanaal, ze moeten zich weer omdraaien en het kanaal zien.''
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