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1. Inleiding 

In Twente, vlakbij de Duitse grens, ligt een van de weinige hoogveengebieden die Nederland nog rijk 

is: Engbertsdijksvenen. Het natuurgebied van ongeveer 1.000 hectare is beschermd binnen het 

Europees natuurnetwerk Natura 2000. 

Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het realiseren van de ontwikkelopgaven voor het Natura 

2000-gebied Engbertsdijksvenen, conform het vastgestelde beheerplan. Bij de nadere uitwerking van 

de maatregelen is onderscheid gemaakt tussen maatregelen binnen het huidige natuurgebied (interne 

maatregelen) en maatregelen buiten het huidige natuurgebied (externe maatregelen). Voor het 

interne project is Staatsbosbeheer de (bestuurlijk) trekker en voor het externe project is LTO-Noord 

de (bestuurlijk) trekker.  

Beide projecten vormen gezamenlijk het N2000 project Engbertsdijksvenen en hebben als doel om 

door middel van herstel- en inrichtingsmaatregelen unieke habitatten in hoogveen natuurgebieden te 

behouden, herstellen, versterken en uit te breiden. Het meten en beoordelen van de leefbaarheid als 

gevolg van deze maatregelen in de omgeving vormt een onderdeel van het project.  

Om de impact van het project op de leefbaarheid in de (wijde) omgeving van het projectgebied in kaart 

te brengen heeft afgelopen jaar een eerste onderzoek plaatsgevonden onder stakeholders en 

betrokken actoren. Deze groepen bestonden zowel uit in- en omwonenden als ondernemers. Hoe 

kijken zij tegen het project aan? En hoe ervaren zij de huidige leefbaarheid in het gebied? De 

uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in de voorliggende rapportage. 

Deze rapportage gaat over de eerste momentopname van de leefbaarheid. Het proces om invulling te 

geven aan de ontwikkelopgaven is al vele jaren eerder gestart. Op het moment van deze 

leefbaarheidsscan ligt er een vastgesteld Provinciaal Inrichtingsplan (PIP) voor de interne maatregelen. 

Er lopen nog bezwaarprocedures bij de Raad van State over dit PIP. Voor het externe project zijn 

verschillende varianten doorgerekend en is in december 2021 een voorkeursvariant gekozen door de 

BAC. Deze voorkeursvariant wordt nog uitgewerkt tot een inrichtingsplan, PIP en 

Milieueffectrapportage (MER), welke ter inzage gelegd gaan worden. 

Leeswijzer 
Hoofstuk 2 licht het project N2000 project Engbertsdijksvenen in vogelvlucht toe, door in te gaan op 

de relevante informatie voor deze rapportage. Hoofdstuk 3 gaat in op de aanpak en de methode die 

gehanteerd zijn om een momentopname van de huidige beleving van leefbaarheid in relatie tot socio-

economische aspecten in kaart te brengen. In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste resultaten en 

uitkomsten per onderzoeksfase weergegeven. Deze uitkomsten vormden de basis voor de conclusies 

en aanbevelingen van het rapport over de leefbaarheid en socio-economische effecten, welke in 

hoofdstuk 5 staan weergegeven. Met behulp van deze aanbevelingen kunnen socio-economische 

effecten van vergelijkbare projecten in de toekomst beter zichtbaar en wellicht verbeterd worden. In 

de bijlagen zijn de gespreksleidraad voor het interview en de afgenomen enquêtes te vinden. 

WAT IS DE ACHTERGROND VAN HET PROJECT? WIE ZIJN DE KARTREKKERS EN WAT IS 

HUN ROL? WAAROM EEN LEEFBAARHEIDSSCAN? 
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2. Project in vogelvlucht 

Het N2000 project Engbertsdijksvenen heeft twee belangrijke doelstellingen: 

1. Het vasthouden van regenwater en het voorkomen van het verdampen van water via 

grassen, bomen en bosopslag in het natuurgebied Engbertsdijksvenen; 

2. De hydrologische situatie verbeteren, ten behoeve van het behoud en herstel van het 

levend en herstellend hoogveen. 

Het project speelt zich af in en rondom natuurgebied Engbertsdijksvenen. Figuur 1 laat zien waar dit 

gebied ligt. 

 

Figuur 1 Gebied in en rondom Engbertsdijksvenen 

Communicatie en betrokken partijen 

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van maatregelen die reeds uitgevoerd zijn, is in het gebied op 

diverse manieren met stakeholders gecommuniceerd waarbij verschillende communicatiemiddelen en 

activiteiten zijn ingezet: 

- Folders/brochures 

- Tijdelijke bouwborden 

- Uitingen in nieuwsbrieven en lokale/regionale/nationale media 

- Persberichten 

WAT IS DOELSTELLING VAN HET PROJECT? WAAR IN NEDERLAND VINDT HET PROJECT 

PLAATS EN WIE ZIJN BIJ HET PROJECT BETROKKEN? 
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- Voorlichtingsbijeenkomsten 

- Filmpjes, kaarten en basisinformatie voor gebiedsgidsen 

- Website Engbertsdijksvenen 

Het project is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Europese Unie, het ministerie 

van LNV en provincie Overijssel. In de Bestuurlijke Adviescommissie zijn alle partners 

vertegenwoordigd en zij adviseren de provincie over het totaalpakket aan maatregelen. Hierin wordt 

samengewerkt met gemeente Twenterand, gemeente Hardenberg, gemeente Tubbergen, waterschap 

Vechtstromen, Natuur en Milieu Overijssel, Staatsbosbeheer, LTO Noord en provincie Overijssel. 

Daarnaast zijn de boeren aan de oost- en westzijde, de bewoners en de landgoederen en 

beheereenheden in de BAC vertegenwoordigd.  
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3. Methode en aanpak onderzoek 

Om te onderzoeken hoe de stakeholders de leefbaarheid van het gebied momenteel ervaren, dus 

vóórdat er grote herstelwerkzaamheden plaats hebben gevonden, is er een stappenplan uitgevoerd.  

Het stappenplan voor dit eerste onderzoek ziet er als volgt uit: 

 

Stap 1: Korte deskstudie 
Doel van deze eerste stap is het in kaart brengen van het totale project en de daarbij horende context 

tussen de uit te voeren maatregelen, de omgeving en de mogelijke stakeholders. Daarbij is gekeken 

naar eventuele theoretische kaders in socio-economische studies en leefbaarheidsonderzoeken die 

een leidraad kunnen vormen voor dit onderdeel van de review. Ook is een groslijst van stakeholders, 

vragen en bespreekpunten gemaakt ten behoeve van stap 2.  Concreet zijn in deze stap de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd: 

- Doornemen van bestaande rapportages. 

- Gesprek met projectleiders/omgevingsmanagers Engbertsdijksvenen. 

- Globaal onderzoek naar het Engbertsdijksvenen-gebied met focus op maatregelen en 

stakeholders. 

- Bezoek van het Engbertsdijksvenen-gebied onder begeleiding. 

Stap 2: Bijeenkomst met projectmanagers/omgevingsmanagers 
Om voldoende informatie over verschillende aspecten uit het project en de belanghebbende 

stakeholders te verzamelen, is een interactieve bijeenkomst georganiseerd met Engbertsdijksvenen 

gebiedsbeheerders/omgevingsmanagers van Staatsbosbeheer en LTO.  

In de bijeenkomst zijn praktijkervaringen gedeeld. Hoe is het project verlopen? Wat ging en gaat er 

goed? Wat kon achteraf gezien beter? Waar liggen kansen of pijnpunten in het gebied? Waar moet 

rekening mee gehouden worden in de toekomst?  

Stap 3: Kwalitatief onderzoek 
Om diepgaande informatie over verschillende aspecten uit het project en ervaringen en meningen van 

relevante stakeholders uit het projectgebied te verzamelen, vonden diepte-interviews met 10 

personen plaats. Er zijn op het moment van interviewen nog geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd, 

dus de interviews vormen een momentopname van de ervaren leefbaarheid in het gebied vóór 

uitvoering van de werkzaamheden.  

De selectie van de te interviewen personen heeft in nauwe samenspraak met sleutelpersonen in de 

gebieden en de projectleiders/omgevingsmanagers plaatsgevonden. Daarbij is nadrukkelijk gekeken 

naar spreiding over het gebied en verschillende typen stakeholders.  

1. Korte 
deskstudie

2. Kick off 
op locatie

3. Kwalitatief 
onderzoek 

(interviews)

4. Tussentijdse 
bespreking

5. Kwantitatief 
onderzoek 
(enquêtes)

6. Eindrapport 
(uitkomsten en 

advies)

LANGS WELKE WEG IS DE IMPACT VAN HET PROJECT OP DE LEEFBAARHEID IN KAART 

GEBRACHT? WELKE STAPPEN ZIJN GEVOLGD? BIJ WIE EN OP WELKE WIJZE IS DE INPUT 

OPGEHAALD? 
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De interviews zijn telefonisch en online via Teams afgenomen.  

Met alle stakeholders is aan de hand van een vooraf opgestelde en afgestemde gespreksleidraad 

gesproken over sociaaleconomische gevolgen en de invloed daarvan op de leefbaarheid in het gebied. 

Bijlage 1 bevat de gehanteerde gespreksleidraad voor de stakeholders. 

Stap 4: Tussentijdse bespreking 
De uitkomsten van de stakeholdersgesprekken zijn besproken in digitaal overleggen om de juiste 

duiding te geven én om op basis daarvan de volgende stap concreet te maken. Zo ontstond een 

gedeeld beeld over de uitkomsten van het kwalitatief onderzoek en de vervolgaanpak. 

Welke informatie gaan we ophalen in de twee afgesproken doelgroepen (ondernemers en in- en 

omwonenden van het gebied)? Op basis van de uitkomsten van de eerdere stappen is een concreet 

en afgestemd plan ontwikkeld voor het kwantitatief onderzoek, bestaande uit plan van aanpak en 

vragenlijsten.  

Stap 5: Kwantitatief onderzoek 
In aanvulling op de uitkomsten van de kwalitatieve onderzoeksfase is kwantitatief onderzoek 

uitgevoerd in stap 5. Zo kunnen er cijfermatige uitspraken gedaan worden over de socio-economische 

gevolgen van de herstelmaatregelen voor de in- en omwonenden en ondernemers nabij natuurgebied 

Engbertsdijksvenen. Op basis van de eerdere stappen zijn twee groepen stakeholders gedefinieerd. 

Het kwantitatieve onderzoek is daarom opgedeeld in twee delen en er zijn twee soorten enquêtes 

afgenomen, namelijk voor:  

1. De in- en omwonenden van het gebied, met als focus de thema’s fysieke woonomgeving 

en het sociaal klimaat. 

2. De ondernemers, waarbij de focus ligt op het thema economische ontwikkeling. Daarbij is 

zowel oog voor agrarische ondernemers, maar ook voor recreatieondernemers, mkb 

(midden- en kleinbedrijf), etc. 

Deze enquêtes zijn te vinden in bijlage 2. 

Eerste enquêtes als eerste meetpunt 
De enquêtes uit het kwantitatieve onderzoek vormen het eerste meetpunt en vergelijkingen kunnen 

worden gemaakt als er een tussenmeting wordt uitgevoerd wanneer uitvoering van de 

werkzaamheden door de aannemer gestart is. Alleen de compleet ingevulde enquêtes zijn 

meegenomen in de analyse om risico op een incompleet of vertekend beeld te voorkomen.  

De mate waarin in- en omwonenden en ondernemers verwachten dat het project Engbertsdijksvenen 

impact zal hebben op de leefbaarheidsaspecten en economische aspecten in de toekomst, is nu niet 

meegenomen. Deze keuze is gemaakt, omdat de te nemen maatregelen nog niet compleet bekend 

zijn. Wel geven sommige respondenten in hun reacties op de open vragen al aan hoe zij denken dat 

het project verschillende factoren kan beïnvloeden. Dit is echter niet direct kwantificeerbaar voor de 

gehele groep respondenten, omdat het niet specifiek is uitgevraagd aan de totale groep. Wanneer een 

antwoord veel werd gegeven, is dit wel gemeld in de resultaten. 

Doelgroep in- en omwonenden enquête 
Het deel van het kwantitatieve onderzoek dat betrekking heeft op in- en omwonenden, is uitgezet in: 

- Vriezenveen 

- De Pollen 

- Bruinehaar 
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- Langeveen 

- Kloosterhaar 

- Sibculo 

- Westerhaar- Vriezenveensewijk 

Met behulp van geotargeting hebben mensen de enquête via een advertentie op Facebook en 

Instagram online ontvangen als ze woonachtig zijn in voorgenoemde gebieden, 18 jaar of ouder zijn 

en interesse hebben in openluchtrecreatie, lopen, natuurfotografie, vogels, natuur, fietsen, vogelen, 

recreatie, planten, rust, vee of dieren. Er is niet alleen gebruik gemaakt van geotargeting, maar de 

enquêtes zijn ook uitgezet via samenwerkingspartners. Hiervoor zijn de volgende kanalen gebruikt: 

website Engbertsdijksvenen en de website, social kanalen en/of nieuwbrieven van dorpsraden, 

gemeenten, Waterschap en Provincie. 

Het doel van de enquête voor in- en omwonenden is om een beeld te krijgen van: 

1. De beoordeling van leefbaarheidsaspecten die betrekking hebben op de fysieke 

woonomgeving en het sociaal klimaat door in- en omwonenden van de Engbertsdijksvenen 

op dit moment; 

2. De mate waarin in- en omwonenden vinden dat (de voorbereiding voor) het project 

Engbertsdijksvenen impact heeft op deze leefbaarheidsaspecten;  

3. De voorwaarden of aanpassingen die in de ogen van in- en omwonenden zullen bijdragen 

aan een groter/positiever effect van het project op de leefbaarheid van het gebied. 

Doelgroep ondernemersenquête 
Dit deel van het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd onder ondernemers in de omgeving van 

Engbertsdijksvenen. We verspreidden de enquête voor ondernemers via verschillende nieuwsbrieven, 

partnersites en kanalen als de LTO, Lions, etc. Ook via Facebook en Instagram is de enquête online 

uitgezet, doordat bewoners in bovengenoemde advertentie ook de optie hadden de 

ondernemersenquête in te vullen.  

Het doel van de ondernemersenquête is om een beeld te krijgen van: 

1. De beoordeling van leefbaarheidsaspecten die betrekking hebben op economische 

ontwikkeling voor ondernemers in en rondom de Engbertsdijksvenen op dit moment; 

2. De mate waarin in- en omwonenden vinden dat (de voorbereiding voor) het project 

Engbertsdijksvenen impact heeft op deze leefbaarheidsaspecten;  

3. De voorwaarden of aanpassingen die in de ogen van ondernemers zullen bijdragen aan 

een groter/positiever effect van het project op de leefbaarheid van het gebied. 

Stap 6: Eindrapport 
Op basis van alle opgehaalde informatie is deze eindrapportage over dit eerste onderzoek geschreven, 

met daarin uitkomsten en advies. 
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4. Belangrijkste resultaten en uitkomsten per onderzoeksfase 

Deskresearch 
In deze onderzoeksfase is enerzijds gekeken naar het project en anderzijds naar het theoretisch kader 

van socio-economische aspecten en leefbaarheid. Wat zijn socio-economische aspecten en wat voor 

effect hebben zij op de leefbaarheid? 

Socio-economische aspecten  
Op het moment dat het sociale het economische treft, spreken we van socio-economische aspecten. 

In dit geval is er gekeken naar hoe deze aspecten in Engbertsdijksvenen-gebied (onderwijs, winkels, 

werkgelegenheid, aanwas van jonge gezinnen etc.) invloed hebben op de leefbaarheid in het gebied.  

Kwalitatief onderzoek 

Algemeen  
De 10 geïnterviewden (wonende en/of werkende in en rondom Engbertsdijksvenen) zijn op 
verschillende manieren betrokken bij het gebied en de werkzaamheden. Een aantal geïnterviewden 
geeft aan zelf in een commissie te zitten die verband houdt met het project of hier rechtstreekse lijnen 
mee te onderhouden.  
 

Communicatie 
Alle geïnterviewden geven, op het moment van de interviews, aan dat de persoonlijke communicatie 
over het project tegenvalt. Er is volgens hen weinig sprake van een heldere, proactieve communicatie 
vanuit LTO Noord of Staatsbosbeheer en plannen die gecommuniceerd worden veranderen met 
regelmaat. Zij wensen daarom dat de uitvoerende partijen ‘knopen doorhakken’ over de uitvoering 
van het project zodat het voor iedereen duidelijk wordt waar hij/zij aan toe is. Concrete duidelijkheid 
over wat er precies in het gebied gaat gebeuren en vaste aanspreekpunten ontbreken. Doordat 
respondenten voor hun gevoel in het ongewisse worden gelaten, beïnvloedt dit hun perceptie van 
leefbaarheidsaspecten negatief op het moment van de interviews. Dit heeft direct invloed op hun 
leefbaarheid omdat de onduidelijkheid die ontstaat, zorgt voor een negatief en onzeker gevoel over 
de toekomst.  
 

Gevolgen N2000 project Engbertsdijksvenen 
Bijna alle geïnterviewden (9 respondenten) zien negatieve gevolgen van het N2000 project 
Engbertsdijksvenen op zowel maatschappelijk als economisch vlak. Een aantal zijn, in zekere zin, toch 
ook ‘positief’ over het project (3 personen). Er worden door meerdere personen meekoppelkansen 
benoemd (50%). 
 

Betrokkenheid gebied  
Het gros van de geïnterviewden (6 respondenten) bezoekt bijeenkomsten over de werkzaamheden en 
voortgang van het project. Een aantal geïnterviewden (3 respondenten)) geeft aan niet geïnformeerd 
te worden over deze bijeenkomsten. Ook vinden bepaalde geïnterviewden (3 respondenten) – 
ondanks dat zij vrij veel kennis hebben van het gebied en/of generaties lange ervaring hebben met het 
gebied – dat ze niet of te weinig om advies of input gevraagd als het gaat om planvorming en nodige 
werkzaamheden. Er wordt dan ook gevraagd om een meer open communicatie vanuit de 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN UITKOMSTEN VOOR HET KWALITATIEVE 

ONDERZOEK? EN WAT HOUDEN DEZE VOOR HET KWANTITATIEVE GEDEELTE IN?  
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bewonerscommissie-BAC-LTO Noord-Staatsbosbeheer en om relevante informatie naar alle 
belanghebbenden te communiceren. De personen die betrokken zijn bij een commissie ervaren deze 
manier van betrokkenheid en communicatie als prettig. 
 

Vastgestelde sociaaleconomische en duurzaamheidscriteria door de BAC 
Eerder zijn in het interne en externe gebiedsproces door stakeholders een zevental 

sociaaleconomische- en duurzaamheidscriteria benoemd. Deze hebben een directe invloed op de 

leefbaarheid. Deze criteria zijn in de interviews expliciet besproken. In tabel 1 staat per criterium 

aangegeven welke opmerkingen de geïnterviewden daarbij benoemd hebben. Ook is benoemd 

hoeveel personen dit vermeld hebben.  

 

Tabel 1 Opmerkingen van geïnterviewden per sociaaleconomisch- en duurzaamheidscriterium 

Behoud van woongenot 
 

•  • Veel overlast van de werkzaamheden (10 respondenten)  

• Gebied wordt leger (mensen vertrekken) (8 respondenten) 

• Faciliteiten zullen afnemen door vertrek mensen (7 respondenten)  

• Meer woongenot doordat gebied mooier wordt (2 respondenten) 

• Minder woongenot doordat woning bijvoorbeeld vochtiger wordt of 
zelfs niet meer bewoonbaar blijkt (6 respondenten) 

Behoud van leefgenot 
 

•  • Neemt af doordat er verpaupering in het gebied optreedt 
(leegstaande woningen, minder bewoners, meer zwerfvuil) (8 
respondenten) 

• Verschraald monotoon landschap is niet aantrekkelijk (2 
respondenten) 

• Het is onduidelijk welke invloeden de verschillende projecten (o.a. 
een windmolenproject) in het gebied op elkaar hebben (1 
respondent) 

• Als het project klaar is, neemt het leefgenot weer toe. Nu is er 
vooral frustratie over de voortgang (3 respondenten) 

Behoud van voorzieningen 
 

•  • Nemen af doordat mensen zullen (moeten) vertrekken uit het 
gebied met als mogelijk gevolg dat de faciliteiten afnemen (scholen, 
(sport)verenigingen, winkels) (10 respondenten) 

• Gebied gaat zich (opnieuw) verder ontwikkelen en trekt daardoor 
weer andere mensen aan. Dit biedt kansen voor regionale 
coöperatie tussen bewoners en bedrijven (2 respondenten) 

Recreatieve aspecten/ 

meekoppelkansen 
 

•  • Alle geopperde meekoppelkansen worden niet opgenomen in het 
N2000 project Engbertsdijksvenen (3 respondenten) 

Landbouw in balans met de 

natuur 
 

•  • Juist niet in balans, landbouw moet wijken voor natuur en er wordt 
niet mee gedacht over andere mogelijkheden voor boeren (7 
respondenten) 

• Het is nu in balans, na werkzaamheden is het uit balans en moeten 
bedrijven wijken voor de natuur (8 respondenten) 

• Biodiversiteit is essentieel en bedrijven kunnen samenwerken met 
de natuur en gebruik maken van de kansen (natuurboeren) (1 
respondent) 

Zekerheid voor de lange 

termijn (bedrijfszekerheid) 

•  • Er is juist veel onzekerheid doordat het zo lang duurt en er veel 
verschillende varianten van plannen zijn doorgerekend en 
gepresenteerd (9 respondenten) 

• Er is te veel onzekerheid over de mogelijke gevolgen van het N2000 
project Engbertsdijksvenen 

• Voor bepaalde bewoners/bedrijven (9 respondenten) 
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• Zolang de ondernemer en de betrokken partijen samen mee 
kunnen denken, ontstaan er mogelijkheden. Het moet wel 
economisch rendabel zijn en blijven (3 respondenten) 

Rust voor de natuur •  • Juist al lange tijd veel machines in het gebied, ook in het 
vogelbroedseizoen (8 respondenten) 

• Er moet meer rust komen voor de natuur zodat deze zich kan 
herstellen en ontwikkelen. De mens moet/hoeft niet zomaar overal 
toegang toe te hebben (2 respondenten) 

 

Kwantitatief onderzoek; resultaten in- en omwonendenenquête 
De online enquête is door 453 in- en omwonenden compleet ingevuld. Alle schaalvragen zijn gesteld 

op basis van een tienpuntschaal, waarbij 1 slecht is en 10 uitmuntend.  

Algemeen 
De meerderheid van de respondenten woont in Vriezenveen (25%), Kloosterhaar (19%) en Sibculo 

(14%), zoals in figuur 2 te zien is. De meerderheid van de respondenten is 31 jaar of ouder, met een 

piek van mensen tussen de 41-50 jaar (97) en 51-60 (118) jaar. 

 

Figuur 2 Woonplaats respondenten in- en omwonenden enquête 

Aspecten die leefbaarheid beïnvloeden 
De respondenten gaven aan welke aspecten de meeste invloed hebben op de leefbaarheid in hun 

omgeving en hierbij mochten ze meerdere aspecten aangeven. De meest gekozen aspecten:  

- Aantrekkelijkheid woonomgeving (308) 

- Veiligheid (226) 

- Winkels/supermarkt (186) 

- Buren (181) 

Aspecten als horeca (café/restaurant) (99 keer) en kerk(gemeenschap) (85 keer) zijn het minst 

aangegeven. Alle aspecten die respondenten aangeven te missen in deze vraag, komen later in de 

enquête terug als aparte vraag, op werkgelegenheid na. 



 
 

Socio-Economic review | AddMire LIFE Engbertsdijksvenen LIFE 18 | NAT/NL 000636 12 

 

Bekendheid met Natura 2000 project Engbertsdijksvenen 
Hoe staat het met de bekendheid van het Natura 2000 project Engbertsdijksvenen onder de 

respondenten? 

- 71% van de respondenten is bekend met het Natura 2000 project Engbertsdijksvenen.  

- 26% van de respondenten heeft ervan gehoord, maar weet niet goed wat het inhoudt. 

- De overige 3% is helemaal niet bekend met het Natura 2000 project Engbertsdijksvenen.  

De respondenten die niet (volledig) bekend zijn met het project zouden vooral graag via artikelen in 

de lokale/regionale media (56%) of via een nieuwsbrief (37%) geïnformeerd worden. 16% van de 

respondenten (21 mensen) die niet (volledig) bekend zijn met het project, hebben ook geen behoefte 

aan informatie hierover. 

Huidige waardering voor algemene onderwerpen 
Als eerste spraken de respondenten hun huidige waardering uit over algemene onderwerpen. Uit 

Figuur 3 kan het huidige gemiddelde op een schaal van 1 tot 10 worden afgeleid: 

- Gebruik van erf/tuin/perceel: 8,07 

- (Winkel)voorzieningen: 5,58 

- Waardeontwikkeling onroerend goed: 6,31 

- Werkgelegenheid: 6,28 

  

Figuur 3 Huidige waardering algemene onderwerpen in- en omwonenden enquête 
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Waardering specifieke leefbaarheidsaspecten huidige situatie 
De respondenten hebben aangegeven hoe ze de leefbaarheid momenteel ervaren, vóór uitvoering van 

Natura 2000-maatregelen. Tabel 2 laat de resultaten zien. 

Tabel 2 Gemiddelde waardering leefbaarheidsaspecten in- en omwonenden enquête 

Onderwerp Gemiddelde 
waardering 

Woongenot (behoud van privacy, droge woonomgeving, voldoende beschutting tegen 
de wind, etc.) 

7,73 

Leefgenot (contact met de buren, behoud van woningen en bedrijvigheid, schoonheid 
en hygiëne leefomgeving, behoud van voorzieningen, etc.) 

7,72 

Verkeersveiligheid in en rondom Engbertsdijksvenen 6,16 

Veiligheid in en rondom Engbertsdijksvenen (kraken van leegstaande/leegkomende 
huizen, verpaupering van het gebied, zwervers in het gebied, hangjongeren, etc.) 

7,41 

Voorzieningen (winkels/scholen/horeca) 6,38 

Verenigingsleven (sport, muziek, toneel, carnaval, etc.) 7,21 

Kerk(gemeenschap) 7,03 

Natuurgebied Engbertsdijksvenen (toegankelijkheid, eigenheid, etc.) 6,87 

Dag-recreatieve mogelijkheden (kleine recreatieve voorzieningen waaronder fietsen, 
fotograferen, wandelen, hardlopen, ommetje met de hond, ontspanning, vogels 
kijken, bezoeken streekmusea, etc.) 

6,78 

Verblijfs-recreatieve mogelijkheden (campings, B&B’s, hotels, vakantieparken, etc.) 5,82 

Cultuurhistorisch erfgoed (cultuurhistorische elementen als hoogveenkern, 
veenrestvlakten en -heuvels, wijken en kanalen, (lei)dijken en wegen, smalspoor, etc.) 

6,48 

Kansen voor ondernemers op gebied van land- en tuinbouw 4,71 

Kansen voor ondernemers op gebied van recreatie 5,70 

Kansen voor ondernemers op gebied van mkb (midden- en kleinbedrijf) 5,61 

 

Overige leefbaarheidsaspecten 
Voor 88% procent van de respondenten zijn door voorgaande thema’s alle voor hen belangrijke 

aspecten al benoemd. De overige 22% mist aspecten in de afgenomen enquête. 

Nieuw genoemde zaken of zaken welke niet onder de genoemde onderwerpen vallen: 

- Vragen over de toekomst en of omwonenden zich nu al zorgen maken. 

- Vragen hoe de zorgen verholpen kunnen worden. 

- Windmolens. 

- Informatie om klachten in te dienen. 

- Betrokkenheid of mogelijkheden tot inspraak van burgers/buurtbewoners. 

- Leefbaarheid en voorzieningen specifiek voor de jeugd. 

- Te weinig marketing voor het gebied. 

- Verschil maken tussen kleine en grote dorpskernen. Vooral de kleinere kernen leefbaar 

houden. 

- Mentale (on)gezondheid door onzekere situatie. 

- Klachten over geldverspilling, subsidies, terugkomst van hoogveen, overheden, Staatsbosheer, 

project Natura 2000 in het algemeen en/of deze enquête. 
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Waardering totale leefbaarheid woonomgeving 
De laatste inhoudelijke vraag laat respondenten een cijfer voor de waardering van de totale 

leefbaarheid van hun woonomgeving geven, vóór uitvoering van N2000 project Engbertsdijksvenen. 

Gemiddeld scoort deze vraag een 7,3 op een schaal van 1 tot 10.  

Waarderering afhandeling klachten en zorgen 
De respondenten waarderen de afhandeling van problemen en/of zorgen die ze ervaren van het 

project om te komen tot een duurzaam herstel van het natuurgebied Engbertsdijksvenen met een 

gemiddelde van 4,63. Deze vraag gaat puur over de afhandeling van zowel problemen als zorgen, niet 

over de (mate van) zorgen die de respondenten hebben. 

Opmerkingen van respondenten 
Ruim een kwart van de respondenten had geen opmerkingen meer na het invullen van de enquête. 

Figuur 4 laat zien dat de overige opmerkingen variëren van inhoudelijk, tot procesmatig en opzet van 

de enquête. 

 

Figuur 4 Overige opmerkingen respondenten in- en omwonenden enquête 

Kwantitatief onderzoek; resultaten ondernemersenquête 
De online enquête is door 37 ondernemers compleet ingevuld. Alle schaalvragen zijn gesteld op basis 

van een tienpuntschaal, waarbij 1 slecht is en 10 uitmuntend.  

Algemeen 
De meerderheid van de bedrijven is gevestigd in Vriezenveen (19%). De bedrijven van de overige 

respondenten zijn verdeeld over de andere woonplaatsen: 11% van de bedrijven in zowel Langeveen, 

Kloosterhaar, Bruinehaar als Sibculo en 8% van de bedrijven in zowel Hardenberg, Westerhaar-

Vriezenveensewijk als Westerhaar. De respondenten zijn veelal tussen de 41 en 60 jaar oud.  

De respondenten voeren hun bedrijven vooral in de land- en tuinbouwsector. De tweede en derde 

grootste branche vormen in deze enquête de sectoren van Toerisme, recreatie en horeca en die van 

mkb, waar respectievelijk 6 en 3 respondenten actief in zijn. Een enkeling (1) is actief in de 

Gezondheidszorg en welzijn, maar geen van de respondenten opereert in de sector Onderwijs, cultuur 

en wetenschap. 
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Relatie tussen onderneming en natuurgebied Engbertsdijksvenen 
Meer dan de helft van de respondenten (54%, dus 20 personen) geeft aan dat er sprake is van een 

sterke relatie tussen zijn/haar onderneming en natuurgebied Engbertsdijksvenen. Voor 25% (13 

personen) is er sprake van een beperkte relatie en voor 10% (4 personen) is er geen sprake van een 

relatie tussen de onderneming en het natuurgebied. 

De 33 respondenten die aangeven een relatie tussen hun onderneming en Engbertsdijksvenen te zien, 

onderbouwen dit op verscheidene manieren: 

- Bijna de helft (48%) van de respondenten geeft aan dat de bestaande relatie de 

ondernemingsmogelijkheden behelst.  

- 21% van de respondenten geeft aan dat hun onderneming dicht bij natuurgebied 

Engbertsdijksvenen gevestigd is door bijvoorbeeld teelt of (pacht)gronden daar.  

- 21% geeft aan dat hun klanten en gasten de relatie tot het natuurgebied vormen. Het gaat dan 

om verblijfs-recreatieve mogelijkheden als vakantiewoningen en een camping, maar ook om 

wandelaars, fietsers en het faciliteren van bijeenkomsten al dan niet voor Engbertsdijksvenen.  

- De overige 3% en 6% geeft aan dat ze ofwel samenwerken met het natuurgebied dan wel 

persoonlijke of bedrijfsmatige relaties hebben met het gebied doordat hun klanten 

ondernemers of bewoners zijn uit het gebied. 

Bekendheid met Natura 2000 project Engbertsdijksvenen 
Ruim 80% van de respondenten is bekend met het Natura 2000 project Engbertsdijksvenen. 16% van 

de respondenten heeft ervan gehoord, maar weet niet goed wat het project inhoudt en er is niemand 

helemaal niet bekend met het Natura 2000 project Engbertsdijksvenen. 

De respondenten die niet volledig bekend zijn met het project, zouden vooral graag via een nieuwsbrief 

(50%), informatieavond (50%) of artikelen in lokale/regionale media (33%) op de hoogte willen worden 

gehouden. Eén respondent heeft geen behoefte aan informatie over het project. 

Waardering economisch perspectief huidige situatie 
De respondenten hebben aangegeven op een schaal van 1 tot 10 hoe ze het economisch perspectief 

voor hun bedrijf momenteel ervaren, vóór uitvoering van Natura 2000-maatregelen. Er zijn specifieke 

deelthema’s bevraagd, zoals tabel 3 laat zien. 

Tabel 3 Gemiddelde waardering economisch perspectief ondernemersenquête 

Onderwerp Gemiddelde 
waardering 

Ruimte voor ondernemerschap 6,00 

Omstandigheden voor het uitvoeren van uw productie/werkzaamheden 6,38 

Groeimogelijkheden 4,75 

Bestaanszekerheid 4,83 

Economische binding met het gebied 5,94 

Sociale binding met het gebied (sponsoring in allerlei vormen, leendiensten, hand- en 
spandiensten, etc.) 

5,88 

 

Waardering totale economisch perspectief 
De laatste inhoudelijke vraag laat respondenten een cijfer voor de waardering van het totale 

economisch perspectief van hun bedrijf geven, vóór uitvoering van het Natura 2000 project 

Engbertsdijksvenen. Gemiddeld scoort deze vraag een 5,76.  
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Waardering afhandeling klachten en zorgen 
De afhandeling van problemen en zorgen die respondenten ervaren van het project om te komen tot 

een duurzaam herstel van het natuurgebied Engbertsdijksvenen, wordt door respondenten 

beoordeeld met een cijfer 2,84 (op schaal van 10). Het gaat hier puur om de afhandeling van 

problemen en zorgen, niet over de (mate van) zorgen die respondenten ervaren. Zes respondenten 

geven aan geen ervaring te hebben met problemen/zorgen of de afhandeling hiervan. 

Opmerkingen van respondenten 
Ruim 60% van de respondenten had geen opmerkingen meer na het invullen van de enquête. In de 

overige 12 reacties reageren de respondenten negatief op de keuzes die gemaakt worden wat betreft 

Natura 2000 project Engbertsdijksvenen en de gevolgen hiervan voor de ondernemers.  

Overige aspecten wat betreft economisch perspectief 
Voor ruim de helft (57%) van de respondenten zijn alle voor hen belangrijke aspecten benoemd in de 

enquête. De overige 43% mist aspecten in de afgenomen enquête.  

Bij de open antwoorden bestaat ongeveer een derde uit antwoorden die onder andere aspecten vallen 

of al eerder benoemd zijn. De overige 11 opmerkingen gaan over:  

- Meer op de toerismekaart komen. 

- Leefbare omgeving; deze wordt nu verminderd door dragende krachten en/of ondernemers 

weg te halen uit het gebied. Handhaving van een buurtsuper en zorgen voor voldoende balans 

in economie en ecologie worden als oplossingen genoemd. 

- Toekomstperspectief. 

- Negatieve beoordeling van landbouw door natuurlobby. 

- Verdwijnen van agrarische bedrijven/ondernemers. 

- Het gebied meer toegankelijk maken. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

De uitkomsten van het resultatenhoofdstuk vormen de basis voor de conclusies over socio-

economische gevolgen voor de in- en omwonenden en ondernemers nabij natuurgebied 

Engbertsdijksvenen. In dit hoofdstuk geven we, naast conclusies, ook een aantal aanbevelingen 

waarmee de waarderingen voor de bevraagde socio-economische thema’s in de toekomst wellicht 

positiever gewaardeerd worden. 

Conclusies kwalitatief onderzoek 

Toekomstige leefbaarheid Engbertsdijksvenen-gebied 
Alle geïnterviewden – ongeacht hun achtergrond als bewoners of ondernemer - beoordelen de 

leefbaarheid van het natuurgebied Engbertsdijksvenen en directe omgeving op dit moment als goed.  

Nagenoeg alle geïnterviewden zijn bang dat de leefbaarheid in hoge mate afneemt als gevolg van de 

interne en externe werkzaamheden in het gebied. Belangrijkste veroorzaker van deze verwachting is 

de verwachte wateroverlast en de impact daarvan. Men verwacht dat door de wateroverlast 

bewoners/bedrijven uit het gebied (moeten) vertrekken, wat negatieve gevolgen heeft voor de 

leefbaarheid van het gebied.  

Sommige geïnterviewden geven aan dat zij elke dag in onzekerheid leven omdat zij niet weten wat de 

gevolgen van de verschillende werkzaamheden gaan zijn.  Hierdoor weten zij niet of zij kunnen blijven 

wonen en/of werken op hun huidige locatie. Bijna alle geïnterviewden (90%) zien alleen maar 

negatieve gevolgen op zowel maatschappelijk als economisch vlak van het Natura 2000 project 

Engbertsdijksvenen door aspecten benoemd in de resultatensectie. Bijlage 3 benoemt de 

meekoppelkansen voor het project die door de geïnterviewden zijn aangegeven. 

Communicatie 
Respondenten vinden het belangrijk dat de algehele communicatie vanuit partijen als 

Staatsbosbeheer, LTO en BAC helderder wordt. Ook voelen mensen zich nu gepasseerd en geven ze 

aan dat niet altijd de inbreng van alle direct betrokkenen gehoord wordt.   

Conclusies kwantitatief onderzoek; in- en omwonenden 
Er heerst veel ontevredenheid onder de respondenten, hoewel de gegeven cijfers voor de bevraagde 
thema’s dat niet altijd laten zien. Bij vrijwel alle onderwerpen werd er stevig gereageerd op de Natura 
2000 project Engbertsdijksvenen maatregelen; deze maatregelen afschaffen is volgens de 
respondenten de beste oplossing. Bijlage 3 laat een greep uit de argumenten zien die vaak voorkomen, 
waarbij de antwoorden voor de leesbaarheid samengevat en -gevoegd zijn. In bijlage 3 staan ook de 
meekoppelkansen die in- en omwonenden in de enquête noemen. 1.  
 
Het is echter nog niet goed mogelijk om nu al conclusies te trekken over de impact van dit project op 
de leefbaarheid, omdat dit een eerste meting is en als ijkpunt voor de volgende meting dient. Op het 
moment dat het onderzoek herhaald wordt, tijdens de realisatie is het effect van de werkzaamheden 
in dit N2000-gebied op de leefbaarheid in het gebied beter meetbaar. 
 
 

WAT ZIJN DE CONCLUSIES OVER DE LEEFBAARHEIDSEFFECTEN VAN HET 

HERSTELPROJECT ENGBERTSDIJKSVENEN? WELKE AANBEVELINGEN VOLGEN DAARUIT? 
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Conclusies kwantitatief onderzoek; ondernemers 
Ook bij de ondernemersenquête bestonden veel reacties uit het geringe toekomstperspectief dat 
volgens respondenten voor (alle groepen) ondernemers bestaat. Zij geven aan dat men “de status 
Natura 2000 eraf moet halen” (twee ondernemers geciteerd) omdat bedrijven op slot zitten, veel 
plannen worden afgewezen en de bedrijven dicht bij Natura 2000-gebied in een sterfhuisconstructie 
zitten door het stoppen van extern salderen. Ook stellen zij dat men natuur in de juiste propositie moet 
zien; “het is belangrijk, maar ook niet meer dan dat”. Als laatste reageren ze dat de toekomst voor de 
landbouwsector in het gebied onzeker is, specifiek wat betreft latente ruimte en gevolgen voor huidige 
bedrijfsvoering en vervangingsinvesteringen. Bijlage 3 laat de meekoppelkansen zien die ondernemers 
in de enquête noemen, waardoor volgens hen de waardering van leefbaarheidsaspecten omhoog kan 
gaan. 
 
Het is echter, net als bij de in- en omwonendenenquête, nog niet goed mogelijk om nu al conclusies te 
trekken over de impact van dit project op de leefbaarheid, omdat dit een eerste meting is en als ijkpunt 
voor de volgende meting dient. Op het moment dat het onderzoek herhaald wordt, tijdens de realisatie 
is het effect van de werkzaamheden in dit N2000-gebied op de leefbaarheid in het gebied beter 
meetbaar. 
 

Aanbevelingen naar aanleiding van kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

In- en omwonenden: kansen voor communicatie en participatie 
Een groot deel van de respondenten voelt zich als in- of omwonende niet écht gehoord. Redenen die 
hiervoor worden aangegeven zijn dat er veel wordt gepraat en beloofd, maar weinig uitwerking 
hiervan te zien is. Er wordt volgens de respondenten niets met hun zorgen gedaan. Ook is de 
besluitvorming volgens de respondenten vaak al rond voor ze mee mogen beslissen. Als laatste zijn er 
niet genoeg concrete voorstellen en gaat het afhandelen van problemen matig. 
 
Een deel van de respondenten vindt de communicatie zeer beperkt, waardoor er geen (heldere) 
informatie vindbaar is en te weinig zekerheid heerst. Er wordt volgens hen vaak ingewikkeld 
taalgebruik gehanteerd en ze zouden het ook graag willen weten als er géén ontwikkelingen zijn onder 
de noemer ‘geen nieuws is ook nieuws’. 
 
Wat betreft inhoudelijke ontevredenheid, worden er een aantal argumenten relatief veel gegeven. 
Deze zijn samengevat in bijlage 3. Daarnaast somt bijlage 3 de maatregelen en/of voorwaarden op die 
geopperd worden door respondenten. Echter liggen er ook op het vlak van communicatie en 
participatie kansen voor Engbertsdijksvenen. Door deze kansen (nog meer) aan te grijpen, kan het 
gevoel van betrokkenheid worden verhoogd en is het de bedoeling om samen met de in- en 
omwonenden aan Engbertsdijksvenen te werken.  
 
Respondenten zich gehoord laten voelen 
Door het organiseren van meer informatiebijeenkomsten, samenwerking met lokale organisaties als 
dorpsraden, lobby-partijen, etc. kan het project beter in de belevingswereld van de burgers komen. 
Als deze bijeenkomsten vroeg in het proces worden georganiseerd, zijn mensen op tijd geïnformeerd 
en zou er een participatieproces opgezet kunnen worden om samen naar oplossingen te zoeken. Ook 
de lokale communicatiestromen, zoals social mediapagina’s en dorpskranten kunnen hiervoor worden 
gebruikt. Nu zijn er inloopmiddagen in de Werkschuur, maar misschien worden die beter bezocht als 
ze in de verschillende lokale dorpshuizen of sportkantines zijn. 
 
Communicatie en afhandeling van zorgen 
Door heldere, begrijpbare informatie te blijven verspreiden (ook als er geen nieuws is) kunnen zorgen 
worden weggenomen, doordat men niet in onwetendheid afwacht en het gevoel heeft op de hoogte 
te zijn van de laatste ontwikkelingen. 
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Ondernemers: kansen voor communicatie 
Respondenten geven bij vrijwel alle onderwerpen aan vooral behoefte te hebben aan duidelijke 
communicatie, zodat ze zekerheid op korte en lange termijn hebben. Respondenten missen 
communicatie (in plaats van een naar hen oordelende vinger), beter onderzoek (onderzoeksresultaten 
en praktijk spreken elkaar tegen op gebied van vernatting) en acties naar aanleiding van onderzoek. 
De respondenten geven aan dat duidelijkheid en regelgeving op de lange termijn ontzettend belangrijk 
voor de ondernemers in het gebied zijn om hun omstandigheden te verbeteren. De respondenten 
duiden dat de eerste stappen/mogelijkheden redelijk zijn, maar dat de werkzaamheden voorlopig wel 
de rust in het gebied verstoren (ook al kan dat niet worden voorkomen). 
 
Communicatie en bijbehorende acties 
Door communicatie te verbeteren, onderzoeken goed uit te leggen en vooral ook terug te komen op 
vragen en de ondernemers te blijven informeren en uit te nodigen voor gesprek, voelen ze zich niet 
vergeten. De ondernemers zijn dan betrokken bij het proces, ook al blijft het voor sommigen 
belemmerend voor de bedrijfsvoering.  
 
Afhandeling klachten en zorgen 
De algemene tendens hoe de waardering van afhandeling van klachten en zorgen positief te 
beïnvloeden is, bestaat uit meer duidelijkheid en duidelijkere communicatie voor de boer en burger 
op korte termijn en écht luisteren naar de bewoners van de omgeving. Ook de geopperde maatregelen 
van de in- en omwonendenenquête zijn hier goed voor te gebruiken: het begeleiden van ondernemers 
op het gebied van innovatie en samenwerken met ondernemers om nieuwe mogelijkheden te 
benutten. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Gespreksleidraad geïnterviewden (gebruikt in september 2021) 

 
Deze interviewvragen zijn opgesteld met behulp van de beschikbaar gestelde informatie vanuit, 
onder andere, Staatsbosbeheer en de eerder uitgevoerde deskstudie. 
 
Algemeen - introductie 
 
De komende jaren werken Staatsbosbeheer en Engbertsdijksvenen aan duurzaam herstel van 
hoogveen. Ook buiten het natuurgebied wordt bekeken waar en hoe de grondwaterstand kan 
worden verhoogd, ter ondersteuning van stabielere, hogere veenwaterstanden. In opdracht van 
provincie Overijssel stelt LTO Noord een inrichtingsplan op voor de landbouwgronden rondom het 
natuurgebied. Deze plannen hebben impact op de natuur, maar ook op de mensen in en om het 
gebied. Om de impact van het project op de leefbaarheid van het gebied te monitoren is door de BAC 
besloten een leefbaarheidsscan uit te laten voeren door Imagro. Deze scan brengt in beeld hoe 
mensen in het gebied denken over de leefbaarheid in het gebied en in welke mate ze verwachten dat 
het project de leefbaarheid positief en/of negatief zal beïnvloeden. De eerste scan – het zogenaamde 
eerste onderzoek – vindt op korte termijn plaats (deze zomer). Halverwege de uitvoering is een 
tussenmeting voorzien en na afronding volgt de eindmeting. 
 
Doel gesprek: van u horen hoe u denkt over de leefbaarheid in het gebied en in welke mate u 
verwacht dat de maatregelen om het hoogveen te herstellen de leefbaarheid positief en/of negatief 
zullen beïnvloeden. 
 
Wat doen we met de informatie? Korte weergave van gesprek welke – na goedkeuring van de 
geïnterviewde - gedeeld wordt met onze opdrachtgevers (LTO/SBB/BAC). Uit 10 gesprekken trekken 
we tussentijdse conclusies. Deze conclusies worden gebruikt als aanzet voor het kwantitatieve 
onderdeel alsmede om een goede inhoudelijke achtergrond te creëren. 
 
Alvast bedanken voor de medewerking. 
 

1. Engbertsdijksvenen hoogveenherstel project, betrokkenheid gebied, betrokkenheid bij 
project, ervaringen met het project/specifieke betrokkenheid bij project? 

2. Wat zijn belangrijke leefbaarheidsaspecten in en rondom de Engbertsdijksvenen? 
3. Hoe worden die nu gewaardeerd? 
4. Op welke aspecten zal het project impact hebben, zowel op korte als op de lange termijn? 
5. Onder welke voorwaarden en of met welke aanpassingen is er mogelijk een groter/ 

positiever effect van het project op de leefbaarheid te verwachten? 
A. Vooruitkijkend: effecten van de herstel-/recreatiemaatregelen op maatschappelijk 

vlak voor de omgeving in het algemeen en voor bedrijf/organisatie in het bijzonder? 
B. Vooruitkijkend: effecten van het project Engbertsdijksvenen op economisch vlak 

voor de omgeving in het algemeen en voor bedrijf/organisatie in het bijzonder? 
6. Spin-off van het project voor bepaalde sectoren? Zo ja, welke sectoren en welke voordelen? 
7. Welke verwachtingen zijn er dat het project een positieve bijdrage kan leveren aan….? 
8. In hoeverre wordt deze bijdrage herkend door LTO - BAC – SBB? 
9. Heb je in dit voorstadium contact gehad met andere partijen (bv. recreanten, bewoners)? Zo 

ja, wat waren daarin je ervaringen (positief en negatief)? 
10. Aandachtspunten voor uitvoering van het project waardoor socio-economische gevolgen 

toenemen? 
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Stellingen/direct gelinkte vragen BAC/SBB met betrekking tot kwalitatieve sociaaleconomische 
criteria: 
 

1. Behoud van woongenot: met woongenot wordt bedoeld: behoud van privacy, droge 
woonblokken en percelen zodat bestaande activiteiten uitgevoerd kunnen blijven worden, 
voldoende beschutting tegen de wind: hoe staat de stakeholder hierin? 

2. Behoud van het leefgenot: er treedt geen verpaupering van het gebied op door bijvoorbeeld 
leegstaande boerderijen en zwerfafval en er zijn zo min mogelijk gezondheidsrisico’s. Een zo 
natuurlijk mogelijke overgang van tuin naar Natura 2000: hoe staat de stakeholder hierin? 

3. Behoud van voorzieningen: winkels, scholen en (sport)verenigingen lijden niet onder de 
maatregelen die genomen worden. Er blijft een bloeiende economie en een actief 
verenigingsleven in het gebied. Cultuurhistorisch erfgoed blijft intact en krijgt wellicht zelfs 
extra aandacht binnen het proces van de meekoppelkansen: hoe staat de stakeholder hierin? 

4. Beleving en recreatieve aspecten (later toegevoegd tijdens kick-off overleg): recreatieve 
meekoppelkansen; toegankelijkheid van wandel- en fietspaden door het gebied heen en 
kleine recreatieve voorzieningen: hoe staat de stakeholder hierin? 

5. Landbouw in balans met de natuur: rond het gebied zijn er agrarische activiteiten mogelijk 
die passen bij de natuur. Er is een zachte overgang tussen natuur en landbouw: hoe staat de 
stakeholder hierin? 

6. Zekerheid voor de lange termijn: een langdurige oplossing waarbij zoveel mogelijk 
bedrijfszekerheid voor de agrarische ondernemers is: hoe staat de stakeholder hierin? 

7. Rust voor de natuur: binnen het natuurgebied de natuur zoveel mogelijk rust geven. Dus: 
recreatieve voorzieningen binnen het gebied alleen waar het nu al geconcentreerd is. Hoe 
staat de stakeholder hierin? 

8. Beleving van het rustgebied vanaf verhogingen rond het gebied moet mogelijk zijn: hoe staat 
de stakeholder hierin? 

 
Kansen  
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Waar bevindt de stakeholder zich? 
 

1. Ziet de stakeholder dezelfde kansen, zo ja, welke? 
2. Ziet de stakeholder ook nog andere kansen? 
3. Wat is de verwachte impact hiervan op de leefbaarheid van het gebied en waarom? 

 
 
Zorgen en bedreigingen 
 

 
 

1. Welke zorgen en bedreigingen ervaart de stakeholder? 
2. In welke zorgen en bedreigingen kan de stakeholder zich vinden? 

 
Afsluitende vragen 
 

1. Vindt u het nuttig dat er een leefbaarheidsscan gemaakt wordt? 
2. Zijn er nog vragen die u heeft gemist en die wij ook hadden moeten stellen? 
3. Wat is uw antwoord op deze vragen? 
4. Heeft u nog opmerkingen of aanbevelingen om het effect van projecten zoals hier in 

Engbertsdijksvenen te vergroten of verbeteren? Algemeen of specifiek voor dit gebied? 
5. Heeft u overige opmerkingen of aanbevelingen? 

 
Bedankt voor de medewerking. 
 
Notes interviewer: 
Er lopen beroepsprocedures bij de Raad van State (één heeft aangevoerd dat uitvoering van 
maatregelen schadelijk is voor de natuur, andere twee gaan over gevreesde wateroverlast in de 
omgeving). Daarbij hebben één of meerdere indieners ook een voorlopige voorziening aangevraagd 
en dat is toegekend. Dat betekent dat de uitvoering niet van start mag vooruitlopend op de 
inhoudelijke behandeling van de ingediende bezwaren (zaak is te complex om alvast van start te 
kunnen gaan). Het kan nu een half jaar tot jaar duren voor er inhoudelijke uitspraak komt en pas 
daarna kan de uitvoering gestart.  
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Bijlage 2: Enquêtes kwantitatief onderzoek 

Vragenlijst in- en omwonendenenquête 
1. Wat is uw woonplaats? 

[Open invulveld] 

 

2. Wat is uw leeftijdscategorie?  

o 18 – 25 jaar 

o 26 – 30 jaar 

o 31 – 40 jaar 

o 41 – 50 jaar 

o 51 – 60 jaar 

o 61 – 65 jaar 

o 65+ 

 

3. Welk(e) aspect(en) uit onderstaande lijst hebben voor u de meeste invloed op de leefbaarheid 

van uw omgeving? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

o Aantrekkelijkheid woonomgeving 

o Beschikbaarheid woningen 

o Bereikbaarheid 

o Verkeersveiligheid 

o Winkels/supermarkt 

o Scholen 

o Recreatiemogelijkheden 

o Toegankelijkheid 

o Veiligheid 

o Verenigingsleven 

o Sociale cohesie 

o Buren 

o Horeca (café/restaurant) 

o Kerk(gemeenschap) 

o Anders, namelijk …. 

 

4. Het duurzaam hoogveenherstel in het natuurgebied Engbertsdijksvenen gebeurt in het kader 

van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Bent u bekend met het Natura 2000-project 

Engbertsdijksvenen?  

o Ja, dit is mij bekend 

o Ik heb ervan gehoord, maar weet niet goed wat het inhoudt 

o Nee, ik ben helemaal niet bekend met het Natura 2000-project 

 

Volgende vraag alleen voor mensen die bij vraag 4 gekozen hebben voor de tweede en derde 

antwoordoptie (niet of niet volledig bekend). Dit kunnen we automatisch instellen in SurveyMonkey. 

4a.  U heeft aangegeven niet (volledig) bekend te zijn met het project. Via welke weg wilt u in de 

toekomst eventueel geïnformeerd worden over het project?  

Meerdere antwoorden mogelijk 
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o Nieuwsbrief 

o Informatieavond 

o Informatiepunt 

o Artikelen in regionale/lokale media 

o Anders, namelijk …. 

o Ik heb geen behoefte aan informatie over het project 

 

5. Hoe waardeert u momenteel de volgende onderwerpen op een schaal van 1 tot 10? 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 

Gebruik van erf/tuin/woonperceel 

 
(Winkel)voorzieningen 

 
Waardeontwikkeling van onroerend goed 

 
Werkgelegenheid 

 
 

6. De volgende vragen richten zich ook op de leefbaarheid in de huidige situatie (voor uitvoering 

van Natura 2000-maatregelen).  

 

Met welk cijfer waardeert u momenteel het woongenot in uw omgeving? Daarbij kunt u denken 

aan: behoud van privacy, droge woonomgeving, voldoende beschutting tegen de wind, etc. 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

7. Met welk cijfer waardeert u momenteel uw leefgenot? Daarbij kunt u denken aan contact met de 

buren, behoud van woningen en bedrijvigheid, schoonheid en hygiëne leefomgeving, behoud van 

voorzieningen, etc. 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 
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Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

8. Met welk cijfer waardeert u momenteel de verkeersveiligheid in en rondom Engbertsdijksvenen?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

9. Hoe waardeert u momenteel de veiligheid in en rondom Engbertsdijksvenen? Hierbij kunt u 

denken aan het kraken van leegstaande/leegkomende huizen, verpaupering van het gebied, 

zwervers in het gebied, hangjongeren, etc.  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

10. Met welk cijfer waardeert u momenteel de voorzieningen (winkels/scholen/horeca) in uw 

omgeving? 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 

 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

11. Met welk cijfer waardeert u momenteel het verenigingsleven in uw omgeving? Denk hierbij aan 

sport, muziek, toneel, carnaval, etc. 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 
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Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

12. Met welk cijfer waardeert u momenteel de kerk(gemeenschap) in uw omgeving? 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

13. Met welk cijfer waardeert u momenteel natuurgebied Engbertsdijksvenen? Denk hierbij aan de 

toegankelijkheid, eigenheid, etc. 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

14. Met welk cijfer waardeert u momenteel de dag-recreatieve mogelijkheden in natuurgebied 

Engbertsdijksvenen? Denk hierbij aan hoe kleine recreatieve voorzieningen waaronder fietsen, 

fotograferen, wandelen, hardlopen, ommetje met de hond, ontspanning, vogels kijken, bezoeken 

streekmusea, etc. worden gefaciliteerd. 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

15. Met welk cijfer waardeert u momenteel de verblijfs-recreatieve mogelijkheden nabij 

natuurgebied Engbertsdijksvenen? Denk hierbij aan campings, B&B’s, hotels, vakantieparken, 

etc. 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 
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Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

 

16. Met welk cijfer waardeert u momenteel het cultuurhistorisch erfgoed? Denk hierbij aan 

cultuurhistorische elementen als hoogveenkern, veenrestvlakten en -heuvels, wijken en kanalen, 

(lei)dijken en wegen, smalspoor, etc. 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

17. Met welk cijfer waardeert u momenteel de kansen voor ondernemers op het gebied van land- en 

tuinbouw?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

18. Met welk cijfer waardeert u momenteel de kansen voor ondernemers op het gebied van 

recreatie?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

19. Met welk cijfer waardeert u momenteel de kansen voor ondernemers op het gebied van mkb 

(midden- en klein bedrijf)?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 
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Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

20. Met welk cijfer waardeert u momenteel de afhandeling van problemen en zorgen die u ervaart 

van het project om te komen tot een duurzaam herstel van het natuurgebied 

Engbertsdijksvenen?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden en/of voorzieningen zijn nodig om dit 

positief te beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

 

21. Zijn er voor u nog andere leefbaarheidsaspecten van belang, behalve die al bevraagd zijn? Graag 

per aspect aangeven hoe dit de leefbaarheid in het gebied momenteel beïnvloedt. 

o Ja, namelijk …. 

o Nee, alle voor mij belangrijke aspecten zijn benoemd 

 

22. Met welk cijfer waardeert u momenteel de totale leefbaarheid van uw woonomgeving? 

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 

23. Heeft u nog opmerkingen die u ons graag mee wilt geven?

[Open invulveld] 

 

Voor meer informatie en/of contactgegevens, kunt u kijken op www.engbertsdijksvenen.nl  

  

http://www.engbertsdijksvenen.nl/
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Vragenlijst ondernemersenquête 
1. In welke woonplaats is uw bedrijf gevestigd?  

[Open invulveld] 

 

2. In welke branche bent u actief? 

o Land- en tuinbouw 

o Mkb 

o Toerisme, recreatie en horeca 

o Onderwijs, cultuur en wetenschap 

o Gezondheidszorg en welzijn 

o Anders, namelijk … 

 

3. Wat is uw leeftijdscategorie?  

o 18 – 25 jaar 

o 26 – 30 jaar 

o 31 – 40 jaar 

o 41 – 50 jaar 

o 51 – 60 jaar 

o 61 – 65 jaar 

o 65+ 

 

4. Bestaat er een relatie tussen uw onderneming en het natuurgebied Engbertsdijksvenen? Een 

relatie kan op verschillende manieren tot stand komen, bijvoorbeeld doordat de onderneming 

in (de buurt van) het natuurgebied is gevestigd of recreanten door het natuurgebied reizen om 

bij de onderneming te komen. 

o Ja, er is sprake van een sterke relatie  

o Ja, er is sprake van een relatie maar deze is beperkt 

o Nee, er is geen relatie 

Het volgende kunnen we automatisch instellen in SurveyMonkey. Indien antwoord op vraag 3 = ja: 

4a.  Waaruit bestaat de relatie tussen uw onderneming en het natuurgebied? 

[Vrij invulveld]  

 

5. Het duurzaam hoogveenherstel in het natuurgebied Engbertsdijksvenen gebeurt in het kader van 

het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Bent bekend met het Natura 2000-project  

Engbertsdijksvenen?  

o Ja, dit is mij bekend 

o Ik heb ervan gehoord, maar weet niet goed wat het inhoudt 

o Nee, ik ben helemaal niet bekend met het Natura 2000-project 

 

Volgende vraag alleen voor mensen die bij vraag 5 gekozen hebben voor de tweede en derde 

antwoordoptie (niet of niet volledig bekend). Dit kunnen we automatisch instellen in SurveyMonkey. 

5a.  U heeft aangegeven niet (volledig) bekend te zijn met het project. Via welke weg wilt u in de 

toekomst eventueel geïnformeerd worden over het project?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

o Nieuwsbrief 
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o Informatieavond 

o Informatiepunt 

o Artikelen in regionale/lokale media 

o Anders, namelijk …. 

o Ik heb geen behoefte aan informatie over het project

 

6. De volgende vragen richten zich op het economisch perspectief voor uw bedrijf in het gebied 

Engbertsdijksvenen in de huidige situatie (voor uitvoering van Natura 2000-maatregelen).

 

Met welk cijfer waardeert u momenteel de ruimte voor ondernemerschap?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

7. Met welk cijfer waardeert u momenteel de omstandigheden voor het uitvoeren van uw 

productie/werkzaamheden?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

8. Met welk cijfer waardeert u momenteel de groeimogelijkheden?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

9. Met welk cijfer waardeert u momenteel de bestaanszekerheid?  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 
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Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

10. Met welk cijfer waardeert u momenteel economische binding met het gebied? Denk hierbij aan 

werkgelegenheid etc.  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

11. Met welk cijfer waardeert u momenteel de sociale binding met het gebied? Denk hierbij aan 

sponsoring in allerlei vormen, leendiensten, hand- en spandiensten, etc.  

 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden zijn nodig om dit positief te 

beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

12. Zijn er voor u nog andere aspecten van belang wat betreft economisch perspectief, behalve de 

aspecten die al bevraagd zijn? Graag per aspect aangeven hoe dit aspect de leefbaarheid in het 

gebied momenteel beïnvloedt. 

o Ja, namelijk …. 

o Nee, alle voor mij belangrijke aspecten zijn benoemd 

 

13. Met welk cijfer waardeert u momenteel de afhandeling van problemen en zorgen die u ervaart 

van het project om te komen tot een duurzaam herstel van het natuurgebied 

Engbertsdijksvenen?  

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 
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Indien van toepassing, welke maatregelen/voorwaarden en/of voorzieningen zijn nodig om dit 

positief te beïnvloeden? 

[Open invulveld] 

 

14. Welk cijfer geeft u het totale economisch perspectief van uw bedrijf momenteel? 

(1 = slecht, 10 = uitmuntend) 

 
 

15. Heeft u nog opmerkingen die u ons graag mee wilt geven? 

[Open invulveld] 

 

Voor meer informatie en/of contactgegevens, kunt u kijken op www.engbertsdijksvenen.nl  

 

  

http://www.engbertsdijksvenen.nl/
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Bijlage 3: Aangegeven argumenten en meekoppelkansen N2000 project 

Engbertsdijksvenen 

Kwalitatief onderzoek: door geïnterviewden aangegeven meekoppelkansen voor het project 
De geïnterviewden is gevraagd onder welke voorwaarden of met welke aanpassingen mensen een 

groter/positiever effect van het project op de leefbaarheid verwachten. Naar aanleiding hiervan zijn 

de volgende meekoppelkansen/aanbevelingen benoemd: 

- Opzetten merk “Engbertsdijksvenen” voor alle (biologische en niet biologische) producten. 
- Aanleggen fiets- en wandelroutes rondom het hele gebied. 
- Kleinschalige campings. 
- Elektrisch treintje over de kade zodat recreanten het gebied kunnen bekijken vanaf een afstand. 
- Inrichting leegstaande boerderij(en) als indoor speeltuinen. 
- Excursies langs boerderijen met fiets/paard om zo inzicht te geven in het gebied. 
- Veenmuseum nog meer promoten. 
- Plaatsen van meer informatiepanelen. 
- Bepaalde periodes gebied wel openstellen voor wandelaars & fietsers. 
- Educatieve excursies voor scholen en natuurliefhebbers. 
- Horeca en toiletvoorziening. 
- Opzetten van huifkartochten door het gebied heen. 
- Uitkijkpunten vanuit de achterkant van boerenerven. 
- Bekijken van weidevogels. 
 

Kwantitatief onderzoek: door in- en omwonenden aangegeven argumenten en 

meekoppelkansen  
Onderstaand vormt een greep uit de argumenten die vaak door respondenten in de in- en 
omwonendenenquête zijn gegeven, waarbij de antwoorden voor de leesbaarheid samengevat en -
gevoegd zijn:  
- Engbertsdijksvenen is een grote aangelegde kale tuin. 
- We moeten niet meer ingrijpen in het natuurgebied en omgeving. 
- Het proces is een bodemloze put omdat er altijd onderhoud gepleegd zal moeten worden (zoals 

boeren dat nu ook doen). 
- Alles moet blijven zoals het was. 
- Meer vernieling dan herstel. 
- Te klein stuk land om er zo veel geld in te pompen. 
- We moeten af van het maakbaarheid denken. 
- Visie op gebied moet met de tijd mee. 
- Men doet maar wat. 
- Het is een prestigeproject. 
 
Respondenten van de in- en omwonendenenquête opperen daarnaast maatregelen en/of 
voorwaarden die hun waardering voor het gebied positief zouden beïnvloeden. Hieronder de meest 
genoemde suggesties, verzameld uit de antwoorden op de 14 open vragen waar hiernaar gevraagd is. 
Ook onderstaande opsomming is een samenvatting en -voeging van de gegeven antwoorden: 
 
Grondwater 
- Verminderen van vernatting of grondwater verlagen; dit komt terug bij vrijwel alle thema’s. 
 
Verkeer 
- Het vele (vracht)verkeer verminderen. 
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- Verkeersontmoedigende of -vertragende maatregelen op drukke kruispunten en wegen. 
- Duidelijkere, meer overzichtelijkere en hoger aantal parkeerplaatsen. 
 
Voorzieningen 
- Verbeteren van het straatbeeld door minder zwerfafval en hondenpoep en meer onderhoud van 

groen, speeltoestellen, asfalt en trottoir. 
- Meer voorzieningen zoals winkels, supermarkten, activiteiten, bruisend en compact centrum, 

horeca, terrassen, school, denksport, toneel en interessante lezingen over cultuur, geschiedenis 
en natuur. 

- Aanleg en onderhoud van betere, meer en toegankelijkere fiets-, wandel- en mtb-paden door en 
rondom Engbertsdijksvenen. Tegelijkertijd ook meerdere ingangen creëren. 

- Rolstoelvriendelijke paden en meer bankjes voor een betere toegang voor minder validen. 
 
Straatbeeld 
- Minder hangjeugd door betere uitgaansalternatieven voor jongeren of sociaal of jongerenwerk. 
- Overlast door buren verminderen, zoals landbouwmachines en luidruchtige burgerburen. 
- Verpaupering en verval door leegstaande huizen tegengaan. 
 
Kerk(gemeenschap) 
- Meer betrokkenheid bij de kerk(gemeenschap). 
- Minder geloof betrekken in de gemeenschap. 
 
Natuur(gebied) 
- De natuur in Engbertsdijksvenen en het groen in de wijk goed onderhouden. 
- Meer natuurlijke biodiversiteit, onderhoud van natuur of uitbreiding van Engbertsdijksvenen. 
- Minder ingrijpen door de mens, de natuur moet zijn gang kunnen gaan. Het is geen 

recreatiegebied; er moet meer rust/stilte en biodiversiteit komen. Het natuurgebied veel meer 
uitbreiden dan nu de bedoeling is, met bijvoorbeeld een bufferzone. 

- De bomenkap (kaalslag) en wegnemen van bebossing is zonde; geen schaduw en beschutting.  
 
Recreatie 
- Het gebied aantrekkelijker maken voor dagrecreatie door natuurvriendelijke ‘quick wins’. 
- Meer handhaving wat betreft fietsers, loslopende honden en het opruimen van hondenpoep. 
- Meer verblijfsrecreatieve onderneming met respect voor de natuur; verblijfsopties aan de plas, 

minicampings, camperplaatsen, boerderijlodges, kamperen bij de boer en hotel. 
- Cultuurhistorische monumenten versterken; vaak genoemd zijn de oude turffabriek en het 

smalspoor in het veld, inclusief treintje. 
 
Ondernemers 
- Intensieve veehouderij vervangen door natuur inclusieve landbouw en/of kleinschalige veeteelt. 
- Boeren meer ondersteunen en begeleiden voor mogelijkheden op innovatie. 
- Boeren meer betrekken bij plannen en/of onderhoud van het gebied. 
- Stikstofproblematiek belemmert ondernemers. 
- Samenwerken met recreatieondernemers door meer mogelijkheden aan te bieden als gebied. 
- Steun van dorpsraad voor mkb-ondernemers; mogelijkheden in beeld brengen en stimuleren. 
- Verhogen en/of behouden van bedrijvigheid, o.a. door ruimte in bestemmingsplannen. 
 

Kwantitatief onderzoek: door ondernemers aangegeven meekoppelkansen  
Ook de respondenten van de ondernemersenquête opperen maatregelen en/of voorwaarden om 
waardering voor de bevraagde aspecten te verhogen. De meest genoemde suggesties zijn: 
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- Mogelijkheden om te kunnen blijven bouwen/groeien, specifiek aangegeven voor Kloosterhaar en 
omgeving en voor kleinere gezinsbedrijven. 

- Ondernemers laten ondernemen zonder invloed van natuur en het geld van dit project in zaken 
als kansengelijkheid, energie en voedselproductie stoppen. 

- Meten van de werkelijke depositie op Natura 2000-gebied door de landbouw. Natuurwaarden 
monitoren over meerdere jaren. Niet alleen afgaan op modellen/Kritische Depositie Waarde. 

- Pasmelding legaliseren. 
- Stikstof aanpassen op Europees niveau en de invloed van Natura 2000 hierop verkleinen. 
- Condities voor ondernemers beter maken door wateroverlast en insectenplagen te verminderen. 
- Er is behoefte aan betere toegang tot het gebied, voor goede wandel- en fietsgelegenheden.  
- Er moet worden meegedacht met de mensen die willen blijven in plaats van vertrekken. 
- Goede wet- en regelgeving. 
- Goede parkeermogelijkheden, uitleg over aard/historie van het gebied, educatieve mogelijkheden 

voor jong en oud en goede route-aanduiding. 
- Ondernemers voldoende omvang laten creëren, dat is essentieel voor de toekomst. 
- De sociale binding ligt momenteel ver uit elkaar, maar het zou mooi zijn om er een geheel van te 

maken waarbij iedere schakel op zijn of haar manier gewaardeerd en betrokken wordt. 


