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Samenvatting leefbaarheidsscan Engbertsdijksvenen 
Juli 2022 
 
 
In de periode medio 2021 tot begin 2022 is er een leefbaarheidsscan uitgevoerd. Met de scan 
meten we hoe in- en omwonenden en ondernemers de leefbaarheid van en rondom 
Engbertsdijksvenen ervaren. Hieronder delen we graag het doel, de eerste aanbevelingen, 
aanpak en belangrijkste resultaten. 
 
Doel 
Het doel van de leefbaarheidsscan is om de effecten op de leefbaarheid van de N2000 
maatregelen in beeld te brengen. Op basis van deze effecten worden aanbevelingen gedaan 
richting de gemeenten en zo nodig andere (overheids)instanties om de leefbaarheid in en om 
Engbertsdijksvenen te behouden en zo mogelijk te versterken.  
Binnen deze leefbaarheidsscan richten wij ons op de maatregelen die zowel in het natuurgebied 
als rondom het natuurgebied voorzien zijn. 
 
Aanbevelingen 
We hebben twee aanbevelingen voor de korte termijn: 
1. Wacht nog met conclusies trekken over de impact van dit project op de leefbaarheid, 

omdat dit een eerste meting is en als ijkpunt voor de volgende meting dient. Doe dit pas op 
het moment dat het onderzoek herhaald wordt, tijdens de realisatie. Dan is het effect van 
de werkzaamheden in dit N2000-gebied op de leefbaarheid in het gebied beter meetbaar.  

2. Verhoog het gevoel van betrokkenheid bij in- en omwonenden 
Uit de opmerkingen die in de enquêtes zijn gemaakt is op te maken dat gevoel van 
betrokkenheid en bekendheid van het project beperkt is. Door communicatie en 
samenwerking met lokale organisaties is dit te versterken. 

 
Aanpak 
Om de leefbaarheid te meten is er een enquête uitgezet rondom de Engbertsdijksvenen. Het 
gaat om de omliggende dorpen en het buitengebied. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen in- 
en omwonenden en ondernemers. Om de juiste vragen te kunnen opnemen in de enquête zijn 
eerst bij tien personen diepte-interviews gehouden. De personen zijn verspreid rondom het 
gebied gekozen en tevens zijn zowel bewoners als ondernemers geïnterviewd. De uitkomsten 
van de enquêtes en interviews zijn verwerkt in een rapportage. 
 
Resultaten 
De enquête is door 453 in- en omwonenden volledig ingevuld. De meest gekozen 
onderwerpen die invloed hebben op de leefbaarheid zijn:  
▪ Aantrekkelijkheid woonomgeving  (308) 
▪ Veiligheid      (226) 
▪ Winkels/supermarkt    (186) 
▪ Buren      (181)  
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In onderstaande tabel is de gemiddelde waardering van de verschillende 
leefbaarheidsonderwerpen weergegeven volgens de enquêtes. In de enquête kon per vraag 
een waarde worden gegeven tussen 1 en 10, waarbij 1 slecht is en 10 uitmuntend. 
 
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  
 
Er zijn 37 enquêtes ingevuld door ondernemers. In onderstaande tabel is de gemiddelde 
waardering van het economisch perspectief weergegeven voor verschillende onderwerpen. In 
de enquête kon per vraag een waarde worden gegeven tussen 1 en 10, waarbij 1 slecht is en 
10 uitmuntend. 
 
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  

 
Op basis van de resultaten van de tweede enquête die gehouden zal worden tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden wordt de gemiddelde waardering vergeleken met 
bovenstaande resultaten.  
 
 


