
WETENSCHAPSWINKEL UNIVERSITEIT TWENTE

Almelo’s buitengebied: 
meer waarde voor de 

stad? 
Een onderzoek naar de waardering van het 

buitengebied van Almelo onder de bewoners van 
de bebouwde kom van Almelo, Bornerbroek en 

Aadorp
 

Diane Versteeg 

4/1/2009 

 

 

 

 



Almelo’s buitengebied: meer waarde voor de stad? 

april 2009 
 

  
Pagina 2 

 
   

Management samenvatting 
Het buitengebied  is  in trek bij de stad‐ en dorpsbewoners van de gemeente Almelo. Een trotse 
90% van de respondenten die in dit onderzoek hun zegje doen, weet het buitengebied te vinden 
voor uiteenlopende recreatieve doeleinden. Hieronder bevindt zich een grote groep dagelijkse 
wandelaars. Meer dan de helft gaat er iedere maand wel een keer op uit, te voet dan wel op de 
fiets, of allebei. Meer dan 10% trekt iedere maand de hardloopschoenen aan. 

De  hoge  percentages  hebben  ongetwijfeld  te maken met  een  belangrijke  karakteristiek  van 
Almelo. Doordat  de  ‘groene  longen’  ver  de  stad  binnendringen  is  de  bereikbaarheid  van  het 
buitengebied hoog. De stads‐ en dorpsbewoners voelen zich dan ook zeer verbonden met het 
landschap (85%). Opvallend is dat van degenen die zich minder uitgesproken verbonden voelen, 
toch bijna ¾ actief gebruikmaakt van het buitengebied. Het percentage van de respondenten dat 
graag  in  het  buitengebied  gaat  zwemmen,  blijft met  20%  duidelijk  achter.  En  dat  terwijl  het 
Grasbroek toch een aantrekkelijke locatie daarvoor lijkt. 

Aangekomen  in het buitengebied, waardeert men natuurlijke  indrukken als stilte en nachtelijk 
duister  buitengewoon.  Dat  geldt  ook  voor  de  kleuren  en  geuren  die  gepaard  gaan met  de 
wisseling van de  seizoenen. Daarvoor  trekt men graag  speciaal het buitengebied  in. Dit wordt 
met meerdere zintuigen zeer positief en bewust ervaren. In dit licht moet waarschijnlijk ook de 
opvallend  positieve  waardering  van  het  nieuwe  ontwikkelgebied  De  Doorbraak  worden 
beschouwd. 

Gevraagd naar bedreigingen en  irritaties betreffende het buitengebied, draagt de meerderheid 
van de respondenten uit zichzelf punten aan. Dit bevestigt de betrokkenheid van de gemiddelde 
stadsbewoner met diens buitengebied nogmaals. Oprukkende bebouwing wordt met een zeer 
hoge frequentie als grootste zorg geuit. 

Gevoel voor noodzaak van ingrepen in het landschap is er ook, zoals de aanleg van de snelweg: 
misschien niet leuk voor het buitengebied, maar deze dient duidelijk een algemeen belang. Wel 
vinden  sommige  bewoners  het  dan  jammer  dat  de  geluidsschermen  niet  overal  voldoende 
royaal geplaatst zijn. 

Het buitengebied  is aantrekkelijk en de hoeveelheid natuur die er  te vinden  is,  is prima.  In de 
antwoorden op de open  vragen  springt de  combinatie  van behoud  van het  groen met het  in 
toom houden van steeds meer bebouwing, als meest nadrukkelijke naar voren. 

Ook verbetering van de recreatiemogelijkheden en bepaalde verbeteringen van bereikbaarheid 
scoren hoog. Dit  lijkt een eerdere constatering  in het rapport te bevestigen: de bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van het buitengebied  is goed, maar het  is niet zo dat de bezoeker op  ieder 
moment op het gewenste stukje kan komen en daar de recreatiemogelijkheden vindt die hij of 
zij wenst. 

Moeilijk  hadden  de  respondenten  het met  de  vragen  rondom  onderhoud  van  en  historische 
elementen  in  het  buitengebied.  Nieuwe  ontwikkelingen  gaan  enerzijds  goed  samen met  het 
landschap, anderzijds zien velen dat het oude te gemakkelijk wordt opgeruimd. Het lijkt erop dat 
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men niet onwelwillend  staat  tegenover nieuwe ontwikkelingen, als het karakter van het  land‐
schap maar behouden blijft. 

Deze bevindingen leidden tot de volgende aanbevelingen.  

De respondenten zien graag meer aandacht voor het groen in hun omgeving. Er wordt niet door 
alle  mensen  goed  met  groen  omgegaan,  er  is  sprake  van  vernieling  en  vervuiling.  Ook  de 
gemeente maakt  zich hieraan  schuldig, bijvoorbeeld door nieuwbouw waardoor versnippering 
van het buitengebied dreigt. De gemeente zou daarom bebouwing van het buitengebied moeten 
tegengaan, of nieuwe ontwikkelingen beter moeten  inpassen. Meer natuurontwikkeling  is ook 
positief, want dit komt de recreatieve mogelijkheden  in het buitengebied ten goede. Vervallen 
paden en betere, aantrekkelijke rustplaatsen zijn daar ook een voorbeeld van. Sommige mensen 
kunnen niet overal komen in het buitengebied, bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn. Het 
zou goed zijn om deze bereikbaarheid te verbeteren, maar tegelijkertijd verkeersoverlast tegen 
te gaan. Hierbij gaat het niet alleen om teveel verkeer, maar ook om geluidsoverlast van verkeer. 

Als belangrijke bron van inspiratie voor dit onderzoek, gold de vragenlijst waarmee het Natuur‐ 
en Milieuplanbureau  in  2006  een  groot  landelijk  onderzoek  verrichtte.  De  hier  gehanteerde 
vragenlijst  is  echter  specifiek  toegespitst  op  de  stads‐  en  dorpsbewoners  van  de  Gemeente 
Almelo en hun beleving en waardering van het direct omliggende buitengebied. 

De  enquête  is  onder  1000  adressen  verspreid,  waarbij  met  een  huis‐aan‐huis  actie  grote 
aandacht  is  besteed  aan  een  hoge  respons.  Deze  is met  een  kleine  18%  in  dit  licht  bezien, 
enigszins  tegenvallend  te  noemen.  Ook  is  de  leeftijdsgroep  60‐69  jaar  bij  de  antwoorden 
enigszins oververtegenwoordigd, en natuurlijk zullen mensen die een sterke relatie voelen met 
het buitengebied relatief vaker hebben gereageerd. Aanvullende analyses van non‐respons had 
hier meer  inzicht  in kunnen verschaffen maar deze waren binnen de beschikbare  tijd voor dit 
onderzoek niet haalbaar. 

Toch  is  de  respons meer  dan  voldoende  groot  en  spreken  de  resultaten  duidelijke  taal.  Dit 
rapport  kan  dan  ook  een  goede  bijdrage  leveren  aan  de  visie  van  beleidsmakers,  actieve 
organisaties en individuen die het buitengebied van Almelo een warm hart toedragen, deze voor 
de  toekomst willen  behouden maar  ook  nieuw willen  vormgeven  op  een manier waarbij  de 
gemiddelde Almeloër zich goed voelt.    
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Voorwoord 
De  stad en het platteland:  vaak  lijken het  twee  tegengestelde  gebieden. Het platteland biedt 
rust,  ruimte,  romantiek en  is ouderwets; de  stad  is bruisend, druk en modern. Toch  zijn deze 
twee niet onafhankelijk van elkaar. Het bestuur van de  stad  is  soms ook het bestuur van het 
platteland, en het platteland biedt een onderscheidend vermogen ten opzichte van de stad. Niet 
voor  niets  is  voor  veel mensen  een  huisje  op  het  platteland  een  droom  die  vervuld moet 
worden. 

Dit onderzoek  is een combinatie van mijn eigen achtergrond. Opgegroeid  in de rust en ruimte 
van een agrarische omgeving, praktische  kennis  van de belangen  van het buitengebied; maar 
tegelijk een  grote  interesse  in  stedelijke ontwikkeling. De belangen  van de  stad bij een  vitaal 
buitengebied en een goede overgang van stad naar platteland zijn een  logische stap naar een 
goed onderzoek. 

Echter, dit onderzoek had ik niet alleen kunnen afronden zonder de hulp van de mensen van de 
Wetenschapswinkel,  Lieke  en  Egbert;  en  de mensen  van  SPOA,  Agnes  en  Arend. Niet  alleen 
waren zij er met kritische opmerkingen, ook hebben zij de tijd genomen om mee te werken aan 
de  laatste  loodjes die tot een positieve afronding van dit project hebben geleid. Aan hen wil  ik 
mijn grote dank uitspreken voor hun hulp. 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

 

Diane Versteeg 
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1 Inleiding 
Het buitengebied van Almelo is in ontwikkeling. Grote delen zijn of worden aan het buitengebied 
onttrokken  en  andere  delen  worden  doorsneden  door  de  aanleg  van  infrastructuur.  De 
gemeente Almelo heeft deze plannen opgenomen in het Masterplan Almelo 2002. Hiermee is de 
contour  van Almelo  voor  de  eerste  twintig  tot  dertig  jaar  vastgelegd.  Een  goed moment  om 
invulling  te  geven  aan  de  stadsranden,  de  overgangsgebieden  tussen  stad  en  platteland 
(Mentink, 2007). 

In de stadsranden komen de bewoners van de gemeente Almelo elkaar tegen: de stedeling gaat 
er  fietsen ter recreatie, de agrariër ontwikkelt zijn grond en de rijkere burger kan wellicht een 
oude  boerderij  kopen  die  weer  bewoonbaar  wordt  gemaakt.  Maar  welke  facetten  van 

erzijds contact zijn belangrijk voor de stedeling? wed

1.1 Aanleiding voor onderzoek 
De Stichting Plattelandsontwikkeling Almelo  (SPOA) stelt zich ten doel de ontwikkeling van het 
platteland te bevorderen en de  leefbaarheid van het platteland te versterken. Het  leven naast 
een uitbreidende stad kent zijn beperkingen en zijn kansen. Respect voor wederzijdse belangen 
is  noodzakelijk  (SPOA,  2005).  Dit  onderzoek  richt  zich  op  de  stadsrand  van  Almelo:  het 
overgangsgebied tussen stedelijke ontwikkeling en agrarische activiteit, maar ook de positie van 
de groene ruimte. 

In  2006 heeft het Natuur‐  en Milieu  Planbureau  (NMP) onderzoek  gedaan  naar de mate  van 
waardering  van  ruimte  en  groen  in  en  rondom  de  stad:  de  Belevingswaardenmonitor  2006. 
Almelo is één van de G31, de 31 grootste steden van Nederland en uit dat onderzoek blijkt dat 
de Almelose bevolking de omgeving en het groen gemiddeld tot boven gemiddeld waardeert. 

SPOA heeft onderzoek uitgevoerd onder de agrariërs rondom Almelo naar hun visie richting het 
Masterplan Almelo en de mate waarin zij de stad ervaren. Het buitengebied van Almelo dringt 
als vier zogenaamde ‘groene longen’ diep in de stad, waardoor het groen altijd snel te bereiken 
is. Agrariërs geven aan de stad voor het privéleven nuttig te vinden, maar met betrekking tot de 
agrarische bedrijfsvoering zien zij ook bedreigingen. De gangbare landbouw is het meest in trek, 
neventakken  worden  niet  veel  ontplooid  en  wanneer  wordt  gekeken  naar  het  recreatieve 
gebruik van het buitengebied geven agrariërs aan gevaren te zien door de kans op  insleep van 
ziekten,  opjagen  van  vee  en  het  achterlaten  van  zwerfafval.  Door  nieuwe  infrastructuur  zijn 
delen van  landbouwroutes afgesneden en zijn sommige bedrijven geïsoleerd geraakt en verder 
van  veldkavels  af  komen  te  liggen.  Door  de  aanleg  van  nieuwe  fiets‐  en  wandelroutes  kan 
overlast van  recreatief verkeer worden verminderd. Van belang  is verder de aanleg van meer 
waterrijke gebieden in en om Almelo waarbij de agrariërs vrezen voor een verhoogd waterpeil; 
dit  brengt  gevaren  mee  voor  milieu‐eisen  die  samenhangen  met  grondgebruik  en 
grondwaterkwaliteit. 

Stedelingen maken gebruik van het platteland, blijkt uit de ervaringen van de agrariërs. SPOA 
vraagt  zich  af  in  hoeverre  zij  gebruik  maken  van  het  buitengebied  van  Almelo,  hoe  zij  dit 
buitengebied waarderen en of er verschillen zijn in (de mate van) recreatie in het buitengebied 
en de verschillende groene longen. 
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1.2 Doel van het onderzoek 
Uit de Belevingswaardenmonitor 2006 blijkt dat Almeloërs tevreden zijn met het groen in en om 
hun stad, zo’n 75% is tevreden tot zeer tevreden met het groen om de stad. Ook waarderen ze 
het buitengebied in termen van drukte & stilte, men is minder te spreken over de diversiteit van 
het aanbod van het buitengebied. 

Aangezien het buitengebied van Almelo door gemeentelijke plannen onder druk staat, wil SPOA 
graag weten  in  hoeverre  de  inwoners  van  Almelo  belang  hechten  aan  het  buitengebied. Dit 
onderzoek heeft als doel meer duidelijkheid en inzicht te geven in de waardering en gebruik van 
het buitengebied. Daarnaast  is het bedoeld als een manier om nader kennis  te maken met de 

indingen uit het onderzoek zoals dat is uitgevoerd door het MNP. bev

1.3 Onderzoeksvragen 
De  onderzoeksvragen  in  dit  onderzoek  zijn  geïnspireerd  door  het  onderzoek  van  het MNP. 
Echter, de focus in dit onderzoek ligt op de gemeente Almelo, het gaat om de inwoners van de 
bebouwde kom en het buitengebied waar in dit onderzoek over wordt gesproken, is veel kleiner 
dan in het originele onderzoek is opgenomen. 

1) Wordt het buitengebied gebruikt voor  recreatie,  in welk gebied en  in welke vorm, hoe 
vaak? 
De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit  inwoners van de bebouwde kom. Er wordt 
aangenomen dat bezoek aan het buitengebied voornamelijk bestaat uit recreatie. 

2) Wat  vinden  de  inwoners  van  de  bebouwde  kom  van  het  buitengebied,  in  termen  van 
bereikbaarheid, onderhoud, verstedelijking en aanwezigheid van natuur? 
Deze vraag is belangrijk voor het inzicht in het gemak van gebruik van het buitengebied. 
Verder  blijkt  uit  eerder  onderzoek  dat  de waardering  van  het  buitengebied  negatief 
wordt  beïnvloed  door  bebouwing,  en  dat  aanwezigheid  van  natuur  de  waardering 
positief beïnvloedt. 

3) In hoeverre voelen Almeloërs zich verbonden met het buitengebied? 
Almelo is een bijzondere stad: op vier punten dringt het buitengebied binnen in de stad 
door de vier Groene Longen. Het is daarom te verwachten dat veel Almeloërs wel ‘iets’ 
met het buitengebied hebben en zich verbonden voelen met de mogelijkheden die het 
buitengebied biedt. 

4) Zijn er elementen in het buitengebied die aangepakt moeten worden? 
Deze vraag is belangrijk voor het politieke vervolg van de uitvoering van de enquête. 

1.4 Aanpak 
Allereerst  is  het  van  belang  het  onderzoeksobject  nader  te  verduidelijken.  Gelijk  aan  het 
onderzoek  van  het  NMP moeten  de  begrippen  ‘beleving’  en  ‘waardering’  uit  elkaar worden 
getrokken. In het geval van beleving is er sprake van ‘iets meemaken’, waarbij de nadruk ligt op 
de verwerking van indrukken vanuit het persoonlijke perspectief. In het geval van waardering is 
er sprake van een oordeel over een fenomeen waarbij indrukken gewogen zijn ten opzichte van 
bepaalde verwachtingen. Bovendien  is bij waardering vaak sprake van een  impliciet of expliciet 
oordeel dat getoetst is aan of gevormd wordt door de normen en waarden van anderen (Milieu‐ 
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en Natuurplanbureau, 2007). Voor een verdere verduidelijking van de begrippen waardering en 
beleving wordt verwezen naar het betreffende onderzoek. 

 

Het  conceptueel  model  van  het  onderzoek  is  weergegeven  in  Figuur  1.  Te  zien  is  dat  de 
waardering van het buitengebied afhankelijk  is van de beleving, en dat waardering en gebruik 
van het buitengebied met elkaar  samenhangen. Ruimtelijk beleid  is van  invloed op de  fysieke 
kenmerken van de ruimte, maar daarnaast is ruimtelijk beleid ook afhankelijk van het gebruik en 
de waardering an het landschap. Naar aanleiding van gegevens over gebruik en waardering van 
het landschap kan ook gewerkt worden aan de verandering van het ruimtelijk beleid in Almelo. 
Verder  is  interessant  in hoeverre  sociale  kenmerken  van de bevolking  van  invloed  zijn op de 

ving, waardering en gebruik van het buitengebied. bele

1.5 Leeswijzer 
Het  rapport  is als volgt opgebouwd.  In het  tweede hoofdstuk wordt  ingegaan op de methode 
van onderzoek, de keuzes die gemaakt zijn  in het onderzoek en de ervaringen met respons.  In 
het derde hoofdstuk komen de resultaten van het onderzoek aan bod: achtereenvolgens worden 
de  onderzoeksvragen  gepresenteerd  en  wordt  een  relatie  gelegd  met  de  demografische 
gegevens. Hoofdstuk  4  bevat  discussie  over  de  gevonden  resultaten;  de  betrouwbaarheid  en 
mate  van  extrapolatie  van  de  gegevens.  In  hoofdstuk  5 wordt  de  conclusie  getrokken  en  in 
hoofdstuk 6 volgen de aanbevelingen over hoe om te gaan met het buitengebied naar aanleiding 
van dit onderzoek. 

   

Beleving 

Gebruik 

Recreatief 
gebruik 

Sociale 
kenmerken van 
de bevolking 

Ruimtelijk beleid 

Waardering 

• Tevredenheid groen om 
de stad 

• Aantrekkelijkheid 
landschap

Fysieke kenmerken 
van de ruimte 

Figuur 1: Conceptueel onderzoeksmodel (Milieu‐ en Natuurplanbureau, 2007)
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2 Methodologie 
Dit hoofdstuk bespreekt de gevolgde methodologie. Dat betekent dat achtereenvolgens aan bod 
komen:  operationalisatie  van  het  onderzoek,  de  onderzoeksmethode,  verspreiding  van 

uetes, respons en steekproefkenmerken. enq

2.1 Operationalisatie 
In de Belevingswaardenmonitor 2006 worden drie waarderingsvariabelen gemeten: 

• De aantrekkelijkheid van het landschap (in een rapportcijfer van 1 t/m 10) 

• De tevredenheid met het groen om de stad (in vijf klassen). 

• De tevredenheid met het groen in de buurt (in vijf klassen). 

In dit onderzoek is van bovenstaande meetmethoden gebruik gemaakt, met dien verstande dat 
de onderwerpen meer gericht zijn op het buitengebied. Het groen in de buurt is als onderwerp 
geheel geschrapt, omdat dit in dit onderzoek niet relevant is. 

De variabelen dit in dit onderzoek worden gemeten, zijn opgedeeld in de volgende variabelen: 

• Vormen van recreatie en plaats waar recreatie rondom Almelo plaatsvindt 

• Tevredenheid  over  bereikbaarheid,  toegankelijkheid,  onderhoud  en  variatie  in  het 
buitengebied 

Parallel  aan  de  Belevingswaardenmonitor  2006  zijn  de  volgende  vier  groepen  onafhankelijke 
factoren geconstrueerd voor de verklaring van de voor ruimtelijk beleid relevante verschillen in 
waardering van groen en landschap: 

• Fysieke kenmerken van de ruimte. Dit kunnen zowel kenmerken van het object zijn als het 
gebied waarbinnen  het  object  gelegen  is.  In  dit  onderzoek  gaat  het  om  de  vier  Groene 
Longen en het buitengebied rond Bornerbroek. 

• Sociale kenmerken van de bevolking. Dit zijn kenmerken van personen of groepen personen, 
zoals leeftijd en herkomst. 

• Ruimtelijke  beleidskenmerken. Dit  zijn  gebieden  of  gebiedskenmerken  die  voor  bepaalde 
thema’s  relevant  zijn.  Voorbeelden  zijn  bijvoorbeeld  de  aanleg  van  ‘Waterrijk’,  of  de 
‘Doorbraak’. 

• Daarnaast  wordt  ook  het  recreatief  gebruik  als  een  onafhankelijke  factor  behandeld. 
Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten die men beoefent en de gebieden die men bezoekt. 

2.2 Onderzoeksmethode 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze zijn verspreid onder een aselecte 
steekproef  van  1000  respondenten,  eerst  door  deze  enquêtes  huis‐aan‐huis  per  wijk  te 
verspreiden  en  later  per  post.  Voor  het  huis‐aan‐huis  verspreiden was  onvoldoende  tijd,  de 
enquêtes die niet huis‐aan‐huis verspreid konden worden binnen de gestelde  tijd werden per 
post verzonden. Wanneer bij het huis‐aan‐huis verspreiden mensen niet  thuis waren, werd er 
een rode kaart bij de enveloppe met de enquête gestopt waarin duidelijk werd gemaakt dat er 
een onderzoeksteam langs was geweest. 
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In de enveloppe vonden mensen ook nog een groene kaart: dit was het deelnameformulier voor 
de  loterij onder de respondenten. De respondenten konden, wanneer zij de enquête  invulden, 
kans maken op een ballonvaart. 

2.2.1 Enquête 
De enquête was opgezet met behulp van de enquête die werd gebruikt in het MNP‐onderzoek. 
Via de onderzoekers die dit onderzoek uitvoerden, is de volledige enquête verkregen, maar deze 
is wel aangepast voor het onderzoek  in Almelo. Er zijn meer specifieke vragen gesteld over de 
Almelose omgeving en de  reactie van de  respondenten  is ook meer  in  relatie  tot de Almelose 
politiek gesteld. 

2.2.2 Respons 
Er zijn uiteindelijk 177 enquêtes ingevuld retour gekomen, dit betekent dat de respons op 18% is 
uitgekomen. Dit is een redelijke score, hoewel meer respons was verwacht vanwege de manier 
van  verspreiden.  Vrijwel  alle  mensen  die  een  enquête  in  ontvangst  namen  van  het 

erzoeksteam, gaven aan deze enquête wel in te willen vullen. ond

2.3 Representativiteit 
De representativiteit van de respons  is van belang voor het extrapoleren van de gegevens. Het 
gaat  hier  om  de  externe  validiteit  van  de  respons.  Deze  validiteit  is  gecontroleerd  voor  de 
controleerbare  factoren  leeftijd  en  geslacht.  Verder  is  ook  onderzoek  gedaan  naar 
postcodegebied, opleidingsniveau en arbeidssituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een chi‐

kwadraat (chi‐square) toets en een α van 0,05 (overschrijdingskans p). Voor de analyse van de 
resultaten is gebruik gemaakt van het programma SPSS (Huizingh, 2002). 

2.3.1 Verdeling naar geslacht 
De verdeling naar geslacht onder de respondenten is 84 mannen, 92 vrouwen. Dit betekent dat 
de verhouding binnen de responsgroep 48%‐52%  is, het aantal vrouwen  is  licht groter dan het 
aantal  mannen.  Deze  verhouding  is  gecontroleerd  naar  de  verhouding  tussen  mannen  en 
vrouwen  in  de  populatie  (inwonersgegevens  in  Almelo).  Er wordt  verwacht  dat  de  verdeling 
binnen de steekproef overeenkomt met de verdeling binnen de populatie. Dit  is het geval (chi‐
square = 0,265; p <0,607). 

2.3.2 Verdeling naar leeftijd 
De  steekproef  lijkt  redelijk  normaal  verdeeld  (zie  Figuur  2).  Echter,  er  zijn  twee  toppen  te 

herkennen:  één  top  rond 
middelbare  leeftijd  –  zoals 
mag  worden  verwacht  op 
basis  van  een  normale 
verdeling, de andere top  ligt 
tussen de 60 en 70 jaar. Om 
te  controleren  of  de 
steekproef  representatief is, 
is  ten  eerste  een  toets 
uitgevoerd  om  de  normale 
verdeling  te  controleren,  en 
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Figuur 2: Verdeling naar leeftijd 



Almelo’s buitengebied: meer waarde voor de stad? 

april 2009 
 

  
Pagina 13 

 
   

verder  een  chi‐kwadraattoets  om  te  controleren  of  de  groep  represenatief  is    voor  de 
leeftijdsverdeling in de populatie. 

Voor de analyse is gebruik gemaakt van de verdeling in klassen zoals in figuur 2. Voor deze toets 
is gebruik gemaakt van Kolmogorov‐Smirnov toets naar normale verdeling. Uit deze toets blijkt 

dat er geen sprake is van een normale verdeling (N=175; m = 7,85; α = 0,045).  

Om te controleren of dit overeenkomt met de populatie,  is een toets uitgevoerd die meer zegt 
over  de  verdeling  van  binnen  de  respondenten  ten  opzichte  van  de  populatie.  De 
steekproefverdeling komt niet overeen met de populatie (57,803; p =0,000). Waarschijnlijk komt 
dit doordat er weinig jongeren aan het onderzoek hebben meegedaan en meer ouderen. 

2.3.3 Verdeling naar postcodegebied 
Er  is gebruik gemaakt van 1000 adressen verdeeld over alle postcodegebieden van Almelo. Dit 
betreft de postcodenummers 7601 t/m 7611; aangevuld met de postcodegebieden Bornerbroek 
en  Aadorp.  Het  aantal  reacties  per  postcodegebied  is  gecontroleerd  naar  verdeling  van  de 
enquêtes; de 1000 enquêtes zijn niet in elk postcodegebied gelijk in aantal. Dit is afhankelijk van 
het aantal mensen dat er woont. 

Voor  de  controle  van  deze  verdeling  is  gebruik  gemaakt  van  een  chi‐kwadraattoets  met 

invoering van de verwachte waarden – de verdeling van de enquêtes. Hieruit blijkt dat bij een α 
van 0,05 de verdeling van respons niet overeenkomt met de verwachte verdeling (chi‐square = 
30,399; p <0,001). Desondanks wordt deze verdeling wel meegenomen in de analyse, aangezien 
deze belangrijk is voor de gegevens over bezoek aan een dichtbijzijnd buitengebied. 

2.3.4 Andere kenmerken 
In het vierde deel van de enquête is naar een aantal kenmerken gevraagd, die niet gecontroleerd 
kunnen worden op representativiteit. Omdat deze kenmerken wel een volledig beeld geven van 
de  respondenten  en  worden  gebruikt  om  kruisverbanden  te  leggen,  zijn  in  deze  paragraaf 
diagrammen  weergegeven  met  betrekking  tot  deze  kenmerken  en  worden  deze  kort 
beschreven. 
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2.3.4.1 Vrije tijd 

Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat zij per week 10 tot 19 uur ‘echte’ vrije tijd 
hebben, waarbij eten, slapen, huishouden etc. niet meetellen. Deze tijd kan worden besteed aan 
hobby’s of aan andere dingen: bijvoorbeeld het bezoeken van het buitengebied. 

2.3.4.2 Etnische achtergrond 
Figuur 4: geboorteland respondent 
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Figuur 3: hoeveelheid vrije tijd in klassen 
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2.3.4.3 Opleidingsniveau 
Figuur 5: hoogst voltooide opleiding 

 

2.3.4.4 Arbeidssituatie 
Figuur 6: Welke (werk)situatie is het meest van toepassing? 
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3 Resultaten 
De  enquête  bestond  uit  vier  delen, met  in  de  eerste  drie  delen  een  inventarisatie  van  het 
gebruik van (verschillende gebieden van) het Almelose buitengebied; stellingen over kenmerken 
van  het  buitengebied;  en  een  gedeelte  open  vragen  over  bedreigingen,  irritaties  en  wat  er 
veranderd zou kunnen worden  in het buitengebied.  In dit hoofdstuk worden de resultaten van 
die drie gedeelten van de enquête gevolgd – overeenkomstig de onderzoeksvragen. 

Het vierde deel van de enquête bestond uit de vragen 12  tot en met 19. Hier werd gevraagd 
naar  demografische  kenmerken  van  de  respondenten. Deze  demografische  gegevens worden 
gebruikt om kruisverbanden te leggen rondom de gevonden resultaten. Verder is vraag 8 – naar 
de mate van verbondenheid met het buitengebied – een interessante factor voor de verbinding 

 de resultaten met een verhoogde interesse voor het buitengebied rondom Almelo. van

3.1 Gebruik van het buitengebied 
Het buitengebied van Almelo  is groot en het groen komt op vier plaatsen de stad  in. Hierdoor 
zijn veel inwoners van Almelo in staat om snel in het buitengebied te komen en daar gebruik van 
te  maken.  Buitengebied  wordt  in  dit  onderzoek  aangemerkt  door  een  aantal  verschillende 
gebieden, die allen voorkomen in de vier verschillende Groene Longen. Daarnaast is de vorm van 
buitengebied verschillend: het kan gaan om bos, om  landbouwgrond of  juist meer om speciaal 
daarvoor ingerichte recreatiegebieden zoals het Grasbroek. Vraag 1, 2 en 3 van de enquête gaan 
over of recreatie voorkomt in het buitengebied van Almelo, welke vorm van recreatie en in welk 
gebied de recreatie voorkomt. 

Deze vraag heeft  ten doel de bevindingen van SPOA bij eerder onderzoek  te staven. Agrariërs 
merken  de  aanwezigheid  van  stedelingen  in  het  buitengebied, maar  hoe  vaak  komt  dit  nu 
eigenlijk voor? 

3.1.1 Recreatie in het buitengebied 
Allereerst  werd  de  respondenten  gevraagd  of  zij  gebruik  maakten  van  het  Almelose 
buitengebied voor recreatie. Deze vraag werd met ja of nee beantwoord. Uit de verdeling van de 
antwoorden blijkt dat 90% van de respondenten het buitengebied van Almelo voor hun recreatie 

gebruikt. 

Gebruikers  van  het  buitengebied 
hebben  allerlei  verschillende 
achtergronden.  Hoewel  er  slechts 
een  kleine  groep  respondenten  is 
met  een  andere  dan  Nederlandse 
afkomst, blijkt dat  van deze  groep 
mensen  met  een  Turkse  afkomst 
minder  gebruik  maken  van  het 
buitengebied  (chi‐square 14,664; p 
<0,005). 

Figuur 7: Gebruik buitengebied voor recreatie?
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Wanneer  wordt  gekeken  naar  de  arbeidssituatie  van  mensen  die  gebruik  maken  van  het 
buitengebied, blijkt dat 38% betaald werk verricht voor meer dan 32 uur per week. 19% werkt 

20 tot 31 uur per week, daarna treedt een verandering op: de groep mensen   die minder uren 
per week werkt én gebruik maakt van het buitengebied, blijkt kleiner  te zijn dan de groep die 
meer  uren  per  week  werkt.  Verder  is  binnen  de  groep mensen  die  gebruik maakt  van  het 
buitengebied ook  sprake van een grote groep VUT‐ters en gepensioneerden. Binnen de groep 
die géén gebruik maakt van het buitengebied is er een grote groep die betaald werk verricht van 
meer dan 20 uur per week. Het verschil tussen de groepen is significant (chi‐square = 21,828; p 
<0,016). 

Dat VUT‐ters en gepensioneerden gebruik maken van het buitengebied blijkt ook wanneer wordt 
gecategoriseerd  naar  leeftijdsklassen.  Binnen  de  groep  die  geen  gebruik  maakt  van  het 
buitengebied, blijken  slechts een paar  leeftijdsklassen vertegenwoordigd  te  zijn: 25‐29; 35‐54; 
65‐69 en 75‐79. Hieruit valt op  te maken dat  jongeren en ouderen minder gebruik maken van 
het buitengebied, maar dit is geen significant verschil. 
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Figuur 8: Gebruik buitengebied naar arbeidssituatie
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3.1.2 Welke activiteiten? 

Vervolgens  werd  de  respondenten  gevraagd  welke  activiteiten  zij  dan  in  het  buitengebied 
ondernemen. Er zijn acht categorieën onderscheiden, waarbij het aantal keer dat een activiteit 
werd uitgevoerd, uiteenliep van 1 tot 3 keer per jaar tot 5 keer per week of vaker. Natuurlijk was 
het ook mogelijk om aan te geven dat mensen sommige activiteiten niet ondernamen. 

Wandelen  en  fietsen wordt  het meest  ondernomen  door  de  respondenten. Maar  liefst  85% 
geeft  aan  dat  ze  één  of meerdere  keren  per  jaar wandelt  in  het  buitengebied,  10%  van  de 
respondenten wandelt er zelfs  iedere dag. Fietsen  is een andere  laagdrempelige activiteit, 80% 
doet dit vaker dan één keer per maand. Opvallend is dat er nauwelijks wordt gezwommen door 
respondenten:  hoewel  het  Grasbroek  in  Bornerbroek  een  zwemwater  is  en  in  de  buurt  ligt, 
wordt  er  nauwelijks  gebruik  van  gemaakt.  Sportievelingen  gaan wel  graag  hardlopen  in  het 
buitengebied, 10% van de respondenten geeft aan dit regelmatig te doen. 

Verder is het ook interessant om te zien dat 50% van de respondenten aangeeft er af en toe op 
uit te gaan om echt te gaan genieten van de natuur die ze kunnen vinden  in het buitengebied. 
Naast al die mensen die al recreëren in het buitengebied en dat bewust doen, is er ook nog een 
speciale groep natuurliefhebbers. 

Aangezien  de  groep  wandelaars  en  fietsers  erg  groot  is,  is  hun  mening  over  verschillende 
stellingen nader geanalyseerd. Deze uitwerking staat in de volgende subparagrafen. 

3.1.2.1 Wandelaars 
Mensen die veel wandelen, vinden het buitengebied over het algemeen beter bereikbaar dan 
mensen  die minder  vaak wandelen  (chi‐square  =  48,579;  p  <0,003). Wandelaars  vinden wel 
minder  vaak  dat  zij  in  het  buitengebied  kunnen  doen wat  ze willen  (chi‐square  =  50,656;  p 
<0,002).  Aan  de  andere  kant  vinden  ze  ook  niet  dat  het  buitengebied  maar  heel  weinig 
mogelijkheden biedt om  te doen wat  je wilt  (chi‐square = 42,495; p <0,016). Mensen die veel 
wandelen  in  het  buitengebied  vinden  het  ook  vaak  aantrekkelijker  (chi‐square  =  43,254;  p 
<0,013). 
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Figuur 9: recreatieve activiteiten ondernomen in het buitengebied
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Wanneer we kijken naar de verdeling van wandelaars over de gemeente Almelo, kan er geen 
betrouwbare uitspraak worden gedaan over waar deze vandaan komen. Wandelaars bevinden 
zich in alle postcodegebieden, maar in Bornerbroek zijn de meest fanatieke te vinden. Daarnaast 
is  er  geen  verschil  tussen  mensen  die  zijn  opgegroeid  in  Almelo  en  mensen  die  niet  zijn 
opgegroeid in Almelo: zij zijn allemaal wandelaars. 

Gekeken naar de hoeveelheid vrije tijd, blijkt dat mensen die veel vrije tijd hebben, dit niet altijd 
besteden aan wandelen. De groep die ongeveer 40 uren per week over heeft, gaat regelmatig 
wandelen (1 tot 4 keer per week); terwijl de groepen die minder vrije tijd hebben, minder vaak 
wandelen  in het buitengebied. De  verschillen  tussen de  groepen  zijn  significant  (chi‐square  = 
44,780; p <0,040). 

3.1.2.2 Fietsers 
De meeste  fietsers die aangeven dat het buitengebied vanuit hun huis goed bereikbaar  is, zijn 
ook  vaker  voor  een  fietstocht  in  het  buitengebied  te  vinden.  Wanneer  men  vindt  dat  het 
buitengebied minder goed bereikbaar  is, gaat men minder vaak fietsen. Het gaat dan vaker om 
enkele  uitstapjes.  Echter,  het  verschil  hier  gevonden  is  niet  significant  (chi‐square  =  32,771; 
p<0,137). 

Verder zijn mensen die vaker de fiets pakken voor een tochtje door het buitengebied vaker van 
mening dat de aantrekkelijkheid van het buitengebied hoog  is  (chi‐square = 63,756; p <0,000); 
en ook vinden zij dat het met de landelijkheid van het buitengebied beter gesteld is (chi‐square = 
59,037; p <0,001). 

Fietsers zijn het ook vaker oneens met de stelling dat het landschap nieuwe ontwikkelingen goed 
kan opnemen. Vooral mensen die vaker  fietsen  (meer dan 1 keer per maand), vinden dat het 
landschap aan verandering onderhevig is (chi‐square = 35,912; p <0,016). Parallel hieraan vinden 
zij  ook  dat  het  landschap  nauwelijks  meer  oude  elementen  bevat  (chi‐square  =  37,924;  p 
<0,047), alleen blijkt dat vrijwel alle fietsers dit vinden, ook mensen die minder vaak of niet  in 
het buitengebied fietsen. 

Mensen die vaker de fiets pakken, vinden ook vaker dat de Almelose politiek problemen  in het 
buitengebied zou moeten aanpakken (chi‐square = 35,539; p <0,002). 

Dat  fietsen een  laagdrempelige activiteit  is die door veel mensen wordt gedaan, blijkt uit een 
ander  kenmerk  van  de  fietsersgroep:  niet  alleen  mensen  die  in  Almelo  en  omstreken  zijn 
opgegroeid, ook mensen die er niet  zijn opgegroeid gaan vaak  fietsen  (chi‐square = 18,120; p 
<0,053). 
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3.1.3 Welk gebied wordt het meest gebruikt? 
In het onderzoek zijn vijf grote gebieden aan de rand van Almelo gedefinieërd als buitengebied: 
de  vier  Groene  Longen  rondom  Almelo  en  het  gebied  rondom  Bornerbroek.  Aan  de 
respondenten werd gevraagd welk gebied zij gebruikten voor hun recreatie. In Figuur 5 is te zien 
dat  het  Twentekanaal  (in  Almelo  en  Bornerbroek  gezamenlijk),  het  Nijreesbos,  het  Almelo‐
Nordhornkanaal en Tusveld‐Maatveld veel gebruikt worden voor recreatie. Uit reacties van de 

verschillende respondenten blijkt dat voor deze gebieden gevaar wordt gezien ten opzichte van 
natuurbehoud. De gebieden die in Figuur 5 worden genoemd, zijn onderdeel van de vier groene 
longen en Bornerbroek. 

In  deze  figuur  komt wederom  naar  voren  dat  het  Grasbroek  niet  zoveel wordt  gebruikt  als 
recreatiegebied, terwijl dit wel mag worden verwacht. Meer nog dan andere gebieden die hier 
genoemd zijn, is dit een specifiek recreatiegebied. 

De gebieden  rond de kanalen  zijn ook veel genoemd als  recreatiegebied.  In  totaal worden de 
drie kanalen rondom Almelo in 30% van de gevallen als recreatiegebied benoemd. 

   

Figuur 10: Gebruik buitengebied naar omgeving
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3.1.4 Gebruik van het buitengebied naar postcode 
Het gebruik van de verschillende gebieden is interessant in relatie tot de postcodegebieden waar 
de  respondenten  vandaan  komen.  Er  wordt  verwacht  dat  bewoners  van  de  noordelijke 
postcodegebieden  meer  kiezen  voor  een  bezoek  aan  het  noordelijke  buitengebied  rondom 
Aadorp,  en  bewoners  van  Bornerbroek  meer  in  het  buitengebeid  rondom  Bornerbroek 
recreëren.  In  de  volgende  figuur  is  het  bezoek  van  het  grote  buitengebied  gesorteerd  naar 
postcode.1 In bijlage 8.3 is een kaart met de Almelose postcodegebieden te vinden. 

Figuur 11: Gebruik Groene Longen gesorteerd naar postcodegebied 

 

Uit het staafdiagram blijkt dat bewoners van het postcodegebied 7609  (Windmolenbroek) het 
meest gebruik maken van de Westelijke & Zuidelijke Groene Long en Bornerbroek, maar deze 
groep is sowieso een fervent gebruiker van het buitengebied. Inwoners van de aandachtswijken 
van Almelo, zoals Aalderinkshoek/Kerkelanden  (7604) en De Riet  (7601) blijken veel gebruik te 
maken van het buitengebied. 

De  inwoners van Aadorp en Bornerbroek maken minder gebruik van het buitengebied; het valt 
op dat inwoners van Aadorp wel meer gebruik maken van de Noordelijke Groene Long. Aadorp 
is ook onderdeel van deze Noordelijke Groene Long en daarmee gedraagt deze populatie zich 
zoals  verwacht.  Bornerbroekers maken  niet  veel meer  gebruik  van  het  buitengebied  rondom 
Bornerbroek. 

                                                            

1 Voor de gebieden Bosrand, Bleskolk, (Noordelijke Groene Long), Tusveld/Maatveld (Zuidelijke Groene 
Long), Twentekanaal omgeving Bornerbroek en Grasbroek (Bornerbroek) is de statistische significantie van 
de verschillen tussen de postcodegebieden niet te garanderen. Deze gebieden zijn in het staafdiagram wel 
meegenomen voor een volledig overzicht. 
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3.2 Bereikbaarheid, onderhoud, verstedelijking en aanwezigheid van natuur 
Het tweede deel van de enquête ging over de mening van de respondenten over verschillende 
aspecten  van  het  buitengebied  in  termen  van  bereikbaarheid,  toegankelijkheid,  verzorging, 
onderhoud  en  verstedelijking.  Verder  werd  gevraagd  naar  de  mate  waarin  zij  natuurlijke 
factoren nog tegenkwamen  in het buitengebied – zoals het verschil tussen dag en nacht en de 
hoeveelheid groen. 

Deze vraag is belangrijk voor het inzicht in het gemak van gebruik van het buitengebied. Verder 
blijkt uit eerder onderzoek dat de waardering van het buitengebied negatief beïnvloed wordt 
door bebouwing, en dat aanwezigheid van natuur de waardering positief beïnvloedt. Voor deze 
vraag  zijn  vier  vragen  gesteld;  de  vragen  4,  5,  6  en  7  uit  de  enquête  zijn  op  deze  vraag  van 
toepassing. 

3.2.1 Bereikbaarheid & toegankelijkheid 
Uit de analyse van vraag vier blijkt dat het met de bereikbaarheid van het buitengebied wel goed 
zit. De meeste respondenten geven aan dat zij het buitengebied vanuit hun huis goed kunnen 

bereiken. 

Van  de  mensen  die  gebruik 
maken  van  het  buitengebied, 
vindt  bijna  90%  dat  het 
buitengebied  goed  bereikbaar 
is.  Van  de  mensen  die  geen 
gebruik  maken  van  het 
buitengebied,  vindt  60%  het 
buitengebied  goed  bereikbaar. 
Dit  verschil  is  net  niet 
significant (chi‐square = 10,750; 
p  <0,57). Dit wil  zeggen  dat  er 
geen verschil  lijkt te zijn tussen 
gebruikers  en  niet‐gebruikers 
van  het  buitengebied,  en  dat 
deze hetzelfde denken over de 
bereikbaarheid  van  het 
buitengebied. 

Het is opvallend dat zeer weinig 
respondenten aangeven dat het 

buitengebied moeilijk bereikbaar  is. Bijna alle respondenten zijn het oneens met deze stelling, 
en er is geen significant verschil te vinden tussen de verschillende postcodegebieden (chi‐square 
= 58,004; p <0,204). Ook over de  stelling  ‘Het buitengebied  is heel  goed bereikbaar’, bestaat 
geen verschil  tussen de verschillende postcodegebieden,  iedereen vindt dat de bereikbaarheid 
van het buitengebied goed (chi‐square = 66,920; p <0,055). Aangezien in Almelo de vier Groene 
Longen diep de stad binnendringen, was de verwachting uitgesproken dat de bereikbaarheid van 
het Almelose buitengebied goed zou zijn, hetgeen met deze vraag is bevestigd. 
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Figuur 12: mening over bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 
buitengebied 
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De  stelling  ‘Het  buitengebied  is moeilijk  toegankelijk,  onder  andere  door  aanwezigheid  van 
hekken en borden’ zorgt voor een grote eensgezindheid onder de  inwoners van Almelo. Deze 
toegankelijkheid zegt bijvoorbeeld  iets over toegankelijkheid voor auto’s en fietsers. Daarnaast 
is  het  van  toepassing  op  parkeergelegenheid  in  de  nabijheid  van  recreatiegebied.  De 
respondenten  zijn  niet  uitgesproken  tevreden  over  de  toegankelijkheid, maar  het  is  ook  niet 
slecht. Binnen de postcodegebieden is geen significant verschil te vinden (chi‐square = 46,669; p 
<0,608). 

3.2.2 Mogelijkheden & drukte 
In vraag 4 werd ook gevraagd naar de mening van de respondenten over de mogelijkheden van 
het buitengebied en de drukte die er wordt ervaren. Uit de reacties blijkt dat de respondenten 

vinden  dat  zij  veel 

mogelijkheden hebben in het 
buitengebied  en  niet  veel 
last hebben van anderen. 

Wanneer  wordt  gekeken 
naar  het  verschil  tussen 
gebruikers en niet‐gebruikers 
van  het  buitengebied,  blijkt 
dat gebruikers vaker geneigd 
zijn te antwoorden dat zij het 
oneens  zijn  met  de  stelling 
dat  er  in  het  buitengebied 
maar  heel  weinig 
mogelijkheden  zijn dan  niet‐
gebruikers  van  het 
buitengebied.  Dit  verschil  is 
significant  (chi‐square  = 
11,319; p <0,45). 

Ook wanneer wordt gekeken 
naar  de mening  binnen  de  verschillende  postcodegebieden  blijkt  niet  dat  de  inwoners  van 
Almelo erg tevreden of ontevreden zijn met de mogelijkheden in het buitengebied. 
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Figuur 13: mening over mogelijkheden en drukte in het buitengebied
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3.2.3 Aantrekkelijkheid, natuur en verstedelijking 
In vraag 5 van de enquête konden respondenten aangeven wat zij vinden van het buitengebied, 
door  op  een  schaal  van  1  tot  5  aan  te  geven met welke  stelling  zij  het meest  eens waren. 
Wanneer  respondenten  het  vak  met  het  getal  1  aankruisen,  zijn  zij  van  mening  dat  het 
buitengebied  heel  onaantrekkelijk  is;  of  dat  er  weinig  natuur  aanwezig  is;  of  dat  het 

buitengebied zeer verstedelijkt is. Echter, wanneer zij een vak met het getal 5 aankruisen, zijn zij 
van mening dat het buitengebied heel  aantrekkelijk  is; dat  er  veel natuur  te  vinden  is  in het 
buitengebied en dat zij van mening zijn dat het buitengebied nog erg landelijk is. 

Uit deze grafiek blijkt dat de meeste respondenten het buitengebied aantrekkelijk vinden en dat 
de hoeveelheid natuur die zij aantreffen  in het buitengebied prima  is. Men  is minder goed  te 
spreken over de landelijkheid van het buitengebied: er zijn in de categorie verstedelijking minder 
respondenten die het cijfer 4 of 5 hebben  ingevuld. Dit betekent dat de mate van  landelijkheid 
van het buitengebied onder druk staat; en dat verstedelijking oprukt. Daarnaast blijkt ook dat in 
de categorie  ‘verstedelijking’ meer mensen op de grens zitten: het gaat nog wel goed met de 
landelijkheid in het buitengebied, maar dit verdient wel aandacht. Meer verstedelijking lijkt niet 
gewenst. 

Gebruikers van het buitengebied zijn over  in het algemeen positiever over de aantrekkelijkheid 
van het buitengebied dan niet‐gebruikers van het buitengebied. Dit verschil  is  significant  (chi‐
square = 13,631; p <0,18). 
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Figuur 14: beoordeling van aantrekkelijkheid, natuur en verstedelijking in het buitengebied
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3.2.4 Historisch karakter 
In  vraag  6  van  de  enquête  werd  wederom  door  de  reactie  die  de  respondenten  gaven  op 
stellingen, een  inventarisatie gemaakt  van de mening over de historische  kenmerken  van het 
landschap rondom Almelo. Zoals eerder werd aangegeven wordt er veel gebouwd in en rondom 
Almelo en de vraag is dan ook of dit ten koste gaat van het landschap. 

Uit deze gegevens blijkt dat de meningen van de  respondenten uiteenlopen over het behoud 
van  het historisch karakter van het buitengebied. Er is geen duidelijk verschil tussen de mening 
over de negatieve stellingen (weinig behoud van oude elementen) en positieve stellingen (veel 
aandacht  voor  het  behoud  van  oude  elementen  in  het  landschap).  Vrijwel  alle  reacties  zijn 
gemiddeld, er steekt niet één variabele met kop en schouders boven de rest uit. 

Desalniettemin blijkt dat, wanneer wordt gevraagd naar de mening over de moderniteit van het 
landschap,  de  mensen  die  in  het  buitengebied  van  Almelo  recreëren,  meer  verschillende 
antwoorden  geven  dan  de mensen  die  niet  in  het  buitengebied  van  Almelo  recreëren. Deze 
laatste groep  is vaker  ‘neutraal’ van mening over de moderniteit van het  landschap; terwijl de 
groep die wel in het buitengebied van Almelo recreert, het vaker eens  is met de stelling dat het 
landschap erg modern is (chi‐square = 12,466; p <0,029). 
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Figuur 15 mening over historische kenmerken landschap
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3.2.5 Zintuiglijke indrukken 
In het buitengebied hoor, ruik en zie je in het algemeen andere zaken dan in een stad of dorp. In 
vraag  7  werd  aan  de  respondenten  gevraagd  wat  zij  voor  indrukken  opdeden  in  het 
buitengebied. Hieruit blijkt dat de respondenten in het algemeen zeer tevreden zijn met wat zij 
aantreffen aan natuurlijke indrukken die je op kunt doen in het buitengebied. 

Er is niet veel storend lawaai in het buitengebied. Dit komt overeen met de gevonden reactie op 
de hoeveelheid overlast die mensen ondervinden van andere bezoekers. Daarnaast antwoordt 
men ook dat het over het algemeen nog  stil  is en dat natuurgeluiden goed hoorbaar  zijn; dit 
komt overeen met de ervaren  rust en  stilte die wordt gevonden  in paragraaf 3.2.2. Wanneer 
wordt gekeken naar de  reacties van gebruikers en niet‐gebruikers van het buitengebied, blijkt 
dat mensen die geen gebruik maken van het buitengebied veel meer verschillende antwoorden 
invullen  dan mensen  die wel  gebruik maken  van  het  buitengebied. Mensen  die wel  gebruik 
maken van het buitengebied zijn eerder geneigd het eens te zijn met de stelling dat er nog veel 
natuurgeluiden hoorbaar  zijn dan mensen die geen gebruik maken van het buitengebied  (chi‐
square = 14,986; p <0,010). 

Ook vindt men dat de indrukken die je buiten kunt opdoen, erg variëren. Het aanbod van natuur 
in  de  omgeving  van  Almelo wordt  zeer  positief  ervaren.  Hier  zijn  respondenten  die  gebruik 
maken  van het buitengebied over het  algemeen  (zeer) eens met de  stelling dat er een  grote 
variatie aan  indrukken  in het buitengebied opgedaan kan worden (ongeveer 60%), mensen die 
geen  gebruik  maken  van  het  buitengebied  zijn  het  hier  minder  overtuigend  mee  eens, 
bovendien zegt een aantal van deze groep dat zij het oneens zijn met de stelling dat  je  in het 
buitengebied veel verschillende  indrukken kunt opdoen  (20%). Deze  resultaten  zijn  significant 
(chi‐square = 14,024; p <0,015).   
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Figuur 16: mening over zintuiglijke indrukken 
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3.3 Verbondenheid met het landschap 
Een  groot  deel  van  de  respondenten  gaf  aan  dat  zij  zich  zeer  verbonden  voelen  met  het 
landschap rondom Almelo. Dit bijzondere resultaat verdient nader onderzoek. 

Van de mensen die  zich  erg  sterk 
verbonden  voelen  met  het 
buitengebied  vindt  90%  het 
buitengebied vanuit hun huis goed 
bereikbaar,  60%  van  de  mensen 
die zich niet sterk verbonden voelt 
met  het  buitengebied,  vindt  dat 
ook. Dit verschil  is significant  (chi‐
square = 18,741; p <0,002). 

Er  is  ook  een  significant  verschil 
gevonden met betrekking  tot mogelijkheden om  te doen wat  je wilt  in het buitengebied  (chi‐
square  =  32,924;  p  =0,000). Mensen  die  zich  verbonden  voelen met  Almelo  zijn  ook  vaker 
positiever  over  of  ze  in  het  buitengebied  alles  kunnen  doen wat  ze willen. Mensen  die  zich 
minder verbonden voelen met het buitengebied, vinden vaker dat er minder mogelijkheden zijn 
om  te doen wat  je wilt. Opvallend  is  echter wel dat bij de  tegenovergestelde  toets blijkt dat 
mensen  die  zich  niet  verbonden  voelen met  het  landschap  rondom  de  woonplaats minder 
uitgesproken zijn over de stelling dat het buitengebied maar weinig mogelijkheden biedt om te 
doen wat je wilt. Mensen die zich verbonden voelen met het buitengebied blijken het eveneens 
minder eens te zijn met de stelling dat het buitengebied maar heel weinig mogelijkheden biedt 
om te doen wat je wilt. 
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Figuur 17: verbondenheid met het landschap

Verder  storen mensen die zich verbonden voelen met het 
buitengebied  zich  minder  vaak  aan  drukte,  lawaai  en 
storend  gedrag  van  anderen  in  het  buitengebied.  Dit  is 

significant bij een waarde van chi‐square = 13,853; met een 
overschrijdingskans p <0,031. 

In het geheel niet verbonden

Heel erg sterk verbonden

Nadere  analyse  van  de  resultaten  leert  dat  alle  groepen 
gebruik maken  van  het  buitengebied, maar  de  groep  die 
aangeeft  wel  verbonden  te  zijn  met  het  buitengebied 
maakt meer gebruik van het buitengebied dan de groep die 
aangeeft  zich  niet  verbonden  te  voelen  met  het 
buitengebied.  Desalniettemin  geeft  binnen  de  groep 
respondenten die  aangeeft  zich niet  verbonden  te  voelen 
met het buitengebied, alsnog 70% wel gebruik maakt van 
het  buitengebied.  Wanneer  het  gebruik  van  het 
buitengebied wordt  gecombineerd met  de  vraag  of men 
zich  verbonden  voelt  met  het  buitengebied  wordt  een 
significant verschil ontdekt (chi‐square = 14,949; p <0,001). 
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Respondenten die wel gebruik maken van het buitengebied geven vaker aan zich verbonden te 
voelen met het buitengebied. Binnen de groep die geen  gebruik maakt  van het buitengebied 
blijkt dat zij meer verdeeld zijn over hun verbondenheid met het buitengebied. 

Daarnaast  werd  respondenten  gevraagd  aan  te 
geven of zij in Almelo en omstreken zijn opgegroeid. 
Ook dit is een groot deel van de respondenten, hier 
gaat het om 61%. De helft van deze groep geeft aan 
zich  zeer  verbonden  te  voelen met  het  landschap, 
maar  nog  opvallender  is  dat  éénderde  van  de 
ondervraagden  die  aangeeft  niet  in  Almelo  en 
omstreken  te  zijn  opgegroeid,  zich  ook  zeer 
verbonden voelt met het landschap. 

Een ander opvallend  resultaat  is dat  zowel mensen 
die  in  Almelo  en  omstreken  zijn  opgegroeid,  als 
mensen  die  niet  in  Almelo  zijn  opgegroeid,  zich 
verbonden voelen met Almelo. 

Het valt verder op dat vooral jonge leeftijdsgroepen 
(t/m 44 jaar) zich minder verbonden voelen met hun 

woonplaats. Dit is significant: chi‐square = 36,957; p <0,008. 

Zowel  mensen  die  zich  verbonden  voelen  met  hun  woonplaats  als  mensen  die  zich  niet 
verbonden voelen met hun woonplaats gebruiken het Almeloos buitengebied voor recreatie. 

Mensen  die  zich  verbonden  voelen  met  het  landschap  rondom  de  woonplaats  vinden  het 
landschap iets meer aantrekkelijk dan mensen die zich niet verbonden voelen met het landschap 
rondom de woonplaats.  (chi‐square = 30,964; p =0,000). Desalniettemin zijn de beide groepen 
het redelijk met elkaar eens. 

De meeste mensen die zich verbonden voelen met het buitengebied, waarderen ook de  stilte 
meer dan de mensen die zich niet verbonden voelen met het buitengebied (chi‐square = 16,385; 
p <0,006). 

Dit geldt ook voor de variabele dat elk seizoen zijn eigen indrukken, geuren, kleuren en geluiden 
heeft; mensen  die  zich  sterk  verbonden  voelen met  het  buitengebied  vinden  dat  elk  seizoen 
meer verschilt dan mensen die zich niet verbonden voelen met het buitengebied (chi‐square = 
43,671; p =0,000).   
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3.4 Verandering en verbetering 
De vragen 9, 10 en 11 in de enquête waren open vragen. Aan de respondenten werd gevraagd of 
zij bedreigingen in het buitengebied konden aanwijzen, zo ja, welke; of zij irritaties ondervonden 
en of zij vonden dat de Almelose politiek iets zou kunnen betekenen voor het buitengebied. Alle 
reacties zijn opgenomen in de bijlage, voor de analyse is gebruik gemaakt van een samenvatting 
van deze resultaten. In Figuur 19 is een kort overzicht gemaakt van de antwoorden op de ja/nee‐
vragen behorende bij deze vragen. 
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Figuur 19: antwoorden ja/nee‐vragen 9, 10 en 11

Opvallend  is dat veel mensen de moeite hebben genomen om een antwoord  te geven op de 
vragen. Bovendien werd niet alleen  ja of nee geantwoord, veel  respondenten hebben ook de 
pen ter hand genomen en het gegeven antwoord gemotiveerd. 

Veel mensen vinden dat er dingen zijn die de gemeente moet aanpakken. Binnen de groep die 
gebruik maakt van het buitengebied, vindt 70% dat de gemeente iets in het buitengebied moet 
aanpakken,  25%  vindt  dit  niet  nodig.  Binnen  de  groep  die  géén  gebruik  maakt  van  het 
buitengebied, is 36% van mening dat het buitengebied moet worden aangepakt en 57% is meer 
geneigd te vinden dat dit niet nodig is. Deze verdeling is niet significant, maar het is wel dichtbij 
(chi‐square = 7,347; p <0,062). Dit betekent dat er niet met zekerheid kan worden gezegd dat er 
geen  verschil  tussen  deze  twee  groepen  is. Dit  betekent  dat  ook  de  groep  die  geen  gebruik 
maakt van het buitengebied, vindt dat er iets gedaan moet worden aan het buitengebied. 

Wat  verandering betreft  als bedreiging  voor het buitengebied, blijken  zowel mensen die  zich 
verbonden voelen met het buitengebied als mensen die zich niet verbonden voelen, ongeveer 
gelijk te denken over de aanwezigheid van bedreigingen. In beide groepen vindt de helft van de 
mensen dat er zowel bedreigingen zijn, als dat er geen bedreigingen zijn. Ook qua irritaties is er 
geen verschil te vinden tussen beide groepen: ongeveer 60% ziet  irritaties  in het buitengebied. 
Verder  vinden  zowel mensen  die  zich  verbonden  voelen  als mensen  die  zich  niet  verbonden 
voelen met  het  buitengebied,  dat  de  Almelose  politiek  problemen  in  het  buitengebied moet 
aanpakken.   
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3.4.1 Verandering of bedreiging 
Vraag 9 betrof de vraag of de respondenten alle verandering als een bedreiging zagen voor het 
buitengebied. De  vraag met  ‘ja’  of  ‘nee’  beantwoorden  gaf  geen  verschil,  alle  respondenten 

werd  gevraagd  of  zij  het  gegeven  antwoord 

wilden  motiveren.  Niet  alle  respondenten 
gaven een motivatie, bij deze vraag waren er 
van  de  177  respondenten  121  die  een 
motivatie  gaven  voor  hun  antwoord.  171 
respondenten  hadden  een  ja/nee‐antwoord 
gegeven, slechts 6  respondenten gaven geen 
antwoord  op  deze  vraag.  Zie  voor  een 
samenvatting bijlage 7.2. 

Bebouwing wordt als bedreiging  gezien door 
74 respondenten. Anderen geven aan dat aan 
het  buitengebied wordt  ‘geknabbeld’  en  dat 
versnippering  van groen gebied dreigt. Goed 
beschouwd gaat het hier dezelfde bedreiging 
voor het buitengebied. De oorzaak  van deze 
ontwikkelingen  ligt  in  vooral  in  de  opkomst 

van  industrie  vinden  respondenten.  Het  opruimen  van  boerderijen  het  bouwen  van  nieuwe, 
moderne huizen die niet  in de omgeving passen zijn storend. De ontwikkeling van het Almelo‐
Nordhornkanaal voor pleziervaart  is ook  jammer, het  zou een  stiltegebied moeten blijven. De 
Groene Longen moeten groen blijven, vervangingsbebouwing  in de stad kan ook en dan wordt 
het  buitengebied  qua  bouwplannen  ontzien.  Verder  is men  bang  voor  versnippering  van  het 
buitengebied  en  aantasting  van  de  natuurlijke  leefomgeving  van  flora  en  fauna.  Dit  alles  bij 
elkaar  betekent  dat  een  flink  gedeelte  van  de  onderzoeksgroep  liever  geen  ingrijpende 
bebouwing in het buitengebied ziet. 

 

Er  zijn  ook  respondenten  die 
niet  zoveel  bedreiging  zien 
(Figuur  21),  of  in  ieder  geval 
niet alle veranderingen  in het 
buitengebied  zien  als  een 
bedreiging.  Ook  zien  deze  in 
het  Masterplan  Almelo 
verbetering, het buitengebied 
wordt hierin meer betrokken. 
Bovendien  is  de  ontwikkeling 
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Figuur 20: Bedreigingen voor het buitengebied in 
aantallen 
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Figuur 21: geen bedreigingen voor het buitengebied, in aantallen 
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van de  ‘Doorbraak’2 positief  voor het buitengebied. Hierdoor  is  kans op  terugkomst  van oud 
landschap, en is er meer mogelijkheid voor recreatie. Sommige respondenten geven aan dat zij 
niet alle veranderingen als een bedreiging zien, omdat het soms ook nuttig is: de snelweg A35 is 
niet mooi  in het  landschap, maar het algemeen belang van een betere bereikbaarheid voor de 
regio wordt wel onderkend. 

3.4.2 Irritatie 
Vraag 10 vroeg de respondenten naar hun mening over irritaties in het buitengebied. Van de 177 
respondenten  hebben  116  respondenten  een  motivatie  gegeven  wat  zij  als  irritatie  in  het 
buitengebied  ervaren;  56  respondenten  geven  aan  geen  irritaties  te  ondervinden  in  het 
buitengebied. In totaal zijn er 126 unieke reacties gegeven, deze zijn te vinden in bijlage 7.3 en 
de antwoorden  zijn ook afgeleid van deze unieke  reacties. Wanneer hier percentages worden 
genoemd,  is  dit  een  percentage  van  de  groep  die  een motivatie  voor  hun  antwoord  heeft 
gegeven. 

De meeste  irritatie wordt opgewekt door bebouwing en verstedelijking. Er worden veel huizen 
gebouwd  en  ook  de 

industrie  die  steeds 
verder  oprukt  is  een 
irritatie. Men  ziet  het 
als  een  ‘lukraak’ 
bouwen, zonder na  te 
denken  over  de 
gevolgen  voor  het 
buitengebied.  Verkeer 
zorgt  voor  twee 
soorten  van  irritatie: 
niet  alleen  het 
sluipverkeer  is  irritant 
voor  wandelaars  en 
fietsers, ook is het een 
bron  van  overlast  in 

de vorm van  lawaai. Het  is duidelijk dat er veel gewandeld wordt  in het buitengebied rondom 
Almelo; niet alleen de  reacties over sluipverkeer maar   ook de klachten over de aanwezigheid 
van hondenpoep zijn daar een illustratie van. Men lijkt in het buitengebied vooral graag rustig te 
willen wandelen, en daarbij niet gestoord worden door  lawaai of ongedierte. Aan wandel‐ en 
fietspaden moet daarom meer onderhoud worden gepleegd. Verder blijkt dat er veel  rommel 
wordt gevonden in het buitengebied: veel mensen klagen over vernielingen en rommel. 

                                                            

2 In 2014 moet deze klaar zijn: een 13 kilometer lange nieuwe beek, de Doorbraak. De aanleg van de beek 
is nodig om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een 
ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Het project is een 
samenwerkingsverband tussen de provincie Overijssel en waterschap Regge en Dinkel (Waterschap Regge 
en Dinkel, 2008). 

Figuur 22: irritatie in het buitengebied, in aantallen
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3.4.3 Wat zou de gemeente moeten doen? 
Met vraag 11 werd de respondenten gevraagd of zij vonden dat de gemeente nog dingen zou 
kunnen  doen  ter  verbetering  van  het  buitengebied. Deze  vraag  lokte  uiteenlopende  en  vaak 
individuele reacties uit. Bovendien geven een aantal mensen ook vernieuwende ideeën, waar de 
gemeente wellicht iets mee kan. 

Er zijn 123 unieke reacties geturfd. Aangezien het om zeer uiteenlopende reacties gaat, zijn deze 
gecategoriseerd  naar  vier  thema’s:  Groen  behouden  &  minder  bebouwen,  Verbeteren  van 
recreatieve mogelijkheden,  Bereikbaarheid &  verkeer  en  Veiligheid.  Anders  dan  in  de  vorige 
paragraaf, zijn  in dit geval de aanbevelingen naar de gemeente toe geclusterd per categorie en 

worden  aan  de  hand 
van die vier  thema’s de 

resultaten besproken. 

Meer  dan  de  helft  van 
de  respondenten  (52%) 
vindt  dat  er  meer 
aandacht  besteed  zou 
moeten  worden  aan 
het  behoud  van  groen 
en dat  in het bijzonder 
de verstedelijking in het 
buitengebied  niet 
verder moet  oprukken. 
Ontwikkeling van nieuw 

industriegebied zou ook op bestaand industriegebied kunnen plaatsvinden, de huidige leegstand 
is een doorn in het oog. Ook binnenstedelijk woongebied zou kunnen worden gesaneerd en daar 
zou ook nieuwe huizenbouw kunnen plaatsvinden. 

Verbetering van recreatiemogelijkheden is een andere veel gehoorde vraag. Meer picknicktafels 
en prullenbakken, aanleg en onderhoud van nieuwe wandel‐ en fietspaden zijn gewenst, op dit 
moment zijn deze er weinig en dit zorgt voor een devaluatie van het buitengebied. Overigens 
bevinden  zich  in  deze  categorie  uiteenlopende  adviezen:  een  idee  is  het  creëren  van  een 
educatief bospad, waarbij kinderen spelenderwijs meer leren over behoud en onderhoud van de 
natuur. Ook vraagt  iemand om meer en betere hardlooproutes, zoals  je ze  in grote steden wel 
eens vindt: met grote borden met  rek‐ en  strekoefeningen bij  rustplaatsen onderweg. Verder 
zijn  de  voorzieningen  voor  honden  niet  optimaal.  Veel  mensen  laten  hun  hond  uit  in  het 
buitengebied en laten deze ook los lopen. Hiervoor zijn in het buitengebied geen voorzieningen, 
wat  betekent  dat  hondenpoep  voor  overlast  zorgt  en  vogels  gestoord  worden.  De 
uiteenlopendheid van thema’s in deze categorie wordt verder geïllustreerd doordat veel mensen 
zich  zorgen  maken  over  het  bevaarbaar  maken  van  het  Almelo‐Nordhornkanaal.  Veel 
respondenten zijn bang voor overlast en aantasting van de huidige flora en fauna in het gebied, 
dat nog erg authentiek is. 
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Figuur 23: Waar moet de gemeente aandacht aan besteden?
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Bereikbaarheid en verkeer zijn een ander punt van  zorg  in het buitengebied. Niet alleen  is de 
overlast  van  brommers,  (cross)motoren  en  auto’s  een  probleem,  ook  de  afwezigheid  van 
geluidsschermen  naast  de  A35  doet  de  inwoners  van  Almelo  geen  goed.  De  A35  is  een 
noodzakelijke uitbreiding van infrastructuur, maar het is vervelend dat het geluid van de auto’s 
die er overheen  razen niet kan worden gedempt. En waar aan de ene kant de bereikbaarheid 
van de  regio  toeneemt, blijkt de bereikbaarheid van het buitengebied af  te nemen. Er  zijn  te 
weinig fietstunnels en het is niet goed mogelijk om je auto te parkeren in de nabijheid van mooi 
wandelgebied. 

Verder  is  een  kleine  groep  respondenten  van  mening  dat  het  met  de  veiligheid  in  het 
buitengebied beter kan. Er is overlast van hangjongeren en rommel in het buitengebied, en ook 
het hard rijden van auto’s en crossmotoren wordt niet op prijs gesteld. 
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4 Discussie 
Dit hoofdstuk heeft als doel het duiden van de gevonden resultaten, door aandacht te besteden 
aan de achtergrond  van de dataverzameling. Allereerst wordt een  link gelegd met  voorgaand 
onderzoek door het Milieu‐ en Natuurplanbureau. Daarnaast worden de  resultaten besproken 
aan de hand van invloed die niet meetbaar is geweest in de enquête. Verder zal zoveel mogelijk 

ning worden gehouden met het verloop van de enquête. reke

4.1 Eerder onderzoek 
Zoals eerder  is aangegeven,  is het onderzoek voor SPOA gebaseerd op eerder onderzoek door 
het Milieu‐ en Natuurplanbureau. Opvallende  resultaten uit dit onderzoek worden verbonden 
aan de gegevens gevonden in dit onderzoek. 

In dit onderzoek  is de operationalisatie veranderd: er  is aandacht besteed aan specifieke delen 
van Almelo en daarnaast  is het groen om de stad veranderd:  in het oorspronkelijke onderzoek 
werd  een  reistijd  van  drie  kwartier  aangehouden,  terwijl  het  in  dit  onderzoek  toch  heel  erg 
duidelijk gaat om de gebieden die rondom Almelo als ‘Groene Longen’ worden aangemerkt. 

Verstedelijking is verantwoordelijk voor de grootste verandering in de natuur. Het gaat hier om 
aanleg van woonwijken, bedrijfsterreinen en  infrastructuur. Wanneer er door de respondenten 
veel  verstedelijking  werd  geconstateerd,  werd  het  landschap  door  hen  minder  hoog 
gewaardeerd. Dit  in  tegenstelling  tot gebieden waarin wel meer natuur werd ontwikkeld, dan 
werd  de  kwaliteit  van  het  landschap  hoger  gewaardeerd. Natuurlijke  landschappen met  een 
historisch  karakter  worden  het  meest  aantrekkelijk  gevonden,  landschappen  met  veel 
verstedelijking en horizonvervuiling het minst. 

Ook de respondenten in dit onderzoek geven aan meer te genieten van een omgeving met veel 
natuur, en verstedelijking wordt ook door deze  respondenten als grootste bedreiging van het 
buitengebied  gezien. De ontwikkeling  van de Doorbraak wordt  zeer positief  gewaardeerd, dit 
komt  overeen  met  de  waardering  van  de  ontwikkeling  van  natuurgebied  in  het  eerdere 
onderzoek. 

Tweederde van de bewoners van de grote steden is tevreden over het groen in de nabijheid van 
de stad, en volgens het MNP‐onderzoek vinden Nederlanders dat het groen om de stad weinig 
gevarieerd  is en dat rust en stilte ontbreken. Bos‐ en natuurgebied  in de nabijheid van de stad 
wordt het hoogst gewaardeerd als soort buitengebied. Almeloërs zijn behoorlijk tevreden over 
het  groen  rondom  hun  stad,  ruim  60%  van  de  Almeloërs  geeft  in  het MNP‐onderzoek  aan 
tevreden  tot  zeer  tevreden  te  zijn met het groen om de  stad. Dit  is meer dan het gemiddeld 
aantal van de 31 grootste steden van Nederland  (G31), maar minder dan het aantal over heel 
Nederland gemeten. 

Over de hoeveelheid groen in de omgeving van de stad zijn de Almeloërs goed te spreken, maar 
de  drukte  en  de  stilte  in  het  buitengebied  zou  beter  kunnen.  De  diversiteit  van  het  groen 
rondom de  stad zou ook kunnen worden verbeterd. De beleving van het  landschap verandert 
door  de  verandering  van  de  omgeving.  Dit  komt  vooral  door  aanleg  van  infrastructuur, 
bedrijfsterreinen  en  woonwijken.  Deze  veranderingen  hebben  een  negatieve  invloed  op  de 
waardering  van  het  landschap;  terwijl  natuuraanleg  en  landbouwontwikkeling  een  positieve 
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invloed heeft op de waardering van het landschap. In Almelo wordt veel gebouwd en men heeft 
het  gevoel  dat  het  buitengebied  onder  druk  staat.  Ook  wordt  door  veel  respondenten 
aangegeven dat vooral de verstedelijking van Almelo als bedreiging voor het buitengebied wordt 
gezien.  De  positieve  invloed  van  landbouwontwikkelingen  in  het  buitengebied moet worden 
verbonden aan  verbetering  van  landschapsbeheer door de  landbouw;  voorheen had men het 
eerder over  landbouwintensivering. Dit heeft  juist een negatieve  invloed op de waardering van 
het  landschap. Hier  liggen  kansen  voor de  gemeente Almelo, niet  alleen de  gemeente  is dan 
verantwoordelijk voor het groen, dit kan samen met agrariërs  in de Groene Longen en niet  te 

eten het groenbehoud dat door de graaf wordt gepleegd. verg

4.2 Gebruik van het buitengebied 
De gevonden  resultaten over het gebruik van het buitengebied  zijn erg hoog: maar  liefst 90% 
van  de  respondenten  gebruikt  het  buitengebied  voor  de  recreatie.  Opvallend  is  dat  de 
gebruikers  van  het  buitengebied  veel  verschillende  achtergronden  hebben  qua  leeftijd, 
opleidingsniveau  en  arbeidssituatie.  Daarnaast  blijkt  dat  inwoners  van  vrijwel  elk 
postcodegebied gebruik maken van het buitengebied. 

Er is een zeer groot deel van de respondenten die gebruik maakt van het buitengebied. Echter, 
dit kan ook liggen aan de manier van ondervragen: deelname aan de enquête was op vrijwillige 
basis  waardoor  vooral  werd  deelgenomen  door  mensen  die  al  veel  hebben  met  het 
buitengebied van Almelo. Verder lijkt het er op dat wandelaars en fietsers ook de personen zijn 
die  sowieso  dagelijks  door  het  buitengebied  gaan,  zoals  hondenbezitters  die  een  dagelijkse 
wandeling maken met  de  hond.  Onder  fietsers  lijkt  zich  hetzelfde  fenomeen  voor  te  doen: 
mensen die meer uren per week werken maken meer  gebruik  van het buitengebied. Dit  kan 
betekenen dat onder de fietsers zich veel mensen bevinden die op de fiets naar het werk gaan. 

De gebieden in de Noordelijke Groene Long van Almelo worden niet veel gebruikt. Hierbij moet 
worden  aangetekend  dat  dit  gebied  vrijwel  in  het  geheel  aan  Almelo  is  vastgegroeid  door 
bebouwing,  industrie  en  de  aanleg  van  de  verlenging  van  de  A35.  Het  is  opvallend  dat  het 
Twentekanaal zowel in Almelo als in Bornerbroek veel wordt gebruikt voor recreatie. Wellicht is 
het  een  goede  trainingsroute  voor  hardlopers?  Uit  de  verzamelde  gegevens was  dit  niet  te 
achterhalen. Daarnaast is de hoeveelheid recreatie in het Nijreesbos en Tusveld Maatveld zoals 
verwacht, bos en ‘natuurlijk’ groen doen het goed bij mensen blijkt uit eerder onderzoek. 

Opvallend  is  dat  er meer  respondenten  uit  postcodegebied  7609  (Windmolenbroek)  gebruik 
maken  van  het  buitengebied  dan  respondenten  uit  de  andere  postcodegebieden,  met  een 
uitschieter  naar  het  postcodegebied  7605  (Goossenmaat).  Allereerst  dient  hierbij  te worden 
aangetekend dat er  in Goossenmaat minder enquêtes  zijn  verspreid dan  in Windmolenbroek, 
maar het verwachte aantal reacties komt wel overeen met de verkregen reacties. 

Verder  valt  op  dat  de meeste  inwoners  van  Almelo  het  gros  van  hun  buitenrecreatie  in  de 
omgeving opzoeken: de zuidelijker wijken, zoals Windmolenbroek en De Riet/Nieuwland blijken 
meer  gebruik  te maken  van de  Zuidelijke Groene  Long  en Bornerbroek dan  de  inwoners  van 
Aadorp,  die  weer meer  gebruik maken  van  de  Noordelijke  Groene  Long.  Het  was  enigszins 
onverwacht dat ook de aandachtswijken van Almelo veel gebruik maken van het buitengebied, 
een verklaring hiervoor kan zijn dat  in de wijken zelf minder groen aanwezig  is en  in het geval 
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van De Riet is het Nijreesbos ook nog eens dichtbij. Dit gebied is één van de meest bezochte in 
dit  onderzoek,  en  de  drempel  om  dit  gebied  te  bezoeken  is  met  een  korte  afstand  te 

rbruggen laag. ove

4.3 Bereikbaarheid, onderhoud, verstedelijking en aanwezigheid van natuur 
Zoals verwacht geven de meeste respondenten aan dat de bereikbaarheid van het buitengebied 
goed  is. Wel  is het met de  toegankelijkheid van het buitengebied  iets minder positief gesteld.  
Ook wanneer wordt gekeken bij de reacties die men heeft gegeven op de open vragen, blijkt dat 
er gebieden zijn waar je niet zo makkelijk kunt komen. Voor ouderen kan het handig zijn om met 
de  auto  naar  een  stukje  buitengebied  af  te  reizen,  daar  de  auto  te  parkeren  en  dan  een 
wandeling te gaan maken. Dit wordt gemist. 

Over de mogelijkheden die het buitengebied van Almelo biedt aan haar  inwoners, was vooraf 
geen voorspelling gedaan. Ook over de ervaren drukte was geen voorspelling  te maken. Er  is 
veel groen rondom Almelo en de verwachting was dat er wel veel gebruik van werd gemaakt, 
maar of mensen bijvoorbeeld delen van het buitengebied zouden missen, was niet bekend. Uit 
de  resultaten  blijkt  dat  mensen  over  het  algemeen  behoorlijk  tevreden  zijn  met  de 
mogelijkheden die zij vinden  in het buitengebied. Ze hebben er niet vaak  last van anderen en 
vanuit elk postcodegebied gaan de inwoners er af en toe op uit om in het buitengebied te gaan 
recreëren. 

Wanneer wordt gevraagd naar de mening over aantrekkelijkheid van het buitengebied, zijn de 
inwoners van Almelo erg positief. Het is een aantrekkelijk buitengebied, met nog behoorlijk wat 
natuur. Er doen zich interessante ontwikkelingen voor wanneer kruisverbanden worden gelegd.  
Gebruikers van het buitengebied vinden het buitengebied bijvoorbeeld aantrekkelijker dan niet‐
gebruikers  van  het  buitengebied.  Verstedelijking  is  aanwezig  en  zou  niet  verder  moeten 
toenemen. Deze resultaten lijken een waarschuwing voor Almelo: kijk uit met de plannen in het 
buitengebied, want het groen moet niet verder wijken.  

Wat historische kenmerken betreft, leek het alsof de respondenten wat moeite hadden met het 
begrip  van  deze  vraag.  Over  het  algemeen  waren  de  respondenten  zeer  neutraal  over  de 
aanwezigheid van oude  landschapselementen en de moderniteit van het  landschap. Uit nadere 
analyse blijkt dat mensen die wel in het buitengebied recreëren, vaker vinden dat het landschap 
moderner  is dan mensen die minder  in het buitengebied komen. Als  je ergens niet bent, zie  je 
ook geen veranderingen, maar het is opvallend dat dit verschil wel aanwezig is. 

Mensen  zijn erg positief over wat  ze  zien,  ruiken en horen  in het buitengebied. Elk  seizoen  is 
anders en de vogels  fluiten hoorbaar. Er  zijn weinig mensen die  zich uitgesproken  storen aan 
lawaai in het buitengebied, maar uit de reacties in de open vragen blijkt wel dat mensen vinden 
dat  er wat  aan  geluidsoverlast  van  verkeer  gedaan  zou  kunnen worden. Gebruikers  van  het 
buitengebied  zijn  positiever  over  de  indrukken  die  zij  opdoen  dan  niet‐gebruikers  van  het 

engebied, wellicht zijn deze mensen op zoek naar andere indrukken dan wat Almelo biedt. buit

4.4 Verbondenheid met het buitengebied 
Zeer veel respondenten geven aan dat zij zich sterk verbonden voelen met het buitengebied. En 
hoewel wordt verwacht dat vooral mensen die zijn opgegroeid  in Almelo zich sterk verbonden 
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voelen met  het  buitengebied,  blijkt  juist  het  tegendeel  waar:  ook mensen met  een  andere 
achtergrond voelen zich verbonden met het buitengebied. Wellicht zijn er veel Almeloërs die al 
van  jongs af aan  in de stad wonen of er  familie hebben en er veel mensen kennen. Daarnaast 
zouden ze verhalen over het buitengebied al  jong hebben kunnen  leren kennen. Verder voelen 
respondenten  die  gebruik  maken  van  het  buitengebied  zich  vaker  verbonden  met  het 
buitengebied dan mensen die geen gebruik maken van het buitengebied. Wanneer men ergens 
vaker  vertoeft,  worden  er  nieuwe  herinneringen  gevormd  aan  het  gebied  waar  men  is. 
Opvallend is verder dat mensen die zich verbonden voelen met het buitengebied, vaker positief 
denken over de aantrekkelijkheid van het  landschap, de natuur en zich minder vaak storen aan 
drukte en  lawaai  in het buitengebied. Ook vinden zij dat het buitengebied meer mogelijkheden 
heeft om te doen wat je wilt. 

Allicht kan het ook zo zijn, net zoals bij de respons over het gebruik van het buitengebied, dat 
mensen die zich verbonden voelen met het buitengebied ook eerder geneigd zijn de enquête in 

ullen. te v

4.5 Verandering en verbetering 
Het  is bijzonder dat er veel mensen bereid zijn geweest de open vragen  in te vullen. Er zijn bij 
alle drie de open vragen meerdere motivaties genoemd en het was interessant genoeg om even 
voor deze  vraag  te  gaan  zitten en na  te denken over een  eigen  antwoord. Deze  antwoorden 
kunnen zijn beïnvloed door het verloop van de enquête, thema’s die eerder  in de enquête zijn 
aangehaald komen soms ook naar voren. Desalniettemin  is het aantal verschillende  individuele 
antwoorden dermate hoog dat hier toch gesproken mag worden van een grote betrokkenheid 
bij  het  onderwerp.  Dit  zal  ook  komen  doordat  er  een mogelijkheid wordt  geboden  om  het 
gemeentebestuur een advies te kunnen geven, het gevoel mee te kunnen denken met beleid is 
voor veel burgers een stimulans om een antwoord te geven. 

De  meeste  respondenten  zijn  van  mening  dat  het  buitengebied  wordt  bedreigd  door 
verstedelijking en de bouw van nieuwe  industrie(gebieden). Verder  irriteren zij zich ook vooral 
aan nieuwbouw en minder groen rondom de stad. Ook vinden zij dat dat de Almelose politiek 
verbeteringen zou moeten aanbrengen in het buitengebied. 

Mensen  die  gebruik  maken  van  het  buitengebied,  vinden  vaker  dat  er  problemen  moeten 
worden  aangepakt  dan mensen  die  geen  gebruik maken  van  het  buitengebied:  deze  komen 
wellicht  ook  minder  snel  in  aanraking  met  overwoekerde  fietspaden  en  modderige 
wandelpaden. Irritatie en bedreiging van het buitengebied wordt door vrijwel alle respondenten 
ervaren. Een teken dat de gevonden resultaten voor alle inwoners van Almelo belangrijk zijn. 

De Doorbraak is al vaker genoemd als een positieve ontwikkeling in het buitengebied. De meeste 
respondenten  vinden  het  een mooi  project.  Het  Almelo‐Nordhornkanaal  blijkt  een  punt  van 
zorg:  plannen  om  dit  kanaal  bevaarbaar  te maken moeten  volgens  de meeste  respondenten 
rechtstreeks in de papierversnipperaar. De huidige stand van flora en fauna is uniek, en het zou 
zonde zijn als dit zou verdwijnen. 

Irritatie en bedreiging wordt vooral gezien  in verstedelijking en bebouwing. Sluipverkeer  is een 
andere  irritatie, evenals het  lawaai dat van bijvoorbeeld de  snelweg komt. Verder  zou er  iets 
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moeten worden gedaan aan vervuiling en vernieling; verbetering van rustplaatsen en bouw van 
picknicktafels met goede afvalvoorziening kan al een verbetering  teweeg brengen. Wandel en 
fietspaden  zouden moeten worden opgeknapt  zodat nog meer mensen daarvan gebruik gaan 
maken. 

Door naar vier  thema’s  te  categoriseren, blijkt al  snel dat de gemeente een paar  taken heeft 
volgens  de  respondenten:  meer  groen  behouden  &  minder  bebouwen,  recreatieve 
mogelijkheden  verbeteren,  bereikbaarheid  van  het  buitengebied  verbeteren  en  overlast  van 
verkeer  tegengaan. Een aantal  respondenten voelt zich niet altijd veilig, het kan hier gaan om 
subjectieve  veiligheid;  waarbij  niet  direct  een  onveilige  situatie  bestaat  of  dat  er  zich  veel 
incidenten  voordoen,  maar  dat  mensen  zich  geïntimideerd  voelen  door  bijvoorbeeld 

rbijrazende brommers en motoren. voo

4.6 Methodologie 
De  gebruikte  methodologie  van  onderzoek  is  van  invloed  op  de  gevonden  resultaten.  Het 
gebruik  van  enquêtes  maakt  het  mogelijk  om  gerichte  vragen  te  kunnen  stellen  over  een 
bepaald onderwerp, maar is ook aan grenzen gebonden. Vaak zullen enquêtes worden ingevuld 
door respondenten die al een zekere  interesse hebben  in het onderwerp, en zijn de resultaten 
enigszins gekleurd. 

Er is geen non‐respons onderzoek uitgevoerd, vooral omdat dit door planning van het onderzoek 
niet  mogelijk  was.  Er  zou  in  dit  geval  meer  duidelijk  worden  over  de  redenen  waarom 
respondenten ervoor kiezen om de enquête niet in te vullen. 

Qua  verdeling  van  sociale  kenmerken  blijkt  dat  de  respondenten  op  basis  van  geslacht 
overeenkomen met de populatie. De overeenkomst op basis van  leeftijd zou  iets beter hebben 
gekund, er zijn nu veel respondenten van 65 jaar en ouder. Helaas waren er weinig deelnemers 
met een andere dan Nederlandse achtergrond. Dit was jammer, aangezien  in Almelo een grote 
populatie Turken woont. Andere kenmerken,  zoals opleidingsniveau en arbeidssituatie, waren 
niet  te  controleren  ten  opzichte  van  de  populatie.  Vrije  tijd  had  geen  controleerbare 
referentiegroep.  
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5 Conclusie 
In  het  eerste  hoofdstuk  zijn  vier  onderzoeksvragen  gesteld,  die  tezamen  het  doel  van  het 
onderzoek verduidelijken: welk belang hechten  inwoners van Almelo aan het buitengebied? De 
vierde onderzoeksvraag, ‘Zijn er elementen in het buitengebied die aangepakt moeten worden?’ 
wordt beantwoord in hoofdstuk 6. 

De  respons  was minder  hoog  dan  verwacht, maar  toch  is  er  een  behoorlijk  aantal  reacties 
binnengekomen  die  vooral  qua  leeftijd  redelijk  representatief  zijn.  De  verdeling  naar 

tcodegebied is redelijk gelijk met de verwachting. pos

5.1 Wordt  het  buitengebied  gebruikt  voor  recreatie,  in  welke  vorm,  hoe 
vaak? 

Het  recreatief  gebruik  van  het  buitengebied  is  hoog.  Vooral  fietsen  en wandelen wordt  veel 
gedaan  in  het  buitengebied, maar  ook  natuur  bekijken/beluisteren  en  genieten,  door  in  het 
buitengebied te liggen, te luieren en te zitten. Wanneer mensen genieten van het buitengebied, 
dan doen ze dit vooral in het Nijreesbos, het Almelo‐Nordhornkanaal en het Tusveld/Maatveld. 
Deze drie gebieden zijn van historische waarde voor de gemeente Almelo en daarom worden ze 
waarschijnlijk ook zeer gewaardeerd. 

Er  is weinig verschil te ontdekken over het gebruik van het buitengebied door  inwoners van de 
verschillende postcode gebieden. Inwoners van Aadorp maken meer gebruik van de Noordelijke 
Groene Long, maar dit  is weer niet te zeggen over  inwoners van Bornerbroek. Zij maken meer 
gebruik  van  het  buitengebied  rond  Bornerbroek, maar  zij  lijken  over  het  algemeen minder 
gebruik te maken van het Almelose buitengebied. 

Bewoners  van  postcodegebied  7609  (Windmolenbroek)  maken  veel  gebruik  van  het 
buitengebied. Aangezien dit postcodegebied vrijwel naast het Twentekanaal  ligt en ook aan de 
zijde van Bornerbroek veel groen in de buurt heeft is dit niet onverwacht. De meeste Almeloërs 
brengen  veel  tijd  door  in  het  dichtstbijzijnde  buitengebied;  in  Aadorp  is  dit  de  Noordelijke 

ene Long. Gro

5.2 Wat  vinden  de  bewoners  van  het  buitengebied,  in  termen  van 
bereikbaarheid,  onderhoud,  verstedelijking  en  aanwezigheid  van 
natuur? 

Het buitengebied wordt als goed bereikbaar beschouwd. Dit komt voort uit de opbouw van de 
stad: er zijn vier Groene Longen die diep in de stad doordringen, en dat betekent dat vanuit bijna 
elk  gedeelte  van  de  stad  binnen  afzienbare  tijd  het  buitengebied  bezocht  kan worden. Wel 
wordt  aangegeven  dat  je  niet  altijd  overal  even  gemakkelijk  kunt  komen met  de  auto:  dit  is 
meestal  aangegeven  door mensen  die  graag wandelen  of  fietsen, maar  voor wie  een  lange 
wandeling lastig is. 

De mogelijkheden  die men  in  het  buitengebied  treft,  zijn  prima. Men  heeft weinig  last  van 
anderen en kan gewoon doen wat men wil. Je kunt ook verschillende  indrukken opdoen  in het 
buitengebied, het buitengebied  is gevarieerd. Bovendien  is het buitengebied erg aantrekkelijk, 
maar men is wel bang voor verstedelijking. Het is vooral de uitbreiding van industrie en de vele 
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woningbouw die dit veroorzaakt. Men is zich bewust van de veranderingen in het buitengebied, 
maar men kan nog niet echt het historisch karakter van het buitengebied onderkennen. 

De verstedelijking rukt op, daar zijn de meeste respondenten het wel over eens. Ze zien ook wel 
de noodzaak van sommige projecten, maar over het algemeen is bebouwing de meest storende 
factor  in het buitengebied. Dit  komt  overeen met bevindingen uit  eerder onderzoek, waarbij 
verstedelijking en industrie een negatieve invloed hebben op de waardering en beleving van het 
buitengebied. Toch  lijken de  respondenten  zichzelf een beetje  tegen  te  spreken wanneer het 
gaat over hun mening over onderhoud en historische elementen  in het buitengebied. Nieuwe 
ontwikkelingen gaan dan enerzijds goed samen met het  landschap, aan de andere kant zijn ze 
wel  van  mening  dat  het  oude  makkelijk  wordt  opgeruimd.  Het  lijkt  er  op  dat  nieuwe 
ontwikkelingen  wel  mogen  worden  uitgevoerd,  als  het  karakter  van  het  landschap  maar 
onaangetast blijft. Het  is goed om  in dit kader de tegenstrijdigheid te noemen van enerzijds de 
ontwikkeling  van  De  Doorbraak  bij  Bornerbroek,  en  anderzijds  de  ontwikkeling  van  het 
Businesspark  XL.  De  Doorbraak  is  een  positieve  ontwikkeling  waarbij  het  landschappelijk 
karakter behouden blijft en nieuwe natuur wordt ontwikkeld, maar aan de andere kant  is het 
Businesspark weer een  aantasting  van het  landschap en het belemmert het uitzicht  vanaf de 
A35. 

Men  vindt  het  buitengebied  van  Almelo  gevarieerd.  30%  van  de  respondenten  vindt  dat  de 
indrukken die  je gedurende het  jaar  in het buitengebied kunt opdoen, steeds verschillend zijn. 
Met name de stelling dat elk seizoen zijn eigen geuren, kleuren en geluiden kent,  laat zien dat 
men het erg waardeert om tijd in de natuur door te brengen. De natuur is alom aanwezig en met 
de hoeveelheid lawaai valt het nog wel mee. Een beetje extra aandacht voor het verdwijnen van 
het verschil tussen dag en nacht is wenselijk, en men vraagt ook om extra geluidsschermen sinds 
de A35 langs Almelo loopt. Het lijkt er op dat Almelo een buitengebied heeft waar men trots op 

 zijn en waar de inwoners van Almelo graag komen. mag

5.3 Voelen  bewoners  van  de  bebouwde  kom  zich  verbonden  met  het 
buitengebied? 

Opvallend  is  dat  veel  Almeloërs  zich  verbonden  voelen  met  het  buitengebied.  Niet  alleen 
mensen die in Almelo zijn geboren en opgegroeid voelen zich verbonden met het buitengebied, 
ook mensen die ergens anders zijn opgegroeid voelen zich verbonden met het buitengebied. 

Waar men zou denken dat  in de huidige stand van zaken van de maatschappij de bewoner van 
de bebouwde kom  zich niet druk maakt over het buitengebied, blijkt uit de  informatie uit dit 
onderzoek  iets heel anders. 85% van de respondenten geeft aan zich erg verbonden te voelen 
met  het buitengebied,  en dit  is  een prima  score. Dit betekent dat  veel  inwoners  van Almelo 
werkelijk  iets missen wanneer het buitengebied niet meer  in haar huidige glorie aanwezig  is  in 
en rondom Almelo. Het buitengebied wordt vaak bezocht, misschien zijn er inwoners van Almelo 
die zich verbonden voelen vanwege hun achtergrond en zijn ze van plan nog  lang  in Almelo te 

en. blijv

5.4 Veranderingen 
De open vragen zijn goed beantwoord. Veel respondenten hebben de moeite genomen om in de 
pen te klimmen en een boodschap mee te geven aan de Almelose politiek. In de reacties komt 
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vooral naar voren dat bebouwing van het buitengebied en versnippering van groen de grootste 
gevaren  zijn  voor het buitengebied.  Er  zijn ook positieve ontwikkelingen  in het buitengebied, 
vooral de ‘Doorbraak’ wordt als een goede ontwikkeling gezien vanwege de mogelijkheden voor 
recreatie. 
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6 Aanbevelingen 
Uit  het  onderzoek  zijn  een  aantal  punten  naar  voren  gekomen  die  aandacht  vereisen.  In  dit 
hoofdstuk  wordt  op  deze  aanbevelingen  verder  ingegaan.  Deze  aanbevelingen  zijn  vooral 
gestoeld op de bevindingen zoals deze zijn beschreven in paragraaf 3.4.3. 

Er zijn een aantal thema’s waar veel aandacht aan besteed zal moeten worden: 

• Meer aandacht voor groen 

Het gaat hier om versnippering van het bestaande groen. Daarnaast wordt er gevraagd 
om inpassing van natuuronderwijs in de scholen. 

• Tegengaan van bebouwing 

Veel mensen zien de uitbreiding van  industrie en woningbouw als een grote bedreiging 
van het buitengebied. Er zou meer aandacht moeten zijn voor het inpassen van nieuwe 
ontwikkelingen  in  bestaand  stedelijk  gebied,  maar  als  er  wordt  gebouwd  in  het 
buitengebied  zou  ook  meer  moeten  worden  gekeken  naar  behoud  van  bestaande 
landelijke kenmerken. 

• Verbetering van recreatiemogelijkheden 

Er  moet  meer  worden  geïnvesteerd  in  onderhoud  en  uitbreiding  van  bestaand 
recreatiegebied.  Sommige  paden  zijn  vervallen  en  daarnaast  is  er  vraag  naar  nieuwe 
ontwikkelingen in het buitengebied op het vlak van recreatie. Respondenten komen met 
interessante, vernieuwende ideeën zoals educatieve routes en hardlooproutes. 

• Bereikbaarheid verbeteren 

Sommige  mensen  kunnen  niet  overal  komen  in  het  buitengebied.  Hoewel  het 
buitengebied dicht bij de stad ligt, blijkt dat er nog steeds groepen zijn die minder goed 
in staat zijn om alle gebieden voor te bereiken. 

• Verkeersoverlast tegengaan 

Tegelijk met  verbetering  van de bereikbaarheid,  zou  verkeersoverlast moeten worden 
aangepakt.  Het  gaat  hier  om  het  aanbrengen  van  geluidsschermen  tegen  lawaai,  en 
mogelijkheden om gemakkelijk gebruik te maken van het buitengebied. 
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8 Bijlagen 
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8.1 Enquête 

 
Buitengebied, meerwaarde voor de 
stad 
Beste invuller, 

Omdat wij nieuwsgierig zijn naar de waardering van de inwoner van de bebouwde kom 
voor het buitengebied, willen wij u er op wijzen dat u de vragen invult met in gedachten 
steeds het buitengebied rondom Almelo. De stad en het stedelijke groen zijn in deze enquete 
niet van belang! 

De enquete is als volgt opgezet: we stellen eerst vragen over het buitengebied en uw 
recreatie daarin. Op deze manier kunt u vertrouwd raken met de gebieden die wij 
aanmerken als buitengebied van Almelo en zijn wij op de hoogte van hoe vaak en 
waarom/waardoor u in het buitengebied verblijft. Vervolgens stellen we vragen over wat u 
van het buitengebied vindt. Op deze manier willen wij meer te weten komen over wat u 
tegenkomt in het buitengebied. Ten slotte stellen we een aantal vragen over wat u zou 
willen veranderen in het buitengebied, en hoe u zelf verbonden bent met het buitengebied 
van Almelo. Voor een correcte analyse van het onderzoek vragen we ook nog naar uw 

n. Uiteraard worden deze enquetes volledig anoniem geanalyseerd. persoonlijke kenmerke

Met vriendelijke groet, 

n de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente, Namens SPOA e

iane Versteeg D
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Recreëren in het buitengebied 

Almelo kent de zogenoemde ‘Groene Longen’. Deze Groene Longen komen vanuit het 
noorden, oosten, zuiden en westen Almelo binnen. Meer zuidelijker ligt het gebied rond de 
Doo ra  de noordzijde. rb ak en het dorp Bornerbroek. Het dorp Aadorp ligt aan

1. Gebruik et Almelos r recreatie? t u h e buitengebied voo
a    door naar vraag 2 

◊ ee    door naar vraag 4 
◊ J

N
 

2. Deze vraag gaat over recreatieve activiteiten in de buitenlucht. Welke van de 
onderstaande activiteiten onderneemt u in het buitengebied rondom Almelo en de 
dorpen Bornerbroek en Aadorp? 

   

Per regel 1 
antwoord 

NIET 
1 t/m 3 
keer per 
jaar 

4 t/m 11 
keer per 
jaar 

1 t/m 3 
keer per 
maand 

1 t/m 4 
keer per 
week 

5 keer 
per week  
of vaker 

W  andelen            

Fietsen             

Hardlopen, 
joggen, 

snelwandelen 
e.d. 

           

S  keeleren            

Natuur 
bekijken of 
beluisteren 

           

Picknicken             

Zwemmen 
(Grasbroek)             

Zitten, liggen, 
luieren, 
zonnen 
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3. Kunt u aangeven waar uw buitenrecreatie plaatsvindt? Zet een kruisje achter het 
genoemde gebied. Wannee t ergens anders plaatsvindt, kunt 
u dat in de onderste regel a

r uw buitenrecreatie juis
angeven. 

Westelijke Groene 
Long 

Hinsenveld / Bellinckhof

  Leemslagenplas
  Twentekanaal
Noordelijke Groene 
Long 

Bosrand

  Bleskolk
  Rond Aadorp
  Weitemanslanden
Oostelijke Groene 
Long 

Almelo‐Nordhorn Kanaal

  Wateregge / Bolkshoek
Zuidelijke Groene 
Long 

Nijreesbos

  Tusveld / Maatveld
Bornerbroek  Het Grasbroek
  Buitengebied rond 

Bornerbroek 
  De Doorbraak
  Twentekanaal
Anders, nl: 
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Wat vindt u van het buitengebied? 

In onderstaande vragen wordt naar uw mening gevraagd over verschillende aspecten van 
het  itbu engebied. 

4. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de onderstaande stellingen eens of oneens 
bent? 

 
Zeer mee 
eens 

Mee  ens e Neut lraa  
Mee 

one ns e
Zeer mee 
one ns e

Het buitengebied is vanuit mijn 
huis heel goed bereikbaar            

Ik kan in het buitengebied alles 
doen wat ik wil, er zijn daar 
veel mogelijkheden voor  

         

Het buitengebied is beperkt 
toegankelijk: bijvoorbeeld door 
hekken en borden en er is maar 
een heel beperkte keuze van 
routes 

         

Het buitengebied is vanuit mijn 
huis moeilijk te bereiken           

In het buitengebied kan ik 
overal komen waar ik wil, er 
zijn nergens belemmeringen 

         

Je hebt vaak last van anderen, 
bijvoorbeeld van drukte, 
lawaai, storend gedrag 

         

Het buitengebied biedt maar 
m heel weinig mogelijkheden o

te doen wat je wilt 
         

Je hebt buiten geen last van 
andere mensen; je kunt er nog 
rust en ruimte vinden en 
ong toes ord wandelen of fietsen 

         

 
5. Kunt u aangeven wat u vindt van het buitengebied bij u in de omgeving? 

  1  2  3  4  5   
Het buitengebied is heel 

onaantrekkelijk            Het buitengebied is heel 
aantrekkelijk 

Er is   het hier maar weinig natuur in
buitengebied            Er et  is hier heel veel natuur in h

buitengebied 
Het buitengebied is sterk 

verstedelijkt            Het buitengebied is nog erg 
landelijk 

 

   



Almelo’s buitengebied: meer waarde voor de stad? 

april 2009 
 

  
Pagina 49 

 
   

6. Wat vindt u van het historisch karakter van het landschap in uw buitengebied? 

  Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal 
Mee 

one ns e

Zeer 
mee 

oneens 
Er wordt veel aandacht besteed aan 

ng van het onderhoud en verzorgi
oude dingen  

 

Het landschap kan nieuwe 
ontwikkelingen goed opnemen, 
zonder zijn karakter te verliezen  

 

Nieuwe ontwikkelingen 
overwoekeren het oude; er is geen 
evenwicht tussen oud en nieuw 

 

Oude dingen worden verwaar
ze verloederen 

loosd,   

Het oude wordt te makkelijk 
ts opgeruimd en vervangen door ie

nieuws 

 

Er is veel zorg voor behoud van 
oude gebouwen en 
landschapselementen 

 

Het landschap is heel modern, 
nieuw landschap met nauwelijks 
meer iets van vroeger 

 

 

   



Almelo’s buitengebied: meer waarde voor de stad? 

april 2009 
 

  
Pagina 50 

 
   

7. In het buitengebied hoor, ruik en zie je in het algemeen andere zaken dan in een stad 
of dorp. Wat vindt u met betrekking tot deze zogenaamde zintuiglijke indrukken van 
uw buitengebied? 

  Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal 
Mee 

one ns e

Zeer 
mee 

one ns e
Er is veel lawaai in het 
buitengebied           

In het buitengebied verdwijnt het 
verschil tussen dag en nacht steeds 
meer, door verlichting van wegen, 
stadsuitbreiding en 
industriegebieden 

         

De indrukken die je buiten kunt 
jaar door opdoen, zijn het hele 

vrijwel hetzelfde 
         

Je kunt hier nog veel 
natuurgeluiden horen, het is stil           

Het is ’s nachts buiten in het
landschap nog echt donker 

           

Elk seizoen heeft zijn eigen 
ren en indrukken aan geuren, kleu

geluiden 
         

Er is een grote variatie aan 
indrukken die je in verschillende 
delen van het buitengebied kunt 
opdoen 

         

 
8. Voelt u zich verbonden met het landschap rondom uw woonplaats, in de zin dat dit 

landsch
Geef aa

ap betekenis voor u heeft of dat delen een speciale betekenis voor u hebben? 
n met welke stelling u het méést eens bent (antwoord aankruisen): 

◊ engebied Ik voel mij… heel erg sterk verbonden met het landschap in het buit
◊ Ik voel mij… in het geheel niet verbonden met het landschap in het 

buitengebied 
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Wat kan er nog anders in het buitengebied? 

9. Vindt u alle veranderingen in uw buitengebied samen een bedreiging voor het 
buitengebied? 

◊ Ja 
◊ Nee 

ou u het gegeven antwoord kunnen motiveren? Z

 

 

10. Kunt u é oemen in het buitengebied? én irritatie n

◊ 
◊ Nee 

Ja, namelijk: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________ 

 
11. Zou u w  dat de Almelose politiek een probleem in het buitengebied aanpakt, een 

aanpass  verbetering aanbrengt of iets anders? 
illen

◊ 
ing doet, een

◊ 
Nee 
Ja, namelijk: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________ 
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Persoonlijke kenmerken 

Tot slot nog enkele vragen over uw persoonlijke kenmerken. Voor nadere analyse van de 
resultaten is het belangrijk dat we hier gegevens van hebben. Nogmaals: de enquete is 
volledig anoniem en de resultaten kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid! 

12. e wille  graag weten in welk gedeelte van Almelo u woont. Kunt u ons uw 
ostcode noemen? 
W
p

n

 

 

    

 
13. Wat is uw geslacht? 

◊ Man 
◊ Vrouw 

 
14. at is uw leeftijd? W

 
 
 

15. In welk land bent u geboren en in welk land zijn uw vader en moeder geboren? 

  Uzelf Uw vader Uw moeder 
Nederland       
Suriname       
Nederlandse Antillen (inclusief Aruba)       
Indonesië (inclusief voormalig Nederlands‐Indië)      
Turkije       
Marokko       
Anders, nl:       
Onbekend       

 

16. Bent u in Almelo en omstreken opgegroeid? 
◊ Ja 
◊ Nee 

1
 

7. Wat is u iding? Eén antwoord mogelijk. w hoogst voltooide ople
◊ Geen opleiding voltooid

Lagere school, basisschool 
◊ O, LHNO, etc.) 

 
◊ 

LBO (L

◊ 

TS, LEA
◊ O MAVO, MUL

VMB

◊ 

O 
◊ HAVO, MMS 

 
◊ asium, HBS 

 

MBO
VWO, Atheneum, Gymn
HBO 

◊ Universitaire opleiding
◊ 
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◊ Anders, nl: 
 

18. Welke situatie is op u het meest van toepassing? Eén antwoord mogelijk. 
◊ Betaald werk 32 uur of meer per week 

◊ Betaald werk 20‐31 uur per week 

◊ Betaald werk 12‐19 uur per week 

◊ Betaald werk minder dan 12 uur per week 

◊ (vervroegd) met pension (AOW, VUT, FPU) 

◊ Werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau) 

◊ Arbeidsongeschikt (WAO/WIA, AAW, WAZ, WAJONG) 

◊ Bijstandsuitkering 

◊ Fulltime huisvrouw/huisman 

◊ Studerend/schoolgaand 
 

19. Hoeveel ‘echte’ vrije tijd heeft u gemiddeld per week? (Vul een concreet aantal uren 
in.) Dus niet de tijd vo  persoonlijke verzorging, werk, studie, 
huishoudelijk werk, d chappen en andere noodzakelijke activiteiten. 

or slapen, eten,
agelijkse boods
uren per week 

 

 

Dit is het einde van de enquete. Hartelijk bedankt voor het invullen! Wilt u de 
enquete alstublieft retour zenden in de bijgevoegde envelop? Vergeet niet het 
kaartje bij te voegen voor de kans op een gratis ballonvaart. 
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8.2 Postcodegebieden Almelo; lijst 
Postcode  Gebied 
7601  De Riet / Nieuwland 
7602  Haghoek / Rosarium 
7603  Sluitersveld / Markgraven 
7604  Aalderinkshoek / Kerkelanden 
7605  Goossenmaat 
7606  Ossenkoppelerhoek 
7607  Centrum / Paradijs 
7608  Schelfhorst 
7609  Windmolenbroek 
7611  Aadorp 
7627  Bornerbroek 
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8.3 Postcodegebieden Almelo; kaart 
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8.4 Antwoorden vraag 9 – motivatie bedreigingen buitengebied 
De  respondenten werd  gevraagd  bij  vraag  9  een motivatie  te  geven  bij  het  antwoord  op  de 
ja/nee‐vraag:  ‘Vindt u  alle  veranderingen  in uw buitengebied  samen  een bedreiging  voor het 
buitengebied?’.  In  deze  paragraaf  zijn  alle  antwoorden  samengevat  en  zijn  de  resultaten 
geanalyseerd. 

JA  Motivatie  Genoemd 
1 2 4 5 6 7 8 10 11 13 16 17 19 20 23 
26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 
39 42 43 44 48 49 50 51 52 54 57 58 
61 62 64 68 70 71 72 73 74 76 79 80 
84 86 87 89 90 91 92 93 94 95 97 98 
100  101  102  103  105  106  107  110 
112 113 114 115 116 120 

Door bebouwing moet natuur wijken  74 keer 

3 41 45 63  Geknabbel  aan  het  buitengebied  / 
versnippering van groen 

4 keer 

46  (auto)Verkeer  1 keer 
96  Rust en ruimte komt in de knel  1 keer 
99  Veranderingen  zoveel  als  mogelijk  binnen  de 

bebouwde kom 
1 keer 

 

NEE  Motivatie   
9 14 40 47 55 56 59 60 65 69 75 77 
78 81 82 85 104 

Kan  best  samengaan  /  het  valt  wel  mee  / 
weinig verandering 

17 keer 

12 23 24 25 33 53 83  De  Doorbraak  als  voorbeeld,  aanleg  andere 
waterpartijen 

7 keer 

15 22  Geen motivatie  2 keer 
18  In  Masterplan  wordt  buitengebied  meer 

betrokken 
1 keer 

88  Als  veranderingen  positief  zijn  voor  het 
buitengebied 

1 keer 

108 117 121  Er is veel aandacht voor het buitengebied  3 keer 
109  Veel kan ingepast worden m.n. sport  1 keer 
111  Omdat  ik  het  idee  heb  dat  de  gemeente  te 

veel  en  te  lang  focust  op  andere  steden  en 
zich  hiermee  wil  vergelijken,  terwijl  je  de 
bestaande  en  eigen  bezittingen  beter  zou 
kunnen profileren 

1 keer 

117  Vernieuwing  is  niet  altijd  een  verbetering. 
Behoud en onderhoud is belangrijk 

1 keer 
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8.5 Antwoorden vraag 10 – irritaties buitengebied 
126 unieke reacties 

  Reactie  Genoemd 
1  3  4  14  30  40  49  60 
64 68 73 75 76 77 80 
86 91 101 

(sluip)Verkeer  18 keer 

2  5  6  18  23  56  88  91 
111 

Lawaai: snelweg, bouw, muziek, landbouwvoertuigen  9 keer 

7  8  9  20  21  22  29  46 
50 82 85 106 109 112 
113 114 

Vervuiling / Vernieling  16 keer 

8 53 89 91  Zitplaatsen, prullenbakken  4 keer 
10  48  63  65  70  113 
116 

Brommers / scooters / crossfietsen  7 keer 

11  Dode vissen  1 keer 
12  Weinig bomen  1 keer 
12 13 24 26 28 33 45 
48 97 104 105 

Wandelpaden / Fietspaden / Zandpaden  11 keer 

14 16 18 25 27 31 34 
35 41 42 54 57 62 69 
71 72 74 87 93 96 98 
103 107 
110 

Verstedelijking / bebouwing  24 keer 

17  Verboden toegang  1 keer 
32  Afbakenen oevers lateraalkanaal  1 keer 
36  Overgang buitengebied‐stad  1 keer 
38  Weg naar Maatveld loopt direct door Nijreesbos  1 keer 
39 43 83 94  Slecht bosonderhoud bv Nijrees  4 keer 
44  Ongedierte in de lucht  1 keer 
51  Weinig voorzieningen voor sporters  1 keer 
52  A35 loopt dwars door natuurgebied  1 keer 
55  Zie vraag 11  1 keer 
58  Kappen bomen Nijrees  1 keer 
59 67 78 81 90 115  Geen losloopgebieden voor honden / hondenpoep  6 keer 
61 101  Bereikbaarheid van het Nijreesbos is lastiger geworden  2 keer 
66  Almelo‐Nordhornkanaal bevaarbaar maken  1 keer 
78  Zie vraag 10  1 keer 
84 95  Leemslagenplas duurt allemaal erg lang  2 keer 
99  Borden ontbreken soms  1 keer 
100  Te weinig mogelijkheden voor scootmobiel  1 keer 
108  Massaal  op  één  plek  doordat  buitengebied  steeds 

voller wordt. 
1 keer 
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8.6 Antwoorden vraag 11 – wat zou de gemeente moeten doen? 
 

  Reactie  Genoemd 
1 70 79  Sluipverkeer tegengaan  3 keer 
2 16 63 112  Meer picknicktafels / prullenbakken  4 keer 
3 4 7 9 12 14 17 23 
31 33 39 40  42 43 
46 59 62 66  76 78 
84 87 89 91 93 103 
105 109 111 114 

Groen (be)houden / geen nieuwe bouwkavels uitgeven  30 keer 

5 45 65  Houden aan afspraken, niet knabbelen aan buitengebied  3 keer 
6 26 64 77  Geluidshinder beperken  4 keer 
8  Het is al te laat. De Doorbraak is wel erg mooi.  1 keer 
10 54  Meer recreatie voor jeugd (zoals een speel‐bospad).  2 keer 
11 22 35 97  Meer onderhoud plegen  4 keer 
13 29 73 89 90  Surveilleren / veiliger maken / hangjongeren tegengaan  5 keer 
17 30 38 51  55 69 
83 96 110 

Wandel‐ / Fietspaden aanleggen  9 keer 

18  Dat belooft men, doet niets  1 keer 
19 37 53 72 75  Meer recreatieve doelen  5 keer 
20 21 24 47 80  Oude  industrieterreinen  opknappen  en  geen  nieuwe 

(leegstand) in het buitengebied veroorzaken 
5 keer 

25 29  Opslag lichtvervuilde grond verbieden  2 keer 
27  Op school meer natuuropvoeding  1 keer 
28  Geen woningen bij Leemslagenplas  1 keer 
28  Geen wandelpaden (honden!) langs broedgebieden vogels  1 keer 
29  XL‐businesspark ver van Twentekanaal houden  1 keer 
32 94 98 116  Betere bereikbaarheid / toegankelijkheid buitengebied  4 keer 
36  Meer ruimte voor flora en fauna en rust  1 keer 
37 50 56 71 92  Garanderen  van  het  hele  Almelo‐Nordhornkanaal  als  stilte‐

natuurgebied / Niet bevaarbaar maken 
5 keer 

38  Meer  rekening  houden  met  agrariërs;  goede  routes  voor 
landbouwverkeer 

1 keer 

38  Aanpak bedrijvigheid die op een industrieterrein horen  1 keer 
41 88  Zandafgraving Leemslagenplas  2 keer 
44  Weg naar ’t Maatveld omleggen / aanpassen  1 keer 
34 48 60 68 84 115  Zie voorgaande antwoord  5 keer 
49 81  ?  2 keer 
52  Laat alle buitengebied maar aan de graaf over, die zorgt dat ’t 

netjes blijft 
1 keer 

56  Almelo laag houden  1 keer 
57  Zie vraag 9 en 10  1 keer 
58  Meer  routes  voor  hardlopers  etc. Meer  voorzieningen  voor 

sporters  zoals  deze  in  veel  grote  parken  in  grote  steden 
aanwezig zijn 

1 keer 

61  Anders  wordt  het  buitengebied  teveel  aangetast.  Groene 
Longen moeten blijven. 

1 keer 
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67 85  Een groot losloopgebied voor honden maken  2 keer 
74  Peppellaan afsluiten voor vrachtverkeer  1 keer 
82  Als er problemen zijn wel ja  1 keer 
86  Openstellen wateregge voor auto’s. Je kunt er fijn wandelen, 

maar lopen vanuit Almelo is te ver 
1 keer 

95  Jacht verbieden  1 keer 
99  Rommel opruimen  1 keer 
100  Meer hoogbouw  1 keer 
104  Duurzame inrichting mogelijk maken  1 keer 
106  Veel mooier maken  1 keer 
107  Eerst en beter de mening peilen van bewoners van de eigen 

gemeente 
1 keer 

108  Maak de wijken aantrekkelijker en meer groen  1 keer 
113  Optreden tegen het bovengenoemde  1 keer 
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