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Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de scriptie “Gebiedssamenwerking op initiatief van burgers”. Dit is een onderzoek voor 
de gemeente Enschede in het kader van de Master Planologie aan de Universiteit van Utrecht. 
Mijn opdracht  als onderzoeker met deze beschouwing van het  vraagstuk is om de Vereniging 
Behoud Twekkelo en particuliere initiatiefnemers een stap verder te helpen naar het ideaal van 
gebiedssamenwerking in Twekkelo, dat gebaseerd is op ondernemerschap en noaberschap. Het 
onderzoek is gericht op de beweegredenen en factoren die bewoners in het buitengebied kunnen 
aansporen om zich te verenigen voor gebiedssamenwerking. In dit voorwoord deel ik graag met u 
mijn ervaringen bij het schrijven van dit onderzoek.

Bij  de  besprekingen  op  Universiteit  Utrecht  is  het  enthousiasme  over  het  interessante  en 
uitdagende  onderwerp  van  de  scriptie tot  uiting  gekomen.  Alle  ontwikkelingen  rondom  dit 
onderwerp hebben een vlucht genomen in dit 'Jaar van de Coöperatie'. Voor dit onderzoek hebben 
Rolf Oldejans, Theo Land en Ben Veldboom mij bericht over drie afleveringen van het programma 
“Tegenlicht”  door  de  VPRO.  In  maart  2012  is  de  aflevering  “Het  wonder  van  Baskenland” 
uitgezonden,  daaropvolgend is  “Groen Goud”  in  april  vertoond en laatst  is  nog “Power  to the 
People” in oktober gepresenteerd. De scriptie is daadwerkelijk meegegroeid met de inzichten van 
deze uitzendingen.  

Het onderzoeksproces is een echte expeditie geweest. De hoofdvraag heeft als een paal boven 
water gestaan. In het proces zijn geleidelijke stappen gemaakt aan de hand van alle ideeën van 
de  betrokken  mensen  over  het  onderwerp  van  de  scriptie.  Mijn  begeleiders  hebben  mij 
gestimuleerd  om  het  eigen  verhaal  voor  ogen  te  hebben  bij  het  schrijven  van  de  scriptie. 
Verschillende wegen zijn ingeslagen om  richting en invulling aan dit onderzoek te geven. Dat heeft 
ook tot een fase van het proces geleid, waarin kennis is uitgewisseld met andere onderzoekers 
van de Universiteit Utrecht. In juni 2012 heeft een individuele begeleider van het COLUU, Angela 
Markenhof,  mij  verder  geholpen  om  een  omslag  te  maken  in  het  schrijfproces.  Toen  zijn  de 
strategie van 'Plan-Write-Cool-Devise' en het 'bouwplan' uitgeprobeerd. 

Op het moment dat de trein naar de stad Enschede langs het Twentekanaal reed, vertelden twee 
mensen een keer aan elkaar dat 'een ecologisch gebied' daarachter is gelegen. In dit geval wil ik 
graag alvast aan u doorgeven dat samenwerking op initiatief van bewoners essentieel is voor de 
instandhouding van dat gebied.  Voor dit resultaat heb ik alle kracht uit mijzelf gehaald, naar het 
voorbeeld van particuliere initiatiefnemers in Twekkelo. 

Aan het eind vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Dat heb ik aan alle mensen te danken die mij 
hierbij geholpen hebben. De stageperiode bij de gemeente Enschede heeft deuren geopend naar 
enthousiaste deskundigen en inspirerende bijeenkomsten. Graag wil ik mijn dank uitspreken naar 
mijn stagebegeleider en collega's van de gemeente Enschede, Hans Overbeek van de Vereniging 
Behoud Twekkelo, mijn begeleider en contactpersonen van de Universiteit Utrecht, mijn familie, in 
het  bijzonder  mijn  zus  Lianne,  mijn  studiegenoten Marjolein,  Marga,  Wout  en  Sander  en  alle 
geïnterviewden van dit onderzoek. 

Veel leesplezier, 

Emma de Wijs
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Samenvatting

In de praktijk is het vraagstuk over gebiedssamenwerking door particuliere initiatiefnemers heel 
actueel vanwege de brede belangstelling van lokale overheden en verschillende partijen in de 
samenleving. Dit is gebleken tijdens de vele bijeenkomsten. Door de vermindering van publieke 
geldmiddelen  vindt  de  gemeente  Enschede  het  belangrijk  een  andere  manier  te  vinden  om 
groepen burgers op weg te helpen in het buitengebied.  Particulieren en ondernemers verenigen 
zich al voor gebiedssamenwerking om te komen tot de gezamenlijk oplossing voor opgaven en 
kwesties. Gebiedssamenwerking is een lopend proces en nog volop in ontwikkeling. Dit onderzoek 
biedt een eerste aanzet tot die verdere ontwikkeling van de coöperatiegedachte, dat is gericht op 
groepen  burgers  die  zich  organiseren  van  onderop  voor  het  ondernemen  van  gezamenlijke 
verdienprojecten. 

Dit  onderzoek  gaat  over  de  manier  waarop  een  gebiedssamenwerking  door  particuliere 
initiatiefnemers het beste kan worden gevormd. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
Welke factoren zijn bepalend voor de totstandkoming van gebiedssamenwerking door particuliere  
initiatiefnemers in het buitengebied van de gemeente Enschede?  De doorslaggevende factoren 
komen  voort  uit  de  drijfveren  en  benodigdheden  van  particuliere  initiatiefnemers  voor 
gebiedssamenwerking.  De  totstandkoming  van  succesvolle  gebiedssamenwerking  is vanuit 
'Moeten-Willen-Kunnen'  geanalyseerd  in  de  twee  casussen  van  “Jij  maakt  de  buurt!”  en  het 
buurtschap Twekkelo. 

Er is  bestudeerd waardoor particulieren en ondernemers zich willen verbinden aan een groter 
collectief.  In  de  casus van  het  buurtschap  Twekkelo  is  het  vraagstuk  onderzocht  wie  en  wat 
particuliere  initiatiefnemers  bijeen brengt  voor  het  opzetten van  gezamenlijke  verdienprojecten 
door gebiedssamenwerking. Het blijkt uit de praktijk dat de belangrijkste drijfveren van particuliere 
initiatiefnemers financieel voordeel en zorg voor elkaar en de leefomgeving zijn. Daaruit zijn twee 
verschillende  organisatievormen  en  twee  benodigdheden  naar  voren  gekomen voor  de 
totstandkoming van gebiedssamenwerking in het buurtschap Twekkelo. 

Gebiedssamenwerking kan tot stand komen met de volgende twee organisatievormen:
–  De  eerste  organisatievorm  bevat  zelfbeschikking  voor  individuele  handelingen  vanuit 
eigenbelang.  De  drijfveren  van  burgers  zijn  zelfstandigheid  behouden  en  financieel  voordeel 
behalen voor eigen gewin. Het vinden van het gezamenlijk belang is nodig voor deze vorm van 
samenwerking door particuliere initiatiefnemers;
–  De  tweede  organisatievorm  gaat  om  zelforganisatie  voor  het  regelen  van  collectieve 
(economische) activiteiten vanuit het belang van de gemeenschap. De drijfveer van burgers komt 
voort uit de zorg voor elkaar en de leefomgeving. Particuliere initiatiefnemers voelen een eigen 
verantwoordelijkheid of noodzaak en verwachten geen grote rol van de overheid.

De totstandkoming van  gebiedssamenwerking in het buurtschap Twekkelo kan worden bevorderd 
met de volgende twee benodigdheden:
–  Een breder draagvlak en richting van particuliere initiatiefnemers,  om samen ideeën (onder 
andere van energie) met een interessant schaal- en verdienmodel op te kunnen pakken in het 
buurtschap Twekkelo;
– Aanjagers en gebiedsmakelaars in het gebied, om het gebiedsproces in gang te zetten samen 
met de particuliere initiatiefnemers en groepen burgers in de gezamenlijke organisatie (vereniging, 
coöperatie en stichting).
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Het meest belangrijk is dat alle particuliere initiatiefnemers weten welke richting nodig is voor de 
totstandkoming  van  gebiedssamenwerking  in  het  buurtschap  Twekkelo.  (Voor)trekkers  kunnen 
misschien  andere  particuliere  initiatiefnemers  meekrijgen  in  een  richting  van 
gebiedssamenwerking, als het initiatief tot samenwerking ook rendabel voor hen is. De wil van 
particuliere initiatiefnemers in  Twekkelo is  voldoende aanwezig om aan te willen schuiven  bij 
verdienmogelijkheden  met  particuliere  initiatieven.  Voor  inspiratie  en  overtuiging  van  die 
mogelijkheden  kunnen  aanjagers  een  rol  vervullen  als  initiator  in  het  gebiedsproces. 
Gebiedsmakelaars  kunnen  een  hoofdrol  vervullen  bij  het  leggen  van  de  koppeling  tussen  de 
organisatievormen. 

Een koppeling kan worden gemaakt tussen de twee organisatievormen. Het is gebleken dat de 
gezamenlijke organisatie (vereniging) het beste participatie van bewoners kan bevorderen voor het 
organiseren van gezamenlijke verdienstelijke projecten door gebiedssamenwerking. De gewenste 
richting van particuliere initiatiefnemers in Twekkelo verwijst naar de eerste organisatievorm met 
behoud van zelfstandigheid. In het buurtschap Twekkelo wil men inspelen op de thema's energie 
(onder andere vanuit biomassa), kleinschalige landbouw (streekmarkt) en toerisme.  

Gebiedssamenwerking  is  afhankelijk  van  de  aanwezigheid  van  zoveel  mogelijk  urgenties, 
drijfveren, wensen, behoeften en middelen. In het project “Jij maakt de buurt!” werkt de gemeente 
Enschede met het gedachtegoed van 'Mogen-Willen-Kunnen' aan het versterken van participatie. 
De inzet van de gemeente Enschede voor het klimaat voor participatie spoort actieve bewoners 
aan om samen het  voortouw te nemen in  de wijk-  en dorspraden (vereniging).  De gemeente 
Enschede  kan  het  beste  gebiedssamenwerking  tot  stand  laten  komen  vanuit  'Moeten-Willen-
Kunnen'. Op die manier kan de gemeente Enschede bereiken dat groepen burgers daadwerkelijk 
het heft in eigen handen nemen voor het regelen van collectieve economische activiteiten in het 
buitengebied.

Dit onderzoek is vanuit project “Jij maakt de buurt!” aangevuld met een vraagstuk over de aanpak 
en ondersteuning van particuliere initiatieven van bewoners voor de gezamenlijke uitvoering van 
het beheer in het buitengebied door de gemeente Enschede. De gewenste organisatievorm van 
particuliere initiatiefnemers in Twekkelo is de Vereniging van Eigenaren. Overeenkomstig met het 
project “Jij maakt de buurt!” willen bewoners van Twekkelo zeggenschap en verantwoordelijkheid 
over  de  gezamenlijke  uitvoering  van  het  beheer.  Het  verschil  met  “Jij  maakt  de  buurt!”  is 
particuliere  grondeigenaren  zelf  willen  bijdragen  aan  het  buitengebied.  Daarom  heeft  een 
particuliere  initiatiefnemer  in  Twekkelo  voorgesteld  dat  de  gemeente  Enschede  een  slimme 
koppeling met de Groene en Blauwe Diensten van het Landschapsfonds kan leggen met de eigen 
werkervaring van buurtbewoners  voor  het  beheer  van het  kleinschalig  cultuurlandschap in  het 
buitengebied. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Zodra een gemeente in  een particulier  initiatief  participeert,  ontstaat  er  regelmatig een zekere 
gelatenheid onder particulieren en ondernemers tegenover samenwerking. Zij vinden minder steun 
bij elkaar om eigen ideeën en initiatieven zelf naar voren te brengen. Groepen burgers wachten 
dan  het  initiatief  van  een  gemeente  af  om  een  oplossing  te  vinden  voor  problemen  in  hun 
leefomgeving (PlattelandsParlement, 2011, p. 10). De (lokale) overheid wenst dat groepen burgers 
in beweging kunnen worden gebracht om samen te werken aan de oplossing van problemen voor 
hun buurt  (Van der Steen e.a, 2010, p. 5).

In het buitengebied gaan groepen burgers vaker de richting van zelforganisatie op, waarbij  het 
collectief  bijdraagt  aan  de  ontwikkeling  en  instandhouding  van  een  specifiek  gebied  (Floor  & 
Salverda,  2006,  p.  7-8).  Een voorbeeld van gebiedssamenwerking is  door  het  Agentschap NL 
(2012, p. 42) gegeven in de gebiedscoöperatie “O-regional”,  waarbij  ondernemers zich hebben 
verenigd om streekproducten in de markt te zetten. Burgers raken betrokken door de producten, 
verbrede  activiteiten  op  boerderijen  en  andere  aantrekkelijke  plekken  in  hun  leefomgeving. 
Bovendien draait  zo'n samenwerking om een gezamenlijke investering van ondernemers in de 
kwaliteit van hun leefomgeving en de stimulans daarvan voor de lokale economie. 

Dit onderzoek gaat over de manier waarop gebiedssamenwerking door particuliere initiatiefnemers 
het  beste  van  de  grond  kan  komen in  het  buitengebied  van de  gemeente  Enschede.  Lokale 
overheden willen mogelijkheden overlaten aan groepen burgers in de gemeenschap om samen 
initiatief  en  betrokkenheid te ontwikkelen in  het  buitengebied.  Dit  hoofdstuk geeft  een verdere 
introductie op deze casus aan de hand van de aanleiding en doelstelling. In de leeswijzer is de 
opbouw van de scriptie te vinden.

1.1 Aanleiding

In deze periode van economische crisis kunnen lokale overheden minder geldmiddelen besteden 
aan de ontwikkeling en instandhouding van het buitengebied, wat maakt dat publieke investeringen 
ook teruglopen in dergelijke gebiedsprojecten (Nirov, 2012, p. 9-10).  Vanwege bezuinigingen zijn 
lokale overheden genoodzaakt op een bewuste manier om te gaan met particuliere initiatieven van 
groepen  burgers  (Verhoeven,  2010,  p.  244-245).  Een  voorbeeld  van  de  urgentie  voor 
samenwerking  is  dat  het  programma  van  Leader  Zuid  Twente  binnenkort  minder  financiële 
ondersteuning kan verlenen aan lokale gebiedsprojecten van groepen burgers in het buitengebied 
(Marb Consultancy, 2012, p. 18). De wens van de gemeente Enschede is dat groepen burgers in 
specifieke  gebieden  op  een  andere  manier  kunnen  worden  geholpen  bij  de  ontwikkeling  van 
gezamenlijke  verdienprojecten  (Oldejans  &  Overbeek,  H.,  2012).  Verdienmogelijkheden  met 
particuliere initiatieven van groepen burgers worden anders slechts in geringe mate benut door 
lokale overheden (Van Rooy, 2011).  

In  de  contacten  met  verschillende  partijen  die  zich  met  het  buitengebied  bezighouden,  is  de 
gemeente Enschede op het spoor gekomen van de coöperatiegedachte. In dit onderzoek houdt de 
coöperatiegedachte  in  dat  de  gemeenschap  zich  van  onderop  organiseert  voor 
gebiedssamenwerking. Dit maakt het mogelijk dat collectieve (economische) activiteiten worden 
georganiseerd (Oldejans & Overbeek, H., 2012). De Verenigde Naties heeft het onderwerp voor 

13



het jaar 2012 onder de aandacht gebracht als “Internationaal Jaar van de Coöperaties”, waardoor 
het  verantwoordelijkheidsbesef  voor  sociaaleconomische  en  duurzame  ontwikkeling  door 
coöperaties vergroot moet worden (ICA, 2012). De verschillende overheden vestigen aandacht op 
de totstandkoming van samenwerking van groepen burgers in  de samenleving en de vereiste 
randvoorwaarden in het beleid. 

1.2 Doelstelling

Gebiedssamenwerking  is  een  grote  stap  voor  particulieren  en  ondernemers,  omdat  een 
uitzonderlijke  inspanning  en  gezamenlijke  investering  van  particuliere  initiatiefnemers  wordt 
gevraagd.  Het  is  een  streven  van  de  gemeente  Enschede  om  succesvolle  initiatieven  tot 
samenwerking  tot  stand  te  laten brengen  door  ondernemerschap  van groepen  burgers  in  het 
buitengebied.  De gemeente  Enschede  wil  zich  toeleggen  op  de  ondersteuning  van  dergelijke 
initiatieven. 

De gemeentelijke organisatie van de stad Enschede werkt reeds met een visie op samenwerking 
door particuliere initiatiefnemers. Actieve groepen burgers worden meer op elkaar aangewezen in 
de verschillende participatieprojecten onder de communicatieve paraplu van “Jij maakt de buurt!”. 
De  gemeente  Enschede  geeft  ondersteuning  aan  de  deelnemende  wijkraden,  dorpsraden  en 
bewonersteams in het project “Jij maakt de buurt!”. Dit project betreft tevens de eerste casus, die 
aan de hand van de case study nader wordt  uitgewerkt.  Ondanks dat  dit  het  stedelijk  gebied 
betreft, is de urgentie ook daar voelbaar om tot gebiedssamenwerking te komen. Bovendien is de 
gemeente Enschede hier al heel actief in de zoektocht naar participatie met burgers.

Vanuit de eerste casus wordt het bruggetje geslagen naar een veelbelovende beweging dat zich 
ontplooid heeft in het buitengebied van de gemeente Enschede. Het tweede onderzoeksgebied 
betreft namelijk het buurtschap Twekkelo. Sinds twintig jaar heeft een gemeenschap zich verenigd 
in een gezamenlijke organisatie om het gebied Twekkelo recreatief aantrekkelijk te maken voor het 
behoud ervan. Dit  gebied is gelegen tussen de steden Enschede en Hengelo en valt  voor het 
grootste gedeelte binnen de gemeente Enschede (zie kaart 1.1). De coöperatiegedachte is een 
mogelijkheid voor het buurtschap Twekkelo om de vruchten te plukken van  gebiedssamenwerking 
op  basis  van  het  ondernemers-  en  noaberschap  van  particuliere  initiatiefnemers  in  het 
buitengebied (Oldejans & Overbeek, H., 2012).

Aan de hand van de theorie en twee case studies werkt dit onderzoek toe naar de beantwoording 
van de volgende hoofdvraag: 

Welke factoren zijn bepalend voor de totstandkoming van gebiedssamenwerking door particuliere  
initiatiefnemers in het buitengebied van de gemeente Enschede?

De  focus  van  dit  onderzoek  ligt  op  de  doorslaggevende  factoren  waardoor  groepen  burgers 
worden gestimuleerd om gezamenlijke verdienprojecten zelf op te zetten en voort te zetten in een 
gebiedssamenwerking. 

De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van een aantal deelvragen. Dit onderzoek heeft 
een hoofdstuk gewijd aan elk van onderstaande deelvragen: 

1.  Welke  drijfveren  en  benodigdheden  voor  gebiedssamenwerking  hebben  particuliere  
initiatiefnemers in het buitengebied? 
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2. Hoe gaat de gemeente Enschede om met het vraagstuk over samenwerking door particuliere  
initiatiefnemers? 

3.  In  hoeverre  worden  opvattingen  van  particuliere  initiatiefnemers  gedeeld  om  gezamenlijke  
verdienprojecten op te zetten door gebiedssamenwerking in het buurtschap Twekkelo  binnen de 
gemeenten Enschede en Hengelo? 

Kaart 1.1: Ligging van het buurtschap Twekkelo binnen de gemeenten Enschede en Hengelo

Bron: Gemeente Enschede, ArcGis, 2012.

Met de hoofd- en deelvragen wordt het doel van dit  onderzoek beantwoord. Dit  onderzoek wil 
bijdragen  aan  de  kennis  van  de  gemeente  Enschede  om  particuliere  initiatieven  in  het 
buitengebied beter te faciliteren, zodat datgene wat particuliere initiatiefnemers in Twekkelo willen 
en kunnen bereiken meer kans van slagen heeft  door gebiedssamenwerking. Het doel van dit 
onderzoek is op twee punten van toegevoegde waarde voor de wetenschap en samenleving. 

Ten  eerste  is  er  meer  wetenschappelijke  kennis  nodig  over  de  totstandkoming  van 
gebiedssamenwerking door particuliere initiatiefnemers in het buitengebied. Daarover signaleren, 
onderscheiden en analyseren veel studies vooral de praktijkvoorbeelden, waarbij de theoretische 
grondslag  van  het  onderwerp  'gebiedssamenwerking'  nog  ontbreekt  (Floor  &  Salverda,  2006; 
Vreke e.a., 2006; Kuindersma e.a., 2010).  De theoretische insteek van dit onderzoek komt voort 
vanuit de coöperatiegedachte die leeft bij de gemeente Enschede, en welke wordt  doorgevoerd 
voor de situatie van gebiedssamenwerking in de praktijk.

Ten tweede hebben lokale overheden meer kennis nodig over wat particulieren en ondernemers 
stimuleert voor de ontwikkeling van succesvolle initiatieven tot samenwerking in het buitengebied. 
In de Natuurverkenning 2010-2040 van het Planbureau voor de Leefomgeving (2010, p. 10, 104) is 
er sprake van een diversiteit aan drijfveren van groepen burgers om zich bezig te houden met 
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verschillende activiteiten voor het behoud en gebruik van het buitengebied.  Het is belangrijk voor 
samenwerking dat lokale overheden kennis hebben van de kijk op de situatie en drijfveren van 
burgers in het buitengebied. De maatschappelijke invalshoek van dit onderzoek heeft aanleiding 
gegeven voor de bestudering van de verschillende drijfveren en benodigdheden van particulieren 
en ondernemers voor gebiedssamenwerking.

1.3 Leeswijzer

De opbouw van  de  scriptie  ziet  er  als  volgt  uit.  In  dit  eerste  hoofdstuk  is  de  aanleiding  en 
doelstelling van het onderzoek geïntroduceerd.voor de ontwikkeling van gebiedssamenwerking in 
het  buitengebied.  Na  het  theoretisch  kader  wordt  de  methodologie  behandeld  in  het  derde 
hoofdstuk. Het vierde hoofdstuk wordt de visie van de gemeente Enschede op samenwerking door 
particuliere initiatiefnemers toegelicht met de verschillende participatieprojecten van “Jij maakt de 
buurt”.  De gebiedssamenwerking van het  buurtschap Twekkelo is  empirisch onderzocht  in  het 
vijfde hoofdstuk. Tot slot wordt dit onderzoek afgesloten met de conclusie in het zesde hoofdstuk 
en de aanbevelingen in het zevende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 2: Gebiedssamenwerking 

Om opgaven en problemen in een gebied op te lossen,  kunnen particulieren en ondernemers 
zichzelf  organiseren  in  een  gebiedssamenwerking  (Kuindersma  e.a.,  2010,  p.  20).  Vanuit 
theoretische  inzichten  wordt  beschreven  waardoor  individuen  zich  willen  verbinden  aan  een 
collectief.  Daarmee geeft  dit  hoofdstuk antwoord op de eerste deelvraag:  Welke drijfveren en 
benodigdheden  voor  gebiedssamenwerking  hebben  particuliere  initiatiefnemers  in  het  
buitengebied? In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van gebiedssamenwerking eerst beschreven. 
Daarna worden drijfveren en benodigdheden voor gebiedssamenwerking behandeld. Dit hoofdstuk 
wordt  afgesloten met  een  uiteenzetting  van  de onderzoeksbevindingen en  een uitleg  over  de 
begrippen  van  ´Moeten-Willen-Kunnen´  met  betrekking  tot  de  totstandkoming  van  succesvolle 
gebiedssamenwerking. 

2.1 Ontwikkeling van gebiedssamenwerking

In deze paragraaf wordt het centrale vraagstuk van dit onderzoek bestudeerd. Het vertrekpunt van 
de paragraaf is de huidige coöperatiegedachte. De focus ligt op de kenmerken van deze vorm van 
samenwerking in het licht van nieuwe denkbeelden over coöperatie. Daarna gaat de aandacht van 
deze paragraaf uit naar theorieën op coöperatievorming door groepen burgers van onderop, met in 
deelparagraaf  2.1.3  specifiek  de  focus  op  coöperatievorming  in  het  buitengebied. 
Coöperatievorming  wordt  gezien  als  een  manier  voor  het  organiseren  van  gezamenlijke 
verdienprojecten met de inzet van particulieren en ondernemers in specifieke gebieden (Van den 
Hoven, 2012).

De  verzamelde  literatuur  is  veelal  gewijd  aan  gevolgen  van  individuele  overwegingen  en 
handelingen  voor  de  ontwikkeling  van  samenwerking.  Allerlei  theorieën  in  deze 
paragraaf zijn ook gericht op het belang van de betrokkenheid van burgers. Vanuit dit perspectief 
wordt  het  'prisoner's  dilemma' en  de  'tit-for-(two)-tat(s)  strategieën' uit  de  theorie  van  Axelrod 
(1984) besproken, komt vervolgens de theorie van Healey (1997) van 'collaborative planning' kort 
aan  bod  en  wordt  daarna  de  theorie  van  Ostrom  (1990)  genaamd  'governing  the  commons' 
uitgebreid toegelicht. 

2.1.1 Coöperatiegedachte

Er is een hernieuwde belangstelling voor coöperatie ontstaan (zie 1.1). De coöperatie houdt in dat 
mensen  vrijwillig  deelnemen  aan  een  zelfstandige  vereniging  op  basis  van  collectieve 
verantwoordelijkheid. In de coöperatie komen mensen tegemoet aan gemeenschappelijke sociale, 
culturele en economische behoeften en ambities (ICA, 2007; In: Vieta, 2010, p. 3). Vieta (2010, p. 
1-3)  is  van  mening  dat  de  tegenwoordige  coöperatie  minder  formeel  van  aard  is.  Nieuwe 
economische denkbeelden zijn  doorgewerkt  in  de praktijk  en waarden van de coöperatie.  Het 
gevolg hiervan is dat alternatieve organisatievormen op sociaal, cultureel en economisch vlak van 
onderop  worden  ontwikkeld  in  de  samenleving.  Mensen  verbinden  zich  aan  een 
gemeenschappelijke kwestie, doel of belang voor coöperatie. 
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In het artikel van Vieta (2010, p. 2-3) zijn vijf kenmerken van het nieuwe coöperativisme gegeven. 
Ten  eerste  organiseert  de  samenleving  zich  van  onderop  voor  coöperatie  in  tijden  van 
economische  crisis.  Het  tweede  kenmerk  is  dat  mensen  in  het  nieuwe  coöperativisme  niet 
verlangen  naar  eerdere  vormen  van  coöperatie  op  basis  van  het  kapitalisme.  In  het  nieuwe 
coöperativisme zetten mensen gezamenlijke verdienprojecten op om tegemoet te komen aan hun 
sociale, culturele en economische behoeften. In de derde plaats speelt het nieuwe coöperativisme 
zich  af  op  het  niveau  van  het  alledaagse  leven.  Daardoor  staan  het  sociaal  welzijn  van  de 
gemeenschap en binding met de leefomgeving centraal. Ten vierde, het nieuwe coöperativisme 
bestaat uit horizontale relaties van mensen voor samenwerking. Mensen dragen een collectieve 
verantwoordelijkheid over de sociale, culturele en economische productie en krijgen een gelijke 
verdeling van de meerwaarde daarvoor terug. Als vijfde kenmerk dragen sociale doelen en lokale 
particuliere initiatieven bij  aan de vorming van de gemeenschap.  Een gebiedscoöperatie levert 
bijvoorbeeld  producten  en  diensten  ter  vervulling  van  gemeenschappelijke  wensen.  Een 
gezamenlijke  organisatie  profileert  zich  met  collectieve  economische  activiteiten  en  sociale 
waarden voor het heden en de toekomst. 

De  coöperatiegedachte  gaat  dus  over  groepen  burgers  in  de  gemeenschap  die  zich  hebben 
verenigd  voor  samenwerking.  De  betekenis  van  samenwerking  voor  de  groep  particuliere 
initiatiefnemers is  dat  het  heft  in  eigen hand wordt  genomen door  het  regelen van collectieve 
(economische)  activiteiten  (Land,  2012).  Dat  komt  tot  uiting  in  kenmerken  van  het  nieuwe 
coöperativisme, waaruit blijkt dat groepen burgers als mede-eigenaren een onderneming leiden 
voor de vervulling van hun sociale, culturele en economische behoeften. Daarbij delen groepen 
burgers kosten en opbrengsten van gezamenlijke verdienprojecten. De verbondenheid van burgers 
voor  samenwerking heeft  tot  gevolg  dat  verschillende initiatieven  op  andere terreinen worden 
ontplooid (Veldboom, 2012). 

2.1.2 Theorieën op coöperatievorming

In  'the  evolution  of  cooperation'  heeft  Axelrod  (1984,  p.  10,  24)  de  vervolgstappen  van 
samenwerking bestudeerd, die worden bepaald door individuele handelingen en overwegingen van 
twee partijen vanuit hun eigenbelang. In het model van het prisoner's dilemma maken twee spelers 
keuzes om een potentieel project samen of zelf te doen (zie tabel 2.1).  Het 'prisoner's dilemma' 
houdt in dat twee spelers het grootste voordeel met een eigen project willen opstrijken in de eerste 
beslissende stap en alle vervolgstappen. Davy (2004; In: Wegner, 2010, p. 5) heeft een voorbeeld 
van  het  'prisoner's  dilemma'  uitgewerkt,  waarbij  twee  gemeenten  besluiten  nemen  over  een 
potentieel project voor gebiedsontwikkeling. Ondanks tegenslag in de economie willen gemeenten 
het meeste voordeel met hun eigen project ontvangen en verwachten gemeenten dat het eigen 
project doorgaat. Zodra de beslissing van één gemeente op een groot gebiedsproject valt, kan de 
andere gemeente nog een groot of klein gebiedsproject ontwikkelen. Eén partij of beide partijen 
komen  ongunstiger  uit  met  eigen  gebiedsprojecten.  Hieruit  volgt  het  argument  dat  beide 
gemeenten erbij gebaat zijn om een gezamenlijk verdienproject tot uitvoering te brengen voor de 
regio. De uitkomst van het 'prisoner’s dilemma' is dat de competitie tussen gemeenten kan worden 
overwonnen door vrijwillige samenwerking voor een gezamenlijk verdienproject. 
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Tabel 2.1: Model van het 'prisoner’s dilemma'

Rij speler
Kolom speler

Samen doen Zelf doen

Samen doen
R=3, R=3 
Beloning voor samenwerking

S=0, T=5 
Geen uitkomst voor samen doen 
en verleiding om zelf te doen

Zelf doen

T=5, S=0 
Verleiding om zelf te doen en 
geen uitkomst voor samen 
doen

P=1, P=1 
Bestraffing voor beide zelf doen

Bron: Axelrod, 1984, p. 8; bewerkt.

Twee partijen hebben belang bij samenwerking op de lange termijn. Een samenwerkingsverband 
wordt bepaald door een wederzijdse afhankelijkheid en een even grote kans voor ontmoetingen 
van twee partijen in het verleden en de toekomst.  Op basis van deze centrale gedachte heeft 
Axelrod (1984, p. 10, 13-14, 20-21) onderzocht onder welke condities het beste resultaat voor 
samenwerking wordt behaald in een competitie tussen twee spelers. De duur van samenwerking is 
vooraf niet bekend bij beide partijen. Na de eerste beslissende stap van samenwerking kan er 
worden geanticipeerd op de volgende strategische zet van de medespeler. Deze tit-for-tat strategie 
heeft vier aspecten voor de ontwikkeling van samenwerking voortgebracht, waarmee twee partners 
rekening  houden  bij  de  uitvoering  van  een  gezamenlijk  verdienproject.  Ten  eerste  houdt 
samenwerking stand zolang zij blijven bij hun beslissing om het project samen te doen. Het project 
wordt wel bemoeilijkt  door overwegingen van de spelers om het project toch zelf te doen. Ten 
tweede wordt  één partij  aangezet  tot  revanche,  als  een medespeler  een eigen koers met  het 
project gaat varen. Vervolgens vergeven de twee kennissen elkaar voor individuele handelingen bij 
het  derde  aspect.  Daarna  geven  partners  elkaar  de  gelegenheid  om  gevolg  te  geven  aan 
samenwerking. Positiviteit van partners houdt het samenwerkingsverband in stand, doordat deze 
elkaar van dienst zijn. Een andere studie van Axelrod (1980, p. 391-393) verwijst naar de speler, 
die telkens een eigen koers met het project probeert te varen. Nadat deze speler voor een tweede 
keer onverwachts individueel heeft gehandeld, wordt een medespeler aangezet tot revanche en 
biedt  deze  tit-for-two-tats  strategie nog  een  uitkomst  om  herhaling  van  een  onevenwichtige 
samenwerking te voorkomen. De wisselwerking tussen spelers in een competitie wijst erop dat 
samenwerking ook kan worden voortgezet over een lange termijn als partners eigen doelen voor 
ogen hebben.

De  benadering  van  collaborative  planning kan  niet  worden  gebruikt  in  het  kader  van 
coöperatievorming door de gemeenschap van onderop (Boonstra & Boelens, 2010, p. 117; Huxley, 
2000, p. 376). In het interactief proces van planning gaat samenwerking om de betrokkenheid van 
verschillende partijen in de samenleving bij beleidsbeslissingen van lokale overheden. Consensus 
en samenwerking worden gecreëerd door middel van communicatie tussen betrokken partijen over 
collectieve oplossingen en acties bij win-win situaties (Wissink, 2003, p. 17). Healey (1997; 2003, 
p. 104, 110) heeft zich bij 'collaborative planning' voorgesteld dat initiatiefnemende groepen vanuit 
de gemeenschap hun collectieve zaken kunnen regelen in het interactief governance proces van 
planning.  Dat  begrip  is  geïnspireerd  door  de  gedachte  van  Habermas  over  communicatieve 
interactie in  de publieke sfeer,  waarin het  informeel  overleg van de gemeenschap uitdraait  op 
overeenstemming over collectieve zaken (Huxley,  2000,  p. 371).  Volgens Boonstra en Boelens 
(2010, p. 104-106) komt  de ontwikkeling van samenwerking in de praktijk niet overeen met  de 
ideale situatie van Healey (1997, p. 243-283) voor betrokkenheid van initiatiefnemende groepen 
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burgers in de samenleving. Meestal doen selecte groepen burgers mee aan het partnerschap met 
lokale  overheden.  Daardoor  wordt  het  democratisch  gehalte  onvoldoende  verbeterd  met  de 
benadering van 'collaborative planning'. Een verklaring is dat activiteiten voor betrokkenheid van 
burgers bij planning vooral worden georganiseerd door lokale overheden vanuit beleidsopgaven 
(Huxley, 2000, p. 375). Het initiatief wordt tot stand gebracht door groepen burgers vanuit  eigen 
drijfveren  en  belangen  in  een  vorm  van  samenwerking  dat  is  gebaseerd  op  zelforganisatie 
(Boonstra & Boelens, 2010, p. 108, 117). 

2.1.3 Coöperatievorming in het buitengebied

In 'governing the commons' heeft Ostrom (1990, p. 7-8) bestudeerd op welke manieren mensen 
samen gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke hulpbronnen voor het beheer van een 
ruraal gebied over een lange termijn. Gebaseerd op economische theorie van hulpbronnen heeft 
Ostrom een ander economisch denkbeeld van tragedy of the commons gevormd. In 'the tragedy of 
the commons' van Hardin (1968, p. 1244) leeft het idee dat onbeperkt gemeenschappelijk gebruik 
van een groot aantal mensen zal leiden tot de achteruitgang van natuurlijke hulpbronnen.  Met 
gebruikmaking van een metafoor van een vrij toegankelijk weiland heeft Hardin (1968; In: Ostrom, 
1990,  p.  2) verondersteld dat  het individueel voordeel van een grotere kudde van dieren door 
rationele boeren wordt gemaximaliseerd ondanks achteruitgang op de lange termijn als gevolg van 
overmatig gebruik van het weiland. De verklaring hiervan is dat kosten voor overbegrazing van het 
weiland worden gedeeld, waardoor het individueel voordeel groter en aantrekkelijker is dan het 
collectief voordeel. In  governing the commons wordt bovendien gesteld dat het theoretisch model 
van  'tragedy  of  the  commons'  resulteert  in  een  suboptimaal  resultaat,  omdat  individueel 
handelende mensen gebruik maken van dezelfde beperkte middelen van een gemeenschappelijke 
hulpbron (Ostrom, 1990, p. 3). Een tweede reden is dat het model voor maximalisatie van het 
individueel voordeel op korte termijn geen verklaring geeft voor individuele handelingen, waarbij 
mensen samen gebruik maken van gemeenschappelijke hulpbronnen (Ostrom, 2009, p. 27). 

Het  voornaamste  probleem van 'tragedy of  the commons'  is  dat  mensen niet  kunnen worden 
uitgesloten van gemeenschappelijke hulpbronnen en zodoende in de verleiding kunnen worden 
gebracht om minder of geen gezamenlijke inspanning te geven en kosten te maken voor collectief 
voordeel  (Ostrom,  1990,  p.  6).  Een  typologie  van  vier  verschillende  goederen  kan  worden 
onderscheiden voor de kosten van uitsluiting en mate van rivaliteit (zie tabel 2.2). Uitsluiting staat 
voor het gemak of de moeite om  'freeriding' van mensen te beperken of uit te sluiten bij goederen, 
die reeds zijn voorzien door de natuur of activiteiten van andere mensen (Ostrom e.a., 1994, p. 6). 
Zij  raken  bevoordeelt  door  type  goederen,  waarbij  mensen  al  dan  niet  in  de  verleiding  van 
'freeriding' komen. Rivaliteit gaat wel of niet ten koste van anderen bij het gebruik van dergelijke 
goederen  en  levert  het  onderscheid  tussen  publieke  goederen  en  gemeenschappelijke 
hulpbronnen  (Ostrom,  2003,  p.  261-262).  Bij  een  hoge  mate  van  het  gebruik  van  publieke 
goederen  blijven  nadelige  gevolgen  voor  anderen  uit.  Het  overmatig  gebruik  van 
gemeenschappelijke hulpbronnen leidt wel tot  de vermindering en achteruitgang ervan. Daaruit 
volgt het dilemma van 'the tragedy of the commons' dat ongunstige gevolgen van 'freeriding' van 
mensen alleen kunnen worden voorkomen door de investering in en ontwikkeling van publieke 
goederen (Ostrom, 2009, p. 26). 
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Tabel 2.2: Categorisatie van vier verschillende typen goederen

Uitsluiting
Rivaliteit

Laag Hoog
Moeilijk Publieke goederen Gemeenschappelijke goederen
Makkelijk Club goederen Private goederen
Bron: Ostrom, Gardner & Walker, 1994, p. 7; bewerkt. 

De theorie van “tragedy of the commons” is nog steeds van toepassing op bepaalde situaties. Een 
voorbeeld van een gemeenschappelijke hulpbron in dit onderzoek is de besteding van individuele 
werktijd aan het onderhoud van een wandelroute in het buitengebied. In het buurtschap Twekkelo 
lopen wandelpaden voornamelijk over landerijen in privaat eigendom, die een groep particuliere 
grondeigenaren vrijwillig ter beschikking hebben gesteld (Vosmer, 2012). Twee of drie keer in het 
jaar  leveren  alle  deelnemers  een  gezamenlijke  inspanning  voor  het  onderhoud  van  de 
wandelpaden om het netwerk van wandelpaden toegankelijk te houden voor mensen van buiten 
het gebied (Averink & Swidde, 2012). Door het netwerk van wandelpaden kunnen alle mensen 
genieten van de groene omgeving van het  buurtschap Twekkelo (Overbeek,  B.,  2012).  In  het 
gebied wordt er veel gebruik gemaakt van de wandelpaden (Vosmer, 2012). Na een periode van 
georganiseerde collectieve activiteiten is het enthousiasme van particuliere grondeigenaren voor 
deze tijdsbesteding verminderd ondanks een gedeelde overtuiging van het collectief voordeel van 
het netwerk van wandelpaden voor het buurtschap Twekkelo. Mensen maken er minder werk van 
om samen het initiatief regelmatig uit te voeren (Reef, 2012). 

Het standpunt van Ostrom (1990, p. 6-9) is dat het basisprincipe van 'tragedy of the commons' niet 
geldt  voor individuen in alle situaties en dat  er een destructief  beeld van individuen bij  hen is 
gevormd over het gemeenschappelijk gebruik van alle hulpbronnen. Het idee van 'tragedy of the 
commons' is namelijk opgevolgd door gelijksoortige theoretische modellen van 'prisoner's dilemma' 
van Dawes (1973, 1975; In: Ostrom, 1990, p. 3) en 'logic of collective action' van Olson (1965; In: 
Ostrom, 1990,  p.  5),  waarin er  wordt  verondersteld dat  individuen zelf  geen veranderingen en 
oplossingen  kunnen  voortbrengen  in  het  overmatig  gebruik  van  een  vrij  toegankelijke 
gemeenschappelijke hulpbron. Daarover is de gedachte van Hardin (1968) dat eigendomsrechten 
moeten  worden  verleend  en  oplossingen  aan  individuen  moeten  worden  opgelegd  door  een 
dwingende kracht, zoals de overheid. Hierop luidt de kritiek van Ostrom (2009, p. 26, 30) dat de 
veronderstelling  van  Hardin  heeft  geleid  tot  simpele  ideeën  van  wetenschappers  over 
eigenaarschap en controle van een gemeenschappelijke hulpbron. Beperking van het gebruik van 
een  gemeenschappelijke  hulpbron  wordt  als  enige  alternatief  voorgesteld.  'Tragedy  of  the 
commons'  van Hardin geeft  geen verklaring voor de betrokkenheid van een aantal  mensen bij 
collectieve activiteiten voor het beheer van een gemeenschappelijke hulpbron. 
 
Axelrod (1984; In:  Ostrom, 1990, p. 7) heeft  positievere veronderstellingen opgeleverd voor de 
ontwikkeling van samenwerking. In dit onderzoek zijn drie overeenkomsten gevonden vanuit de 
economische denkbeelden van het 'prisoner's dilemma' van Axelrod en 'tragedy of the commons” 
van  Hardin  (1968).  Ten  eerste,  worden  mensen  steeds  verleid  tot  de  rationele  keuzes  om 
individuele handelingen te verrichten in plaats van met elkaar samen te werken. In de tweede 
plaats speelt competitie tussen mensen een betekenisvolle rol en gaat deze competitie over het 
gebruik  van een  gemeenschappelijke  hulpbron  ten koste  van anderen.  De verklaring  daarvan 
wordt  gevonden  in  het  derde  punt;  mensen  willen  het  grootste  voordeel  behalen  voor  het 
eigenbelang. In de twee theoretische modellen wordt aangenomen dat het grootste voordeel wordt 
behaald met individuele handelingen.  Het individueel voordeel is altijd groter dan het  collectief 
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voordeel in 'tragedy of the commons'. In een bepaalde situatie van het 'prisoner's dilemma' is het 
collectief  voordeel  juist  groter  dan  het  individueel  voordeel,  wanneer  een  aantal  deelnemers 
belang bij samenwerking over een langere termijn heeft om een collectief voordeel te behalen en 
geen verliezen te maken met een groep. Om het destructief beeld van individuen te overwinnen, 
gaat  het  nieuwe economische denkbeeld van 'governing the commons'  ervan uit  dat  collectief 
voordeel kan worden behaald door de ontwikkeling en verandering van eigen instituties op basis 
van een zelforganiserend vermogen (Ostrom, 1990, p. 7; Ostrom; 2009, p. 31). 

Het  economisch  denkbeeld  van  'governing  the  commons'  is  uitgewerkt  met  een  begrip  van 
eigendomsrechten en voorwaarden, waarmee groepen samen een gemeenschappelijke hulpbron 
kunnen  beheren  over  een  lange  termijn  (Ostrom,  2009,  p.  31).  Bepaalde  eigendomsrechten 
kunnen  worden samengebundeld  en daarmee zijn  posities  van  vijf  groepen  van eigenaren  te 
onderscheiden  (zie  tabel  2.3).  Ostrom  (2003,  p.  549,  553)  geeft  aan  dat  eigendomsrechten 
bepalend zijn voor collectieve activiteiten en dat coöperaties eventueel worden opgericht voor het 
gezamenlijk  beheer  van  een  ruraal  gebied.  Groepen  van  partners  en  eigenaren  hebben  een 
zelforganiserend vermogen en kunnen zich zowel formeel bij volledig eigenaarschap als informeel 
organiseren. Daaruit blijkt dat overdracht van alle eigendomsrechten niet een noodzakelijk recht 
voor groepen van partners en eigenaren is om een gezamenlijke organisatie op te kunnen zetten 
en aan te kunnen passen (Ostrom, p. 2009, p. 29). 

Tabel 2.3: Bundeling van eigendomsrechten voor vijf groepen van eigenaren

              
Eigendomrechten

Posities
Volledige 
eigenaar

Eigenaar Gevolmachtigde
partner

Gevolmachtigde
gebruiker

Gevolmachtigde
deelnemer

Toegang x x x x x
Terugtrekking x x x x
Management x x x
Uitsluiting x x
Overdracht x

Bron: Ostrom, 2003, p. 251, bewerkt.

Groepen vanuit de gemeenschap kunnen langdurig instituties en hulpbronnen in stand houden, als 
een gezamenlijke organisatie voldoet aan een merendeel van acht voorwaarden (Ostrom, 2009, p. 
32-36, 44): 
1.  Grenzen van een hulpbron of  de eigendomsrechten zijn  gedefinieerd  voor  het  gebruik  van 
bepaalde groepen van mensen;
2. Regels zijn nodig voor een gelijkwaardige verdeling van het collectieve voordeel en vaststelling 
van kosten van alle mensen;
3.  Veel  mensen  mogen  deelnemen  aan  de  ontwikkeling  en  aanpassing  van  regels  op  lokaal 
niveau; 
4. Mensen of vertegenwoordigers in een gezamenlijke organisatie controleren condities van een 
hulpbron en activiteiten van mensen;
5. Bij overtreding van regels ontvangen mensen sancties van anderen of vertegenwoordigers, die 
afhankelijk zijn van het belang en de context voor de verbreking van de regels;
6. Lokale arena's zijn toegankelijk tegen lage kosten voor mensen en vertegenwoordigers om een 
conflict onder of tussen hen snel op te kunnen lossen;
7. Mensen hebben eigendomsrechten voor een hulpbron en krijgen ruimte van lokale overheden 
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voor de ontwikkeling van eigen instituties;
8.  Als  groepen  vanuit  de  gemeenschap  zelf  een  omvangrijke  gemeenschappelijke  hulpbron 
beheren,  kunnen dergelijke  activiteiten  worden uitgevoerd door  kleinere  organisaties  onder  de 
overkoepelende instituties van een onderneming. 

De ontwikkeling van samenwerking wordt door Ostrom (2009, p. 35) verklaard aan de hand van de 
eerste vijf  voorwaarden.  Groepen vanuit  de gemeenschap ontwikkelen een ontwerp van  eigen 
regels door samenwerking.  Controles door deelnemers of vertegenwoordigers leiden tot naleving 
van de eigen regels. Als er toch sprake van overtreding van de regels is, komen sancties van pas 
om een neerwaartse  spiraal  van samenwerking te  voorkomen.  Grenzen van een hulpbron en 
eigendomsrechten weerhouden de toegang van mensen van buiten, die een kans zien voor het 
gebruik van een hulpbron. Dan kan samenwerking tot stand komen met betrouwbare relaties en 
wederdiensten tussen bepaalde mensen. Een evenredige verdeling van kosten en voordelen is 
ook van groot  belang voor samenwerking.  Bij  gelijkwaardigheid van kosten en voordelen voor 
mensen is  het  bepalend dat  regels  worden nageleefd voor  de instandhouding van een ruraal 
gebied op de lange termijn. Over specifiek de eerste vijf voorwaarden veronderstelt Ostrom dat 
groepen  vanuit  de  gemeenschap  gemakkelijker  activiteiten  en  oplossingen  voor  problemen 
creëren met behulp van eigen regels.

2.2 Drijfveren en benodigdheden voor gebiedssamenwerking

In deze paragraaf komt de eerste deelvraag van dit  onderzoek aan bod.  De insteek van deze 
paragraaf  is  tweemaal  gericht  op  een  theorie  die  antwoord  geeft  op  de  deelvraag  van  dit 
onderzoek. Coöperatievorming vraagt om 'cocreatief samenwerken' (Land, 2012). Allereerst wordt 
er verdiepend gekeken naar de drijfveren van burgers voor verschillende organisatievormen van 
samenwerking vanuit 'Cultural Theory'. Daarna gaat deze paragraaf verder met de metafoor en het 
model van 'Theory U'  van Scharmer (2007a). 

Het model van 'Cultural Theory' van Douglas is recentelijk door Hartmann (2012) benaderd vanuit 
de planologische invalshoek. Het model van 'Cultural Theory' wordt behandeld in deze paragraaf, 
omdat  daarmee  verschillende  drijfveren  van  burgers  worden  gevonden  om  alleen  of  samen 
initiatieven op te pakken vanuit een bepaalde kijk op een situatie. 'Cultural Theory' wijst ook op het 
belang dat lokale overheden zich verplaatsen in alle vier typen burgers bij een complexe opgave 
(Verweij e.a., 2006). Aan het einde van de paragraaf wordt de theorie van Ostrom in 'governing the 
commons' in verband gebracht met de 'Cultural Theory'.

Het model van 'Theory U' geeft een methode weer. In het kader van de 'Strategische Verkenning 
Energielandschappen Overijssel'  heeft  de Provincie Overijssel (2012a,  p. 8,  21, 77;  Veldboom, 
2012) 'Theory U' in praktijk gebracht voor de complexe opgave rondom duurzame energie. De 
implementatie van 'Theory U' door de Provincie Overijssel komt op twee manieren overeen met het 
vraagstuk van deze paragraaf. In een interactief proces van cocreatie zijn persoonlijke drijfveren 
van deelnemers gevonden én zijn gedeelde toekomstbeelden van deelnemers gevormd voor de 
ontwikkeling  van  initiatieven  en  samenwerking.  Het  'Inspiratiefestival  Energielandschappen 
Overijssel' (15 juni 2012, in Zwolle) heeft ook in het teken gestaan van de benodigdheden voor de 
organisatie om particuliere initiatieven uit de samenleving van onderop te realiseren. 

23



2.2.1 Cultural Theory

Cultural  Theory is  ontwikkeld  voor  een  typologie  van  vier  rationaliteiten:  het  hiërarchisme, 
individualisme, egalitarisme en fatalisme. De vier rationaliteiten hebben betrekking op  drijfveren 
van burgers voor verschillende organisatievormen vanuit een bepaalde kijk op een sociale situatie 
(Verweij e.a., 2006, p. 2-3). In lijn met Hartmann (2012, p. 246, 249) kan er worden gesteld dat  
'Cultural  Theory'  vooral  draait  om  het  grid-group  model.  Het  viervoudige  model  van  'Cultural 
Theory'  wordt  gevormd en  bepaald  door  de  twee  dimensies  'grid'  en  'group'  (zie  figuur  2.1). 
Daardoor  is  de  bruikbaarheid  van  de  typologie  van  de  vier  rationaliteiten  ook  vergroot.  De 
dimensies van het 'grip-group' model geven een bepaalde mate van binding weer aan vastgestelde 
regels en aan een groep voor acties. Zelfbeschikking en individuele handelingen vinden plaats bij 
een lage binding aan de vastgestelde regels en groepen. De dimensies van het 'grip-group' model 
verwijzen  naar  de  kracht  van  individuen  of  groepen  burgers  en  intensiteit  van  regels  om 
voorwaarden op te stellen voor acties van particulieren en ondernemers. 

Figuur 2.1: Het 'grid-and-group' model van 'Cultural Theory'

Bron: Hartmann, 2012, p. 246.

Volgens Hartmann (2012,  p.  247-249)  zijn  de vier  rationaliteiten  van mensen gekenmerkt  met 
'myths  of  nature',  waarin  de  wereld  zich  kan  verkeren  als  gevolg  van  interventies.  De  vier 
rationaliteiten  zijn  weergegeven  met  een  wereldbol  in  een  landschap  (zie  figuur 2.1).  Twee 
rationaliteiten lijken telkens een tegenovergestelde weergave van de 'myths of nature' te zijn met 
het  oog  op  de  horizontale  as  van  het  'grid-group'  model.  Het  geldt  voor  de  rationaliteiten 
egalitarisme en individualisme dat mensen wel of geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor 
de wereld. In het egalitarisme wordt de urgentie gezien voor de zorg over een onevenwichtige 
wereld, waarin het landschap voorgoed kan verdwijnen zodra de wereld uit dat evenwicht wordt 
gebracht. Bij het individualisme worden kansen voor eigen gewin benut in een bestendige wereld 
ten behoeve van experimenten. Het egalitarisme en individualisme wijzen ook op de behoefte aan 
samenwerking. In het egalitarisme is er sprake van een sterke behoefte aan samenwerking voor 
de  gemeenschap.  Het  individualisme  hecht  meer  waarde  aan  zelfbeschikking  en  individuele 
vrijheid dan de behoefte aan samenwerking. In het hiërarchisme en fatalisme geloven mensen wel 
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of niet in de controleerbaarheid van de wereld. Het hiërarchisme gaat uit van enige speelruimte 
binnen bepaalde grenzen van vastgestelde regels, voordat de wereld uit evenwicht kan worden 
gebracht.  Het  fatalisme  is  als  enige  een  passieve  rationaliteit,  waarbij  de  wereld  niet  wordt 
beïnvloed door gebeurtenissen. In het fatalisme wordt verondersteld dat de vastgestelde regels 
ook niet kunnen worden beïnvloed als individu. 

Vier  drijfveren  van  burgers  voor  participatie  zijn  gekenmerkt  met  de  typologie  van  de  vier 
rationaliteiten: I  care vanuit  het  egalitarisme,  I  can vanuit  het  individualisme,  I  may vanuit  het 
hiërarchisme en I don't vanuit het fatalisme (Hartmann, 2012, p. 252). Verschillende typen mensen 
worden ook gevonden met de typologie van de vier rationaliteiten (Verweij e.a., 2006, p. 4-5). Als 
burgers vanuit het egalitarisme kijken, dan maakt men zich zorgen en wordt een noodzaak en 
verantwoordelijkheid voor actie gevoeld.  Het  initiatief  van dit  type burger houdt  in dat groepen 
worden gevormd voor resultaatgerichte acties. In het individualisme handelen mensen zelfstandig 
en vormt men zelf netwerken om individueel voordeel te behalen. Als andere mensen hen een 
reden of kans geven, dan kan samenwerking plaatsvinden in de vorm van het 'prisoner's dilemma' 
van Axelrod. Mensen hebben een flexibele opstelling als men kijkt vanuit het hiërarchisme. Dit type 
mensen richt zich op controle en volgt daarvoor instituties en organisaties op. Bij het fatalisme 
worden burgers omschreven als wispelturig en onvoorspelbaar. De verklaring daarvan is dat dit 
type burger het eerst zal besluiten om in elk geval niet mee te werken aan de uitvoering van 
initiatieven. In het fatalisme willen mensen de situatie laten, omdat mensen geen mogelijkheid zien 
om veranderingen tot stand te brengen. 

Het is belangrijk dat alle vier typen burgers worden aangesproken door lokale overheden voor 
oplossingen van complexe opgaven (Verweij e.a., 2006; In: Hartmann, 2012, p. 251). Hartmann 
(2012, p. 250-253) legt uit dat een clumsy solution in 'Cultural Theory' wordt gevonden in plaats 
van de ideale oplossing. De vier rationaliteiten zijn tegenstrijdig en sommige rationaliteiten zijn 
verscholen. Daarvoor veronderstelt 'Cultural Theory' dat de vier rationaliteiten voorkomen in iedere 
sociale situatie. Elke rationaliteit brengt een aspect van de sociale situatie in beeld. Om alle vier de 
rationaliteiten hierin te betrekken, bevat een 'clumsy solution' alle vooruitzichten van de oplossing 
voor een complexe opgave. 'Cultural Theory' stelt de mogelijkheid voor dat alle betrokken partijen 
zich begeven in een dialoog (Verweij e.a., 2006, p. 19). Verschillende belangen van alle betrokken 
partijen komen tot uitdrukking in dat (in)formeel overleg. 

In lijn  met Hartmann (2012,  p.  247,  253)  kan er worden gesteld dat  groepen burgers worden 
gestimuleerd voor participatie met gebruikmaking van de drijfveer 'I care' vanuit het egalitarisme 
De  benadering  van  Ostrom valt  onder  het  egalitarisme  en  richt  zich  op  het  zelforganiserend 
vermogen van groepen in de gemeenschap. De institutionele oplossing van Ostrom is dat groepen 
burgers zelf regels kunnen opstellen en aanpassen voor gebiedssamenwerking. Bij de oplossing 
houdt Ostrom geen rekening met andere rationaliteiten. De uitkomst voor 'governing the commons' 
kan wel worden toegepast op 'Cultural Theory'  (Buck, 1989). De 'clumsy solution' van 'Cultural 
Theory'  wordt begrepen door sociale constructies van behoeften en hulpbronnen (Verweij  e.a., 
2006,  p.  16).  Groepen  mensen  hebben  verschillende  ideeën  over  het  gebruik  van 
gemeenschappelijke hulpbronnen. Daarom heeft Buck (1989, p. 114) met de 'myths of nature' van 
de vier rationaliteiten bestudeerd welk type ondernemers (on)succesvol in staat is om een ruraal 
gebied in stand te houden. Ondernemers kunnen slagen in het behoud van een ruraal gebied, 
doordat er zorg wordt besteed aan het beheer of er controle over het gebruik plaatsvindt. Een 
'tragedy of the commons' wordt bereikt door het type ondernemers, dat individueel voordeel wil 
behalen met het gebruik van een gemeenschappelijke hulpbron. Bij onsuccesvol beheer van een 
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ruraal gebied moet de culturele context van dit type ondernemers worden veranderd. Alternatieven 
voor de 'tragedy of the commons' worden gezien in het hiërarchisme of in oppositie van mensen. 
Vanuit de invalshoek van Ostrom moet het alternatief van de 'tragedy of the commons' worden 
gevonden in het egalitarisme (Hartmann, 2012, p. 247).

2.2.2 Theory U

In 'Theory U' stelt Scharmer (2007a, p. 3) dat  mensen ongewenste resultaten bereiken in veel 
situaties die bijvoorbeeld geen recht doen aan het milieu en de mensen in de samenleving. De 
geïnterviewde deskundige in dit onderzoek Theo Land (2012) deelt het standpunt en geeft aan dat 
de  oorzaak  ligt  bij  de onderlinge  competitieve  strijd  van individueel  handelende  mensen  voor 
welvaart. Het gevolg hiervan is dat samenwerking tussen groepen mensen vaak is gebaseerd op 
prestaties. Managers vinden het lastiger om de verdienste van mensen in te zien dan de resultaten 
(“Bijeenkomst Partnerschap en Burgerparticipatie”, 24 februari 2012, in het Stadhuis Enschede). 
Op basis van een voorbeeld uit  de sportwereld stelt  Scharmer (2007b,  p.  1-3)  dat  managers 
anders dan sporters zich minder bewust zijn van de innerlijke bron van creativiteit en kennis van 
waaruit er effectiever zou kunnen worden gehandeld. Daarom wordt deze kern in Theory U gezien 
als een blinde vlek. 

In 'Theory U' heeft Scharmer (2007a, p. 3, 5, 8) gevonden dat toekomstige mogelijkheden tot stand 
kunnen  worden  gebracht  als  groepen  mensen  samen  handelen  vanuit  een  nieuwe  werk-  en 
denkwijze. Om een gezamenlijke prestatie neer te kunnen zetten, zouden mensen zichzelf zeven 
vaardigheden1 eigen moeten maken met behulp van het U-proces (Scharmer, 2007b, p. 8-12). Alle 
zeven  vaardigheden  van  mensen  zijn  nodig  voor  effectieve  co-creatie.  Een  aantal 
aandachtspunten voor mensen – open mind, open heart, open will – heeft Scharmer (2007a, p. 11) 
benoemd en deze leiden tezamen tot ondergebracht in het eigen concept 'presencing'. Daarbij 
wordt er verondersteld dat aandacht van mensen op een bewuste en strategische wijze te helpen 
bewegen naar de kern nodig is om vernieuwende toekomstige mogelijkheden tot stand te laten 
komen (Scharmer, 2007b, p. 1). 

De figuurlijke betekenis van 'Theory U' heeft betrekking op een omslagpunt van de oude naar de 
vernieuwde  werk-  en  denkwijze  van  mensen  (Land,  2012;  Scharmer,  2007b,  p.  7).  Op  het 
'Inspiratiefestival Energielandschappen Overijssel' (11 juni, in Zwolle; Provincie Overijssel, 2012b) 
is  het  proces  van  cocreatie  toegelicht  met  een  voorbeeld  uit  de  natuur  en  is  de  U-bocht 
gekenmerkt als een gouden moment van 'presencing'. Theo Land (2012) heeft de metafoor van 
'Theory U' uitgelegd, omdat het belang van de organisatie van het U-proces ermee tot uitdrukking 
komt.  Het  idee van het  U-proces is  dat  een groep mensen samen door  de U-bocht  gaan en 
daarvoor door het oog van de naald moeten kruipen. De betekenis van dat gezegde verwijst naar 
een verhaal in de tijd van de Bijbel,  wat  zich heeft  afgespeeld in de stad Jeruzalem (vergelijk 
Scharmer, 2007b, p. 7). De stad was ommuurd en alle stadspoorten waren elke nacht gesloten, 
waarvan één smalle poort telkens geopend bleef staan genaamd 'de naald'. Een bepakte ezel kon 
er niet doorheen, waardoor mensen op een andere manier door 'de naald' moesten gaan. Er werd 
vooral  verlangd  van  mensen  dat  bepaalde spullen  werden  achtergelaten.  De  mensen  konden 
zodoende alleen de doorgang maken als zij de wil konden opbrengen om enkel de meest cruciale 
bagage mee te nemen. Scharmer (2007b, p. 7) is van mening dat de essentie van het concept 
'presencing' tot uitdrukking komt in deze metafoor van 'Theory U'. Mensen moesten onbelangrijke 
bagage van zichzelf achterlaten en tegelijkertijd open staan voor hun eigen kansen. Nadat een 

1 Scharmer (2007b, p. 8-12) heeft capaciteiten van mensen genoemd in 'Theory U' als volgt: 'listening, 
observing, sensing, presencing, crystallizing, prototyping, performing'. 
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groep mensen samen deze hindernis had genomen, kon er worden samengewerkt met een hoog 
niveau van energie en gevoel voor toekomstige mogelijkheden. 

Groepen ondernemers en particulieren worden bij nieuwe manieren van samenwerking betrokken, 
waarbij  men actief  op  zoek  is  naar  energieke  netwerken  en  regio's  (Van  den  Hoven,  2012). 
Volgens de geïnterviewde deskundige in dit onderzoek Ben Veldboom (2012) is de gemeenschap 
bij zelfvoorziening op een bewuste manier bezig met activiteiten en maakt de gemeenschap van 
middelen en mogelijkheden die van nature aanwezig zijn binnen de eigen leefomgeving. Deze 
kleinschaligheid  van  energieke  netwerken  heeft  te  maken  met  de  ruimtelijke  én  sociale 
infrastructuur in specifieke gebieden. Dit houdt in dat actieve noabers (buren) in eerste instantie 
elkaar opzoeken voor samenwerking. Een voorbeeld is dat buurtbewoners elkaar nodig hebben 
voor de verdeling van een overschot aan duurzame energie. Kleinschalige initiatieven worden door 
de Provincie Overijssel gezien als een verrijking voor energielandschappen, omdat die projecten 
voortkomen uit de lokale behoefte van het gebied en beter passen bij het landschap (Heerema, 
2011, p. 10). 

De Provincie Overijssel (2012a, p. 22-23, 36-76) heeft het U-proces van Scharmer voor dit proces 
van  cocreatie  vertaald  naar  de  volgende  vier stappen:  ontmoeten,  observeren,  inspireren  en 
prototyping (zie figuur 2.2). Op een oriëntatiebijeenkomst zijn intenties en beelden van deelnemers 
in  dialoog  gedeeld  voor  een  eerste  kennismaking  met  het  onderwerp  “energielandschap”. 
Deelnemers zijn samen op learning journeys gegaan om ervaringen op te doen en oordeelloos te 
kijken naar projecten in de praktijk. Vervolgens hebben deelnemers inspiratie opgedaan door op 
thematische kaarten (plattegronden) te lopen en mogelijkheden ter plekke te bedenken voor de 
ontwikkeling  van  duurzame  energie  initiatieven  voor  het  gebied.  Bij  prototyping  hebben 
deelnemers samen vijf initiatieven uitgewerkt tot uitvoerbare plannen en acties. In de visie van de 
Provincie Overijssel is prototyping een betekenisvolle laatste stap uit het gehele U-proces, omdat 
toekomstige mogelijkheden voor het gebied echt vorm krijgen door 'creating and learning by doing' 
(Heerema, 2011, p. 2). Met behulp van 'Theory U' kunnen deelnemers op zoek gaan naar een 
gezamenlijk belang voor de ontwikkeling van samenwerking. 

Het  proces  van  'Theory  U'  is  gehanteerd  door  de  Provincie  Overijssel  (zie  figuur  2.3).  Ben 
Veldboom (2012)  legt  dit  uit  met  behulp  van  twee  opeenvolgende  fases  van  het  proces  van 
cocreatie. In de eerste fase tot de U-bocht verdiepen deelnemers zichzelf in kwesties en kansen 
van een ingewikkeld probleem. Deelnemers houden niet direct kansen voor onmogelijk. Vanaf de 
U-bocht werken deelnemers van veertig verschillende organisaties samen aan uitvoerbare plannen 
en acties vanuit perspectieven op het gebied. In het interactief proces van cocreatie hebben kleine 
groepen  van  tien  tot  vijftien  deelnemers  vijf  voorbeeldprojecten  van  duurzame  energie  in 
verbinding met het landschap opgesteld. 
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Figuur 2.2: Theory U 

Bron: Provincie Overijssel, 2012, p. 22.

Figuur 2.3: Het U-proces

Bron: Scharmer, 2007c, p. 1.
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2.3 Conclusie

In deze paragraaf worden onderzoeksbevindingen uiteengezet. Deze deelconclusie geeft antwoord 
op de deelvraag van dit hoofdstuk, die luidt als volgt: Welke drijfveren en benodigdheden voor  
gebiedssamenwerking hebben particuliere initiatiefnemers in het buitengebied? Allereerst worden 
verschillende vormen van samenwerking door groepen burgers behandeld aan de hand van de 
resultaten uit paragraaf 2.1 en deelparagraaf 2.2.1 van dit hoofdstuk. Daarna worden drijfveren en 
benodigdheden van particuliere initiatiefnemers besproken aan de hand van de ervaring van de 
provincie Overijssel met de implementatie van 'Theory U' (zie 2.2.2). 

In twee verschillende vormen van samenwerking willen burgers van onderop zich verenigen voor 
de organisatie van gezamenlijke verdienprojecten. De eerste vorm is gebaseerd op het 'prisoner's 
dilemma'  van Axelrod en is  verbonden met  zelfbeschikking voor  het  uitvoeren van individueel 
handelingen vanuit  het  eigenbelang en gezamenlijk  belang.  De tweede vorm is  gebaseerd op 
'governing the commons' van Ostrom en is gerelateerd aan zelforganisatie voor het regelen van 
collectieve activiteiten vanuit het belang van de gemeenschap. De eerste vorm van samenwerking 
wordt door groepen burgers georganiseerd om kansen te benutten voor eigen gewin. Groepen 
burgers  organiseren  groepen  burgers  zich  met  eigen  instituties  in  de  tweede  vorm  van 
samenwerking om resultaatgerichte acties te ondernemen uit zorg voor elkaar en de leefomgeving. 
Participatie van burgers wordt het beste gestimuleerd in de tweede organisatievorm. 

In de praktijk van 'Theory U' zijn de volgende drijfveren en benodigdheden gevonden (zie tabel 
2.4).  De Provincie Overijssel heeft met het U-proces bereikt dat de beweging van onderop wordt 
voortgezet door particulieren, ondernemers en organisaties.  De betrokkenheid van ondernemers 
en particulieren is nodig wat afhankelijk is van de drijfveren van particuliere initiatiefnemers voor 
gebiedssamenwerking. Volgens Ben Veldboom (2012) zijn particulieren en ondernemers het meest 
gemotiveerd door financieel voordeel en zorg voor elkaar en de leefomgeving. Dit komt overigens 
overeen met de drijfveren voor de verschillende organisatievormen. In de praktijk van 'Theory U' 
zijn de volgende drijfveren en benodigdheden gevonden (zie tabel 2.4). De provincie Overijssel 
heeft met het U-proces bereikt dat de beweging van onderop wordt voortgezet door particulieren, 
ondernemers en organisaties. De betrokkenheid van ondernemers en particulieren is nodig wat 
afhankelijk  is  van  de  drijfveren  van  particuliere  initiatiefnemers  voor  gebiedssamenwerking. 
Volgens Ben Veldboom (2012)  zijn  particulieren en ondernemers het  meest  gemotiveerd  door 
financieel voordeel en zorg voor elkaar en de leefomgeving. Dit komt overigens overeen met de 
drijfveren  voor  de  verschillende  organisatievormen.  Burgers  willen  eigen  initiatief  nemen  en 
onafhankelijk  zijn  van  anderen,  wat  tevens  gaat  over  de  drijfveer  van  zelfvoorziening. 
Ondernemers komen vooral in beweging voor bekendheid en medewerking. 
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Tabel 2.4: Overzicht van drijfveren en benodigdheden
Drijfveren Benodigdheden
Onafhankelijkheid Overheidsparticipatie
Zelfvoorziening (bewust bezig zijn) Bottom up proces 
Samenhang Netwerk
Het heft in eigen handen Vraaggestuurd werken 
(Bekenheid van) eigen ondernemerschap Hoofdrol bekwame mensen in het gebied

Zorg voor elkaar en leefomgeving Faciliteren vaardigheden via bekwame mensen

Financieel voordeel Betrokken mensen informeren
Meedoen Betrokkenheid in beginstadium van nieuwe 

ontwikkeling
Bron: Veldboom, 2012.

Persoonlijke drijfveren en toekomstbeelden van burgers lijken belangrijk voor alle stappen van het 
interactief  proces  van  cocreatie.  Andere  geïnterviewde  deskundigen  in  dit  onderzoek  Jeroen 
Jansen en Peter Hermens (2012) wijzen ook erop dat de focus ligt op groepen burgers die een 
eigen idee en beeld hebben van nieuwe mogelijkheden in specifieke gebieden. Lokale overheden 
willen particuliere initiatiefnemers betrekken in het beginstadium van nieuwe ontwikkelingen om 
samen  de  gewenste  richting  vorm  te  geven. Over  de  overigebenodigdheden  van  particuliere 
initiatiefnemers in dit 'bottom up' proces vertelt Ben Veldboom (2012) dat een nieuwe manier van 
werken door  lokale  overheden moet  worden aangenomen gebaseerd op overheidsparticipatie. 
Doordat  initiatieven  rondom  een  thema  zijn  gevormd,  kunnen  particuliere  initiatiefnemers 
vraaggestuurd verder worden geholpen door gebiedsmakelaars of andere bekwame mensen in het 
gebied.  Ook  kan  er  worden  meegewerkt  aan  de  structuur  van  het  netwerk  om  particuliere 
initiatiefnemers goed terecht te laten komen bij organisaties. Gebiedsmakelaars kunnen andere 
mensen in het gebied koppelen aan verenigingen, coöperaties en stichtingen. Betrokken burgers 
kunnen via communicatie worden geïnformeerd. Overigens vindt die communicatie ook al plaats 
tussen burgers onderling. 

2.4 Moeten-Willen-Kunnen

In  deze  paragraaf  worden  de  begrippen  van  'Moeten-Willen-Kunnen'  toegelicht.  De  'Moeten-
Willen-Kunnen-Analyse' is ontwikkeld door Van Rooy en collega’s (2006) en is vanuit hun visie op 
het model uitgewerkt in deze paragraaf. Daarna worden een onderzoeksrapport van Overbeek en 
collega’s (2011) en een artikel van Rauws en collega’s (2010) besproken, waarin de aspecten van 
'Moeten-Willen-Kunnen'  worden  gerelateerd  aan  gebiedssamenwerking.  Ten  slotte  wordt  de 
betekenis van de aspecten van 'Moeten-Willen-Kunnen' uitgelegd voor dit kwalitatief onderzoek. 

2.4.1 Moeten-Willen-Kunnen-Analyse

De Moeten-Willen-Kunnen-Analyse van de stichting NederlandBovenWater (Van Rooy e.a., 2006) 
omvat een driehoek met de begrippen van  Moeten, Willen en Kunnen (zie figuur 2.4). 'Moeten' 
wijst op de urgenties vanuit het beleid en het specifieke gebied. 'Willen' gaat om ambities van alle 
betrokken partijen. 'Kunnen' staat voor de condities en competenties. De 'Moeten-Willen-Kunnen-
Analyse'  gaat  uit  van de optelsom van urgenties,  ambities  en condities,  waarbij  een zwakker 
onderdeel  van de driehoek  kan  worden  versterkt  door  betrokken  partijen.  Daarom is  het  van 
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belang in het proces van gebiedsontwikkeling dat alle betrokken partijen een noodzaak voelen, 
hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid laten zien en de benodigde middelen, instrumenten, 
mogelijkheden en vaardigheden bijeen brengen. 

Figuur 2.4: Moeten-Willen-Kunnen-Analyse

Bron: Van Rooy, De Vries en Van Luin, 2006. 

Volgens  Van  Rooy  en  collega's  (2006)  geeft  de  'Moeten-Willen-Kunnen-Analyse'  twee 
verschillende inzichten. Ten eerste belicht deze analyse kenmerken van een gebiedsproces, welke 
voorwaarden zijn voor succesvolle gebiedsontwikkeling. De investering van alle belanghebbende 
partijen is het waard als er voldoende van alle kenmerken aanwezig is. Ten tweede verduidelijkt  
deze analyse posities van belanghebbende partijen. De wederzijdse afhankelijkheid en binding 
tussen  betrokken  partijen  worden  met  de  'Moeten-Willen-Kunnen-Analyse'  achterhaald  voor 
gebiedssamenwerking.  Er kan dus worden aangeduid waarin betrokken partijen elkaar  kunnen 
vinden en versterken voor gebiedssamenwerking.

2.4.2 Relatie van Moeten-Willen-Kunnen met gebiedssamenwerking

In twee studies worden 'Moeten-Willen-Kunnen' gezien als doorslaggevende begrippen voor de 
totstandkoming  van  gebiedssamenwerking  door  particuliere  initiatiefnemers.  In  een 
onderzoeksrapport gebruiken Overbeek en collega’s (2011, pp. 25, 69) de begrippen van 'Moeten-
Willen-Kunnen' vanwege de bruikbaarheid en herkenbaarheid voor de analyse van verscheidene 
gebiedsprocessen. Die onderzoekers concentreren zich op de ontwikkeling van een gezamenlijke 
urgentie,  de  verbinding  van  ambities  én aanpak en de verdeling  van taken  én  opgaven voor 
gebiedssamenwerking.  Naarmate  alle  betrokken  actoren  op  die  punten  beter  samenwerken, 
schuiven alle kenmerken van een gebiedsproces ('Moeten-Willen-Kunnen') naar elkaar toe in de 
driehoek en krijgen alle betrokken actoren een succesvolle gebiedsontwikkeling in hun vizier (zie 
figuur 4). In een artikel geven Rauws en collega’s (2010, p. 33) aan dat lokale overheden gebruik 
moeten  maken  van  flexibele  sturingsarrangementen  bij  gebiedsgerichte  planning,  die  moeten 
worden  bepaald  op  basis  van  de  aspecten  van  'Moeten-Willen-Kunnen'.  Een  centrale  rol  is 
weggelegd  voor  partijen  in  de  markt  en  samenleving,  doordat  zij  zorgen  voor  gezamenlijke 
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oplossingen met particuliere initiatieven van onderop. Verschillende samenwerkingsverbanden van 
diezelfde partijen kunnen samenvallen in tijd en ruimte. Verschillende activiteiten vinden plaats in 
het stedelijk- en buitengebied, waardoor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor gebieden 
ontstaan met specifieke kwaliteiten en een eigen profiel. 

2.4.3 Betekenis van Moeten-Willen-Kunnen 

In dit  kwalitatief  onderzoek worden de aspecten van 'Moeten-Willen-Kunnen'  gehanteerd bij  de 
analyse  van  gebiedssamenwerking.  De  huidige  situatie  voor  de  totstandkoming  van 
gebiedssamenwerking  wordt  bestudeerd  tegen  de  achtergrond  van  deze  drie  aspecten.  De 
betekenis van 'Moeten-Willen-Kunnen' wordt gebruikt voor de bestudering van de mate waarin alle 
aspecten  van  'Moeten-Willen-Kunnen'  aanwezig  zijn  voor  de  totstandkoming  van 
gebiedssamenwerking. 

Uit  de  studie  van  Overbeek  en  collega's  (2011)  is  duidelijk  geworden  dat  de  begrippen  van 
'Moeten-Willen-Kunnen'  kunnen  worden  vertaald  naar  dit  kwalitatief  onderzoek.  De  aspecten 
komen tot uiting als volgt:  
– 'Moeten': urgenties van het gebied en beleid;
– 'Willen': drijfveren en wensen;
– 'Kunnen': behoeften en middelen (benodigdheden).

Gebiedssamenwerking  gaat  vooral  om  de  wilskracht  van  particuliere  initiatiefnemers  voor  de 
ontwikkeling van gezamenlijk verdienproject. In de theorie is de wilskracht van mensen aangeduid 
met drijfveren. Deze beweegredenen houden in dat mensen in actie komen voor een gezamenlijk 
verdienproject  in  een  gebiedssamenwerking.  Wensen maken  onderdeel  uit  van  de  wil  van 
particuliere initiatiefnemers en komen tot uiting in het verlangen van particuliere initiatiefnemers om 
een  gezamenlijk  verdienproject  te  verwezenlijken.  De  aansporing  van  mensen  komt  voort  uit 
urgenties van het beleid en gebied. Dan voelen mensen een noodzaak om verandering te brengen 
in  de  huidige  situatie.  Dat  vermogen  van  particuliere  initiatiefnemers  wordt  weergegeven  met 
benodigdheden voor de gezamenlijke uitvoering van het verdienproject.  Behoeften en middelen 
van mensen vallen onder benodigdheden. 
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Hoofdstuk 3: Methodologie

De aspecten van ´Moeten-Willen-Kunnen´ zijn voor de totstandkoming van gebiedssamenwerking 
in  het  buurtschap  Twekkelo  bestudeerd  met  gebruikmaking  van  een  kwalitatieve 
onderzoeksstrategie  (Bryman,  2008,  p.  22).  Uit  het  vorige  hoofdstuk  is  gebleken  dat 
gebiedssamenwerking vanuit het gezichtspunt van de gemeente Enschede speelt van onderop. 
Daarom is Hans Overbeek van de Vereniging Behoud Twekkelo betrokken bij een gezamenlijke 
aftrap van het onderzoek in kwestie van de gemeente Enschede (Oldejans & Overbeek, H., 2012). 
In dit kwalitatief onderzoek zijn opvattingen van particuliere initiatiefnemers in Twekkelo verzameld 
en  beschreven  over  gebiedssamenwerking  (Bryman,  2008,  p.  385).  De  uitvoering  van  het 
kwalitatief onderzoek staat in dit hoofdstuk centraal. De gefundeerde theoriebenadering van Glaser 
en Strauss (1967) is hierin richtinggevend. In dit hoofdstuk worden keuzes voor de toepassing van 
de methodologie vooral in algemene zin besproken, alvorens verder in te gaan op de uitvoering 
van de kwalitatieve interviews, beschrijvingen van de case studies en kwaliteit van dit kwalitatief 
onderzoek.

3.1 Gefundeerde theoriebenadering 

In  deze  paragraaf  wordt  het  proces  van  de  gefundeerde  theoriebenadering  toegelicht. 
Weldoordachte theoretische inzichten worden op systematische wijze gevormd door de afwisseling 
van dataverzameling en -analyse (Bryman, 2008, p. 541; Glaser & Strauss, 1967, p. 1). Zodoende 
is de gefundeerde theoriebenadering bevorderend voor een onderzoeker om helemaal in het veld 
bezig te zijn en gedachten over het vraagstuk op te schrijven. De gefundeerde theoriebenadering 
is dan ook gekozen in verband met het doel van dit kwalitatief onderzoek. Dat is een bijdrage te 
leveren aan de kennis van de gemeente Enschede om particuliere initiatieven in het buitengebied 
beter  te  faciliteren,  zodat  datgene wat  particuliere initiatiefnemers in  het  buurtschap Twekkelo 
willen  en  kunnen  bereiken  meer  kans  van  slagen  heeft  door  gebiedssamenwerking.  Deze 
paragraaf  geeft  een  uitleg  over  de  algemene  stappen  voor  theorievorming,  de  keuze  voor 
onderzoeksmethode en benaderingswijze van de analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens.

3.1.1 Stappen voor theorievorming

In navolging van Bryman (2008, p. 545, 550) worden vier stappen voor theorievorming besproken 
om het  proces  van  de  gefundeerde  theoriebenadering  in  zijn  geheel  uit  te  leggen.  Bepaalde 
technieken  van  de  gefundeerde  theoriebenadering  zijn  veel  toegepast  bij  de  analyse  van 
kwalitatief onderzoek. De nadruk ligt op de resultaten van het gebruik van technieken tijdens de 
vier stappen van de gefundeerde theoriebenadering. Bij elke stap wordt er verder verwezen naar 
andere  stukken  van  de  methodologie,  waarin  een  nadere  toelichting  wordt  gegeven  voor  dit 
kwalitatief onderzoek. 

Bij  de  eerste  stap  wordt  de  focus  van  het  kwalitatief  onderzoek  nader  bepaald  in  het  veld 
(Charmaz, 2006, p. 100; Glaser & Strauss, 1967, p. 76). Verschillende situaties, gebeurtenissen en 
personen zijn gedurende het kwalitatief  onderzoek geselecteerd op basis van de toegevoegde 
waarde  voor  de  analyse  (Boeije,  2009,  p.  262).  Deze  stap  heeft  betrekking  op  kwalitatieve 
dataverzameling (zie 3.1.2 & 3.2). 

Na  dataverzameling  begint  theorievorming  daadwerkelijk  met  de  analyse  van  kwalitatieve 
onderzoeksgegevens. Charmaz (2006, p. 47, 57) heeft twee verschillende fasen onderscheiden 
van de analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens. In het beginstadium zijn alle concrete acties 
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van geïnterviewde particuliere initiatiefnemers toegeschreven aan een label  en concept.  In  de 
tweede  fase  zijn  betekenisvolle  en  veelvoorkomende  concepten  samengebracht  en  kunnen 
daarmee verschillende relevante begrippen worden ingevuld voor de analyse. Als gevolg daarvan 
zijn kwalitatieve onderzoeksgegevens geanalyseerd vanuit een bepaalde invalshoek (zie 3.2.3).

Gedurende dataverzameling en -analyse let de onderzoeker op het moment dat alle benodigde 
informatie is verkregen voor onderzoeksbevindingen (Boeije, 2009, p. 262). Deze stap heeft zich 
voorgedaan in dit onderzoek op het moment dat extra kwalitatieve interviews geen veranderingen 
in de analyse zouden hebben voortgebracht. Bij het laatste kwalitatieve interview van dit kwalitatief 
onderzoek  is  de  algemene  opvatting  van  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  naar  voren 
gekomen met betrekking tot de coöperatiegedachte (Overbeek, B., 2012). 

Bij  de  vierde  stap  vindt  constante  vergelijking  van  kwalitatieve  onderzoeksgegevens  en 
-bevindingen  plaats.  Dit  heeft  tevens  betrekking  op  de  analyse  van  kwalitatieve 
onderzoeksgegevens.  Door  data-analyse  worden  relaties  tussen  begrippen  gelegd  voor  de 
beschrijving van onderzoeksbevindingen in het kwalitatief onderzoek. 

3.1.2 Onderzoeksmethode 

De  onderzoeksmethode  is  in  het  beginstadium  gekozen  op  basis  van  de  gefundeerde 
theoriebenadering. In het proces van de gefundeerde theoriebenadering is de aansluiting van de 
methode  voor  dataverzameling  en  -analyse  bepalend  voor  theorievorming.  De  gefundeerde 
theoriebenadering is hoofdzakelijk bedoeld als strategie voor theorievorming en wordt daarom niet 
beschouwd als een aparte methode voor kwalitatief onderzoek (Bryman, 2008, p. 541-542, 694). 

De  keuze  van  onderzoekers  valt  vaak  op  het  kwalitatieve  interview,  omdat  deze 
onderzoeksmethode  zeer  geschikt  is  voor  de gefundeerde theoriebenadering.  Het  kwalitatieve 
interview wordt door Charmaz (2006, p.  14-15, 28-29) ondersteund in verband met de combinatie 
van  flexibiliteit  en  controle.  De  gefundeerde  theoriebenadering  geeft  flexibele  richtlijnen  voor 
dataverzameling en -analyse. Daardoor kunnen aanknopingspunten van de ideeën en problemen 
van de geïnterviewde mensen worden gevolgd tijdens het  onderzoeksproces.  De onderzoeker 
begeeft  zich  in  het  veld  van  onderzoek,  waarin  de  onderzoeker  controle  heeft  over 
dataverzameling en -analyse en zich verdiept in de problematiek van de geïnterviewde mensen. 
Daardoor komen thema's voor de gefundeerde theoriebenadering tijdens het onderzoeksproces 
eerder in beeld vanuit kwalitatieve onderzoeksgegevens. 

3.1.3 Analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens

Kwalitatieve  onderzoeksgegevens  zijn  met  een  bepaalde  benaderingswijze  geanalyseerd.  De 
begrippen  van  'Moeten-Willen-Kunnen'  staan  aan  de  basis  van  de  analyse  van  kwalitatieve 
onderzoeksgegevens.  Er  is  sprake  van  de  totstandkoming  van  een  succesvolle 
gebiedssamenwerking, als zoveel mogelijk urgenties, drijfveren, wensen, behoeften en middelen 
aanwezig  zijn.  De  aspecten  van  'Moeten-Willen-Kunnen'  worden  gevonden  in  kwalitatieve 
interviews van dit onderzoek. 

Kwalitatieve interviews zijn op verschillende manieren gebruikt  in de analyse.  Opvattingen van 
particuliere initiatiefnemers over de gebiedssamenwerking van Twekkelo zijn geanalyseerd vanuit 
de  invalshoek  van  de  begrippen  van  'Moeten-Willen-Kunnen'.  Kwalitatieve  interviews  met 
deskundigen  zijn  als  aanvulling  gebruikt  om  ideeën  van  experts  te  benutten  voor  de 
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totstandkoming  van  succesvolle  gebiedssamenwerking.  Om inzicht  in  de  problematiek  van de 
particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  te  geven,  zijn  allerlei  relevante  begrippen  en  thema's 
gevonden in de analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens (zie bijlage 2). 

3.2 Kwalitatieve dataverzameling

In deze paragraaf wordt ingegaan op kwalitatieve dataverzameling. De kwalitatieve interviews zijn 
toegepast als een open gesprek tussen interviewer en geïnterviewde mensen (Bryman, 2009, p. 
438). Daarin stelt de interviewer open vragen aan hen over ervaringen en opvattingen en vraagt 
door op antwoorden van geïnterviewde personen (Boeije, 2008, p. 266, 268). Een lijst van alle 
open gesprekken en bijeenkomsten is hier weergegeven (tabel 3.1). Deze paragraaf belicht de 
centrale vragen en onderwerpen in de interne gesprekken met deskundigen, externe gesprekken 
met deskundigen en open gesprekken met particuliere initiatiefnemers. 

Tabel 3.1: Lijst van open gesprekken en bijeenkomsten
Datum Locatie Naam Functie en organisatie
08-02-12 Stadskantoor,

Enschede
Rolf Oldejans Beleidsadviseur stedelijke 

ontwikkeling, gemeente 
Enschede

15-03-12 Stadskantoor,
Enschede

Yvonne Weustink Beleidsadviseur buitengebied, 
gemeente Enschede

20-03-12 Stadskantoor,
Enschede

Peter van Gessel Beleidsadviseur stedelijke 
ontwikkeling, gemeente 
Enschede

14-03-12 Stadskantoor,
Enschede

Stefan Volmer Beleidsadviseur leefomgeving en 
wijkbeheerplannen, gemeente 
Enschede

28-03-12 Servicecentrum West, 
Enschede

Peter Dijkstra &
Marianne van den Berg

Projectleider wijkbeheerplannen 
& senior medewerkers van het 
stadsdeelbeheer en – 
management West, gemeente 
Enschede

11-04-12 Noordmolen,
Enschede

Henk Visscher Landschapsarchitect, gemeente 
Enschede

23-02-12 Theater Prismare, 
Enschede

Werksessie 
Duurzaamheid

gemeente Enschede

24-02-12 Stadhuis,
Enschede

Burgerparticipatie en 
partnerschap

gemeente Enschede

10-04-12 Buurtcentrum De Kei,
Enschede

Workshop Bewoners aan 
zet

gemeente Enschede

02-05-12 Stadskantoor, 
Enschede

Stadslandbouw Adviesbureau Eelerwoude en 
gemeente Enschede

04-04-12 Stadskantoor, 
Enschede

Gerrit Meutstege Consulent, Stichting Duurzame 
Plattelandsontwikkeling 
Enschede (Stawel)

16-04-12 BSB Advies,
Den Bosch

Mark van den Hoven Consulent, BSB Advies
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23-04-12 &
29-05-12

IAA  Stedenbouw en 
Landschap, Enschede

Jeroen Jansen &
Peter Hermes

Directeur &
Landschapsarchitect

24-04-12 Provinciehuis, Zwolle Ben Veldboom Projectleider Strategische 
Verkenning Energie- 
Landschappen Overijssel

25-04-12 Café dicht bij station 
Apeldoorn

Theo Land Initiatiefnemer Stichting Energie 
Transitie Nederland

26-04-12 Stadskantoor,
Hengelo

Leonie de Vries Planologisch beleidsmedewerker,
gemeente Hengelo

10-05-12 De Lantaern,
Nieuwegein

Praktijkdag 
Verdienmogelijkheden en 
Financieringsconstructies 
Natuur en Plattelands-
ontwikkeling

BSB Advies samen met Arie 
Meulepas

15-05-12 Provinciehuis,
Zwolle

Inspiratiefestival 
Energielandschappen 
Overijssel

provincie Overijssel samen met 
Pluk

09-05-12 Erve Het Elkeman,
Twekkelo

Henk Vosmer Initiatiefnemer en voorzitter 
Stichting ARTwekkelo

15-05-12 Erve Overbeek in het 
Veld, Twekkelo

Hans Overbeek Bestuurslid van Vereniging 
Behoud Twekkelo en lid van 
Leader Zuid Twente

18-05-12 Landhuis Het Stroot,
Twekkelo

Arnold Enklaar Initiatiefnemer en 
landgoedeigenaar Het Stroot

24-05-12 Erve Kotmans Wönner,
Twekkelo

Hems Averink & 
Frans en Hanneke 
Swidde

Initiatiefnemers appartementen, 
zoals “Kotman's Spieker” 

06-06-12 Overmaatweg,
Enschede

Jeroen Jordaan Initiatiefnemer en 
landgoedeigenaar Christinalust

28-05-12 Erve Het Reef,
Twekkelo

Ineke en Willy Reef Initiatiefnemers “Minicamping 
Twekkelo”

11-05-12 Erve Overbeek, 
Twekkelo

Bart en Tho Overbeek Initiatiefnemers theetuin en Bed 
& Breakfast “Op 't Oorbeck”

22-03-12 Johanneskerk, 
Twekkelo

Inloopbijeenkomst Twence en Akzo Nobel

16-04-12 Johanneskerk,
Twekkelo

Inspraakavond Bestuur van Vereniging Behoud 
Twekkelo

3.2.1 Interne gesprekken met deskundigen

In het begin van het kwalitatief onderzoek is er veel aandacht besteed aan de gedachten over het 
vraagstuk binnen de gemeente Enschede. Open gesprekken met Rolf Oldejans (2012), Yvonne 
Weustink (2012) en Peter van Gessel (2012) van de gemeente Enschede hebben mede de opzet 
van het onderzoek bepaald. Daarin zijn de redenen van de gemeente Enschede besproken om de 
mogelijkheid  van  gebiedssamenwerking  in  het  buurtschap  Twekkelo  te  willen  stimuleren  voor 
datgene wat particuliere initiatiefnemers ermee willen en kunnen bereiken. In het begin van het 
onderzoeksproces is veel gesproken over het belang van gebiedssamenwerking door particuliere 
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initiatiefnemers voor de gemeente Enschede. 

In  meerdere  gesprekken  heeft  Yvonne  Weustink  (2012)  verwezen  naar  het  project 
'Energielandschappen Overijssel' van de provincie Overijssel. Zij heeft geadviseerd om dat project 
van de provincie Overijssel te betrekken in dit onderzoek over gebiedssamenwerking vanuit de 
coöperatiegedachte. “Dat project zocht ook naar een gezamenlijke noemer, waaronder burgers  
zich binden” (Weustink, 2012). 

Het project “Jij maakt de buurt!” en het stadsdeelgewijs werken zijn het onderwerp van gesprek 
geweest  met  Stefan Volmer  (2012)  en Peter  Dijkstra  en Marianne  van den  Berg (2012).  Het 
vraagstuk  gebiedssamenwerking  door  particuliere  initiatiefnemers  kon  worden  besproken  met 
Peter Dijkstra en Marianne van den Berg (2012) van het stadsdeelbeheer en -management West, 
doordat het gebied Twekkelo tot dat stadsdeel behoort.  Dit  gesprek heeft  plaatsgevonden vóór 
gesprekken met bewoners van Twekkelo, zodat er kon worden gekeken wat momenteel speelt in 
het buurtschap Twekkelo. Stefan Volmer (2012) heeft  het gesprek met het stadsdeelbeheer en 
management West  aangeraden en heeft  een ander vraagstuk vanuit  het  project  “Jij  maakt  de 
buurt!” neergelegd. In open gesprekken hebben Yvonne Weustink (2012) en Rolf Oldejans (2012) 
gereageerd op het vraagstuk over  de aanpak en ondersteuning van  particuliere initiatieven van 
bewoners  (via  het  Wijkbeheerplan)  voor  de  gezamenlijke  uitvoering  van  het  beheer  in  het 
buitengebied door de gemeente Enschede.  

Op  de  bijeenkomst  over  partnerschap  en  burgerparticipatie  (2012)  zijn  de  verschillende 
participatieprojecten van “Jij  maakt  de buurt!”  voor de eerste keer ter  sprake gebracht.  Na de 
bijeenkomst  hebben  meer  beleidsambtenaren  “Jij  maakt  de  buurt!”  genoemd  in  relatie  tot 
samenwerking. Bovendien is er gebleken op een afdelingsoverleg van het programma Stedelijke 
Ontwikkeling op 17 april 2012 dat de gemeente Enschede is geïnteresseerd in het vraagstuk hoe 
de casus van “Jij maakt de buurt!” zich verhoudt tot het buitengebied. Begin mei is er begonnen 
met  de  uitvoering  van  het  kwalitatief  onderzoek,  dat  kon  worden  aangevuld  met  het  nieuwe 
vraagstuk  vanuit het project “Jij maakt de buurt!”. De opzet van kwalitatief onderzoek leent zich 
ervoor  dat  de  onderzoeker  kan  anticiperen  op  veranderingen  en  gebeurtenissen  tijdens  het 
onderzoeksproces (Boeije, 2009, p. 259). 

Peter Dijkstra en Marianne van den Berg (2012) hebben doorverwezen naar Henk Visscher, die 
heeft gesproken op een workshop met bewoners over landinrichting in Twekkelo. Het interview met 
Henk  Visscher  (2012)  is  gegaan  over  datgene  wat  hem  is  opgevallen.  De  verbreding  van 
activiteiten door bewoners van Twekkelo wordt opvallend gevonden. De aandacht van particuliere 
initiatiefnemers  is  vooral  gevestigd  op  recreatieve  ontwikkeling  van  het  buurtschap  Twekkelo. 
Verder  is  er  gesproken  over  overheidsparticipatie  door  het  geven  van  voorlichting  en 
ondersteuning  én participatie  van  bewoners  voor  het  behouden,  beheren  en inrichten  van de 
leefomgeving.  Op  een  bijeenkomst  over  stadslandbouw  van  Boudewijn  van  Rip  met  het 
adviesbureau Eelerwoude (2 mei 2012 in het Stadskantoor van Enschede) is tevens opgemerkt 
dat Twekkelo veel actieve ondernemers en betrokken particulieren kent. 

Op alle bijeenkomsten van de gemeente Enschede is gebleken dat de aandacht is gevestigd op de 
betrokkenheid van bewoners vanuit hun drijfveren en behoeften. De werksessie Duurzaamheid 
voor het  programma Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Enschede (23 februari  2012 in 
Theater Prismare te Enschede) heeft veel losgemaakt over een aantal onderwerpen binnen dat 
thema.  Het  onderwerp  ´duurzame gebiedsontwikkeling´  heeft  geresulteerd  in  het  gegeven  dat 
motivatie  en betrokkenheid van particuliere initiatiefnemers van belang zijn  voor coöperatie op 
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basis  van  noaberschap.  Bovendien  hebben  de  gemeente  Groningen  en  de  succesvolle 
energiecoöperatie Grunneger Power ervaringen gedeeld met de gemeente Enschede. Een groep 
beleidsambtenaren van de gemeente Enschede heeft verder gediscussieerd over de aansporing 
van burgers voor hun bijdrage aan de leefomgeving. 

Een bijeenkomst over partnerschap en burgerparticipatie (24 februari 2012 in het Stadhuis van 
Enschede) en een workshop over bewoners aan zet (10 april  2012 in Buurtcentrum De Kei te 
Enschede)  zijn  bijgewoond  met  ambtenaren  van  andere  programma´s  binnen  de  gemeente 
Enschede. Op de bijeenkomst over stadslandbouw is gesproken met het  Het perspectief op de 
gehele gemeentelijke organisatie is weergegeven in een organogram (zie bijlage 1).

3.2.2 Externe gesprekken met deskundigen

De onderzoeker heeft via de gemeente Enschede contacten gelegd met deskundigen binnen de 
stad Enschede en daarbuiten. Externe gesprekken met deskundigen hebben plaatsgevonden in 
uiteenlopende situaties en op allerlei plekken binnen Nederland. In bijna alle open gesprekken met 
externe deskundigen worden voorbeelden uit de praktijk genoemd. Vanuit de coöperatiegedachte 
heeft Gerrit  Meutstege van Stawel (4 april 2012 in het Stadskantoor van Enschede) gesproken 
over de mogelijkheid voor het realiseren van landschapsonderhoud met biomassa. Uit dat gesprek 
is naar voren gekomen dat de bewoners van Twekkelo zich verbonden voelen met dat hele gebied. 
Vandaar dat er contact is opgenomen met Leonie de Vries (25 april 2012 in het Stadskantoor van 
Hengelo) om te praten over de kijk van de gemeente Hengelo op de gebiedssamenwerking van 
Twekkelo. Van den Hoven van het bureau BSB advies (16 april 2012 in Den Bosch) heeft verteld 
over processen van gebiedsontwikkeling van onderop. In dat gesprek is er ook afgevraagd wat de 
stimulansen  van  initiatiefnemers  zijn  om  het  heft  in  eigen  handen  te  nemen.  De  gemeente 
Enschede heeft gedachten uitgewisseld met Jansen en Hermens van IAA Architecten Stedenbouw 
en Landschap (23 april & 29 mei 2012 in Enschede) over de mogelijkheden voor betrokken partijen 
in  een specifiek  gebied en lokale overheden door  ondernemerschap in  het  buitengebied.  Ben 
Veldboom van de Provincie Overijssel (24 april 2012 in Provinciehuis in Zwolle) heeft gesproken 
over de implementatie van Theorie U in het interactief proces van co-creatie. Met Theo Land van 
de Stichting Energie Transitie Nederland (25 april 2012 in Apeldoorn) is er specifiek ingegaan op 
coöperatie. Uit de gesprekken met Ben Veldboom (2012) en Theo Land (2012) komt naar voren 
dat het nodig is voor lokale overheden om de drijfveren van initiatiefnemers te kennen. 

De  onderzoeker  heeft  contacten  gelegd  met  Mark  van  den  Hoven  van  BSB  Advies  en  Ben 
Veldboom van de  provincie Overijssel  in  april  2012.  De gesprekken met  deskundigen hebben 
geleid  tot  een  uitnodiging  voor  deelname  aan  twee  landelijke  bijeenkomsten.  Workshops  en 
presentaties  hebben  gediend  als  een  platform  voor  de  uitwisseling  van  gedachten  over  het 
vraagstuk met sprekers en deelnemers van publieke, private en maatschappelijke partijen. Daar is 
soms gebruik van gemaakt om tijdens of naderhand vragen te stellen aan de spreker. 
Samen met Arie Meulepas heeft BSB Advies een seminar georganiseerd op 10 mei 2012 over een 
nieuwe  manier  van  denken  over  verdienmodellen  en  financieringsconstructies  vanwege  de 
vermindering van overheidsmiddelen voor natuur en landschap. Participatie van particulieren en 
ondernemers in het gebiedsproces is aan bod gekomen op de 'Praktijkdag Verdienmogelijkheden 
en Financieringsconstructies Natuur en Plattelandsontwikkeling'. 

De  provincie  Overijssel  heeft  een  project  afgesloten  met  het  'Inspiratiefestival 
Energielandschappen Overijssel', dat is georganiseerd op 15 juni 2012 in samenwerking met Pluk. 
Overigens hebben Mariëtte Stolk van Oorsprong Consult en Peter Heerema van Locus ruimtelijke 
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verkenningen  tevens  meegewerkt  aan  het  project  'Energielandschappen  Overijssel'  van  de 
provincie. 

3.2.3 Open gesprekken met particuliere initiatiefnemers

Open gesprekken met particuliere initiatiefnemers in Twekkelo zijn gehouden met een persoonlijke 
benadering.  Aanvankelijk  is  er  beoogd  in  contact  te  komen  met  ideeën  en  initiatieven  van 
bewoners op openbare gelegenheden in het buurtschap Twekkelo. Op de inloopbijeenkomst van 
Twence en Akzo Nobel (22 maart 2012 in het Kulturhus van Twekkelo) is gebleken dat bepaalde 
bewoners particuliere initiatieven tot uitvoering brengen,  terwijl  anderen hier minder van op de 
hoogte zijn dan wel belang bij hebben. Bewoners denken ook dat nieuwe particuliere initiatieven 
zijn ontwikkeld in de periode van de oprichting van de Vereniging Behoud Twekkelo,  terwijl  er 
tegenwoordig  maar  weinig  van  zulke  initiatieven  worden  genomen.  Het  is  voor  kwalitatieve 
interviews eenvoudiger gebleken als particuliere initiatiefnemers worden gevonden door aan elk 
van  hen  en  aan  het  bestuur  van  de  Vereniging  Behoud  Twekkelo  te  vragen  naar  namen  of 
contactgegevens van andere bewoners (Bryman, 2008, p. 184). 

De  doelgroep  bestaat  uit  particuliere  initiatiefnemers,  van  wie  projecten  al  van  de  grond  zijn 
gekomen  of  intenties  daarvoor  lange  tijd  bekend  zijn.  Er  is  aan  particuliere  initiatiefnemers 
gevraagd met welke ideeën zij of andere bewoners lopen die nog niet van de grond zijn gekomen. 
Een beeld van particuliere initiatiefnemers kan worden gevormd in hoeverre zij in staat zijn hun 
ideeën om te zetten naar concrete initiatieven in het buurtschap Twekkelo. 

Via  kennis  en  ervaring  van  deskundigen  binnen  de  gemeente  Enschede  en  particuliere 
initiatiefnemers is getracht om een beeld te krijgen over gebiedssamenwerking in het buurtschap 
Twekkelo. In de interne gesprekken met Rolf Oldejans (2012), Peter van Gessel (2012), Yvonne 
Weustink (2012) en Peter Dijkstra en Marianne van den Berg (2012) is de beste ingang naar 
burgers besproken.  Dat  heeft  gespreksonderwerpen opgeleverd voor de open gesprekken met 
particuliere initiatiefnemers in Twekkelo. Binnen de gemeente Enschede wil men meer weten van 
het  proces  van  zelforganisatie  en  de  gewenste  richting  voor  gebiedssamenwerking  door 
particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo.  De  gedachte  dat  'iemand  van  buiten  nodig  is  die 
particuliere  initiatiefnemers  op  weg  helpt  of  de  kar  trekt'  is  besproken  in  verscheidene  open 
gesprekken (Oldejans, 2012; Jansen & Hermes, 2012). 

Alle  kwalitatieve  interviews  hebben  een  zeer  ongestructureerde  vorm  voor  het  kwalitatief 
onderzoek, ondanks een onderwerpenlijst voor de  interviews met particuliere initiatiefnemers in 
Twekkelo. Hiervoor is gekozen om de informatie vanuit de gesprekken niet van tevoren al teveel te 
sturen,  maar  juist  open  te  staan  voor  nieuwe  inzichten.  Om  drijfveren  van  particuliere 
initiatiefnemers  in  Twekkelo  ter  sprake  te  brengen,  is  gevraagd  waarom  zij  het  initiatief  zijn 
begonnen,  wat  zij  hebben  opgezet  en daarmee willen  bereiken.  Voor  de  benodigdheden  van 
particuliere initiatiefnemers in Twekkelo zijn centrale vragen in alle open gesprekken toegespitst op 
datgene  wat  particuliere  initiatiefnemers  al  inbrengen  en  verder  nodig  hebben  om  tot  een 
succesverhaal  te  komen.  Er  is  doorgevraagd  op  het  aangesneden  onderwerp  van  de 
geïnterviewde initiatiefnemers in het buurtschap Twekkelo (Bryman, 2008, p. 438; Boeije, 2008, p. 
268).

Het gespreksonderwerp over leefomgeving is neergelegd vanuit het project “Jij maakt de buurt!. 
Er  is  met  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  gesproken  over  de toepasbaarheid  van het 
participatieproject  Wijkbeheerplan  van  “Jij  maakt  de  buurt!”  en  de  gewenste  vorm  voor  een 
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gezamenlijke  uitvoering  van  het  beheer  in  Twekkelo  (Volmer,  14 maart  2012).  Er  is  ook  aan 
particuliere initiatiefnemers in Twekkelo gevraagd hoe de gemeente Enschede ondersteuning aan 
hen kan verlenen. Zo zijn de begrippen van Moeten-Willen-Kunnen daadwerkelijk teruggekomen in 
de open gesprekken met particuliere initiatiefnemers in Twekkelo.

3.3 Case studies

In deze paragraaf worden de beschrijvingen van de twee case studies toegelicht. De case studies 
over  “Jij  maakt  de buurt!”  en de gebiedssamenwerking van Twekkelo zijn  op dezelfde manier 
opgebouwd.  Een  algemene  beschrijving  van  de  achtergrond  van  de  gemeente  Enschede  en 
gebiedssamenwerking van Twekkelo wordt gegeven

. In het tweede deel van de twee case studies worden de aspecten van 'Moeten-Willen-Kunnen' 
naar voren gebracht. Bij het begrip van 'Moeten' is de casus van “Jij maakt de buurt!” alleen gericht 
op de urgenties van het beleid en belicht de casus van Twekkelo juist de urgenties van het gebied. 
Op die manier wordt het inzicht uit de gedetailleerde analyse van de twee case studies verkregen 
hoe de urgenties, drijfveren, wensen, behoeften en middelen op dit moment eruit zien voor de 
totstandkoming van een succesvolle gebiedssamenwerking.  De onderzoeksbevindingen van de 
twee  case  studies  gaan  over  de  kijk  op  het  vraagstuk  van  de  gemeente  Enschede  en  de 
particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo.  Deze  paragraaf  gaat  de  analyse,  informatie  en 
onderwerpen in de twee case studies.

3.3.1 Case study over “Jij maakt de buurt!” 

Vanuit het beleid voor het project “Jij maakt de buurt!” gaat een kracht van de gemeente Enschede 
uit om de gemeenschap gezamenlijk initiatieven te laten oppakken in de eigen leefomgeving. De 
urgenties van het beleid worden met de case study over “Jij maakt de buurt!” bestudeerd voor het 
vraagstuk over gebiedssamenwerking door particuliere initiatiefnemers. De casus wordt ingezet ter 
verduidelijking  van  de  visie  van  de  gemeente  Enschede  op  samenwerking  door  particuliere 
initiatiefnemers. 

Er  zijn  verschillende  bronnen  van  informatie  ontvangen  ter  ondersteuning  van  de  interne 
gesprekken  met  vertegenwoordigers  van  het  project  “Jij  maakt  de  buurt!”  van  de  gemeente 
Enschede. Het gaat om het strategisch visiedocument van “Jij maakt de buurt!”, de organisatie van 
het project en enkele presentaties over deze communicatieparaplu. Het strategisch visiedocument 
is informeel en dynamisch (Gemeente Enschede, 2012a, p. 5).  Omdat het niet meer over een 
concept gaat, kan er worden verwezen naar die bron met betrekking tot de visie van de gemeente 
Enschede op samenwerking door initiatiefnemende bewoners in de wijken van Enschede.  Het 
intern gesprek met Stefan Volmer (2012) heeft plaatsgevonden aan de hand van de presentatie en 
beeldfragmenten van het project “Jij maakt de buurt!”. De inhoud van een andere presentaties over 
de communicatieparaplu “Jij maakt de buurt!” en het stuk over de gemeentelijke organisatie van de 
verschillende participatieprojecten zijn verwerkt in het eerste deel van de case study (zie 4.1). 
Naast het strategisch visiedocument wordt er vooral verwezen naar de interne gesprekken, waarin 
alle  informatie  van  de  presentaties  en  organisatie  van  het  project  “Jij  maakt  de  buurt!”  is 
opgenomen.

Onderwerpen van de interne gesprekken met de vertegenwoordigers van het project “Jij maakt de 
buurt!” worden belicht in de case study over “Jij maakt de buurt!”. In het intern gesprek met Peter 
Dijkstra en Marianne van den Berg (2012) is het stadsdeelgewijs werken voor het project “Jij maakt 
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de buurt!” aan bod gekomen. Zij hebben enkele bepalende factoren gegeven over de aanpak van 
de gemeentelijke organisatie van het project “Jij maakt de buurt!” (zie 4.1.2). In het intern gesprek 
met  Stefan Volmer  (2012)  is  er  ook  gevraagd naar  bepalende factoren in  de aanpak van de 
gemeente Enschede voor de aansporing en ondersteuning van initiatieven en samenwerking door 
bewoners. Deze factoren worden behandeld in het tweede deel van de casus (zie 4.2).   

3.3.2 Case study over gebiedssamenwerking van Twekkelo

In de case study wordt de mogelijkheid voor de gebiedssamenwerking van Twekkelo onderzocht 
om voordeel te behalen van het ondernemerschap en noaberschap in het gebied. In het contact 
met Rolf  Oldejans van de gemeente Enschede en Hans Overbeek van de Vereniging Behoud 
Twekkelo (Oldejans & Overbeek, 2012) is het vraagstuk van de casus naar voren gekomen wie en 
wat particuliere initiatiefnemers bijeen brengt voor het opzetten van gezamenlijke verdienprojecten 
door gebiedssamenwerking. Er wordt op dat vraagstuk ingegaan in de analyse van de casus en 
onderzoeksbevindingen. De urgenties van het gebied, drijfveren, wensen, behoeften en middelen 
worden  voor  de  totstandkoming  van  succesvolle  gebiedssamenwerking  getoetst  vanuit  het 
perspectief van de particuliere initiatiefnemers in Twekkelo (zie 5.2).

Gebaseerd op informatie vanuit de open gesprekken met particuliere initiatiefnemers in Twekkelo 
wordt  een  beschrijving  van  de  gezamenlijke  organisatie  van  verschillende  gebiedsprojecten 
gegeven, die zelf van de grond zijn of worden gebracht (zie 5.1). Daarbij vormen de toekomstvisie 
en een projectplan van de Vereniging Behoud Twekkelo (2005; 2006) aanvullende bronnen van 
informatie over de gebiedssamenwerking van Twekkelo. 

De  particuliere  initiatiefnemer  in  Twekkelo  Bart  Overbeek  (2012)  heeft  aangegeven  dat  dit 
kwalitatief  onderzoek  kan  bijdragen  door  het  aanleveren  van  praktijkvoorbeelden  van 
gebiedssamenwerking.  Om  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  op  weg  te  helpen  is  het 
praktijkvoorbeeld Landgoed de Logt toegevoegd aan de bijlage van dit onderzoek. De informatie 
van dat project is verzameld op de 'Praktijkdag Verdienmogelijkheden en Financieringsconstructies 
Natuur en Plattelandsontwikkeling' door BSB Advies (10 mei 2012 in Nieuwegein). 

De case study in het buitengebied is tevens gewijd aan het vraagstuk vanuit het project “Jij maakt 
de buurt!” (zie 5.2.1). Dat ligt in het verlengde van dit kwalitatief onderzoek (zie 3.2.1). Wensen van 
particuliere initiatiefnemers in Twekkelo zijn onderzocht met betrekking tot het realiseren van het 
beheer  in  het  buitengebied.  Daarom is  het  vraagstuk  van  de  gemeente  Enschede  vanuit  het 
project “Jij maakt de buurt!” meegenomen in de beschrijvingen over wensen en benodigdheden 
van particuliere initiatiefnemers in Twekkelo (zie 5.2.1 & 5.2.3). 

3.4 Betrouwbaarheid 

In  deze  paragraaf  wordt  er  beschouwd  hoe  de  kwaliteit  van  dit  onderzoek  is  gewaarborgd. 
Betrouwbaarheid van het kwalitatief onderzoek staat voor een zorgvuldige werkwijze in het veld 
(Boeije,  2009,  p.  274-275).  Omdat  betrouwbaarheid bij  kwalitatief  onderzoek belangrijk  is,  legt 
deze paragraaf uit hoe daarvoor is gezorgd. 
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3.4.1 Methoden

In al het voorgaande is een methodische verantwoording gegeven over de stappen die zijn gezet 
voor de analyse en bevindingen van het kwalitatief onderzoek (Boeije, 2009, p. 275).  Het geldt 
voor alle open gesprekken en bijeenkomsten dat uitspraken van geïnterviewden bij benadering zijn 
uitgewerkt op basis van aantekeningen. De onderzoeker kan instaan voor de betrouwbaarheid van 
de waarnemingen in de theorie en casussen van dit onderzoek. Aanvullende gesprekken zijn voor 
de invulling van de theorie gevoerd met Bouke van Gorp en Thomas Hartmann van de Universiteit 
Utrecht. Mariëtte Stolk van Oorsprong Consult via Ben Veldboom van de Provincie Overijssel en 
Stefan Volmer van de gemeente Enschede hebben feedback gegeven op de inhoud van teksten 
over 'Theory U' en “Jij maakt de buurt!”. De casus van het buurtschap Twekkelo is nauwgezet op 
uitspraken van de geïnterviewden uitgewerkt.  De zorgvuldigheid  van de analyse  is  inzichtelijk 
gemaakt  met  specifieke  verwijzingen  naar  alle  kwalitatieve  onderzoeksgegevens  (Glaser  & 
Strauss, 1967, p. 231).
 
3.4.2 Onderzoeksproces

Het onderzoeksproces is  nauwkeurig bijgehouden in een digitale en gewone map, waarin alle 
gespreksverslagen  van  kwalitatieve  interviews  en  bijeenkomsten  zijn  bijgehouden.  Deze 
documentatie is belangrijk voor de vorming van weldoordachte inzichten. Gespreksverslagen en 
andere mondeling verkregen informatie zijn veelvuldig geanalyseerd in het onderzoeksproces. Na 
de periode van februari tot juli 2012 waarin het kwalitatief onderzoek in Twekkelo is uitgevoerd, zijn 
twee  resultaten  uit  deze  doorlopende  analyse  voortgekomen  aan  de  hand  van  een  label  en 
concept  (Glaser  &  Strauss,  1967,  p.  229).  Allereerst  is  de  analyse  van  de  gefundeerde 
theoriebenadering gemaakt  op basis  van relevante thema's en begrippen voor de situatie  van 
Twekkelo (zie bijlage 2). In de tweede plaats zijn alle kwalitatieve onderzoeksgegevens nogmaals 
bestudeerd met de benadering van 'Moeten-Willen-Kunnen'. Deze analyse is uitgewerkt in de case 
study over  de gebiedssamenwerking van Twekkelo (zie 5.2).  Daarbij  heeft  de analyse van de 
gefundeerde  theoriebenadering  gediend  om  alle  verkregen  informatie  en  problematiek  van 
particuliere  initiatiefnemers in  Twekkelo  specifiek  voor  belangrijke  thema's en begrippen op te 
zoeken. Op deze manier is de hoofdlijn gevonden voor de beschrijving van de case study over de 
gebiedssamenwerking van Twekkelo.  Bij  de  case study over  “Jij  maakt  de  buurt!”  hebben  de 
interne gesprekken met deskundigen gefungeerd als leidraad voor het verhaal. Daaruit zijn drie 
belangrijke  thema's  over  initiatieven,  samenwerking  en  ondersteuning  voor  de  casus  van  dat 
project tot uitdrukking gekomen. Dit heeft vervolgens dienst gedaan om door te vragen naar die 
onderwerpen in andere kwalitatieve interviews.
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Case study over:

“Jij maakt de buurt!”

Figuur 4.1: Stedelijke communicatiecampagne van “Jij maakt de buurt!” in Enschede

Bron: Keijzer Communicatie, 2012.
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Hoofdstuk 4: “Jij maakt de buurt” 

De gemeente  Enschede vindt  de coöperatiegedachte  van betekenis  voor  de ontwikkeling  van 
samenwerking door particuliere initiatiefnemers in gebieden van en rondom de stad (Oldejans, 
2012). De wens van de gemeente Enschede is dat groepen burgers zich willen organiseren voor 
samenwerking (zie 2.1.1). Op dergelijke economische activiteiten van particuliere initiatiefnemers 
is het project “Jij maakt de buurt!” van de gemeente Enschede overigens niet gebaseerd (Van den 
Berg & Dijkstra, 2012). In het bestaand beleid van het project “Jij maakt de buurt!” wil de gemeente 
Enschede  stimuleren  dat  bewoners  van  en  rondom  de  stad  Enschede  elkaar  opzoeken  om 
gezamenlijk initiatieven en projecten in hun buurt op te pakken.  Om de beleidskant in het eigen 
begrip van 'Moeten' te belichten, beantwoordt dit hoofdstuk de tweede deelvraag:  Hoe gaat de 
gemeente Enschede om met het vraagstuk over samenwerking door particuliere initiatiefnemers?  
In dit  hoofdstuk wordt  de gemeentelijke organisatie van participatieprojecten uitgelegd.  Daarna 
worden  gedachten  van  vertegenwoordigers  van  de  gemeente  Enschede  bestudeerd  over 
participatie van bewoners in de wijken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een uiteenzetting van 
de onderzoeksbevindingen.

4.1 Gemeentelijke organisatie van participatieprojecten

In deze paragraaf wordt het project “Jij  maakt de buurt!”  van de gemeente Enschede in beeld 
gebracht. In een schema wordt de gemeentelijke organisatie van dat project gepresenteerd.  Alle 
onderdelen van het schema over de verschillende participatieprojecten van “Jij maakt de buurt” 
van de gemeente Enschede worden nog eens apart benoemd en nader uitgewerkt. Vervolgens 
wordt het stadsdeelgewijs werken van de gemeentelijke organisatie toegelicht met betrekking tot 
de communicatieparaplu van “Jij maakt de buurt!”. 

4.1.1 Context van “Jij maakt de buurt!” binnen visie 

De  gemeentelijke organisatie van het project “Jij maakt de buurt!” is geplaatst in een context van 
de  visie  op  samenwerking  door  particuliere  initiatiefnemers  (zie  figuur  4.2).  De  visie  van  de 
gemeente  Enschede  wordt  momenteel  geïnspireerd  door  de  coöperatiegedachte.  Het  schema 
toont de gemeentelijke organisatie van “Jij maakt de buurt!” vanuit de beleidskant. Het bestaande 
beleid van de gemeente Enschede voor “Jij maakt de buurt!” is toegespitst op het stedelijk gebied. 
Dit onderzoek heeft zich ook geconcentreerd op de toepassing en aanpak van “Jij maakt de buurt!”  
in het buitengebied (zie 5.2.1). De meeste onderdelen van het schema geven de huidige praktijk 
van “Jij maakt de buurt!” weer en worden achtereenvolgens uitgelegd.

De visie  van  de  gemeente  Enschede voor  “Jij  maakt  de  buurt!”  is  het  eerste  roodgekleurde 
onderdeel  van  het  schema  (zie  figuur  4.2).  De  gemeentelijke  organisatie  is  gericht op  de 
versterking van betrokkenheid in de wijken (Gemeente Enschede, 2012a, p. 10). Het College van 
de gemeente Enschede (2010, p. 5) streeft ernaar meer autonomie aan wijken, dorpen en buurten 
te geven en de besturing samen met bewoners en partners op te pakken. Er is met deze aanpak 
van gemeentelijke organisatie ondervonden dat de bereidheid van burgers voor participatie wordt 
verminderd als de lokale overheid als enige partij  eraan trekt (Volmer, 2012).  Daarbij  heeft  de 
gemeentelijke organisatie ervaren dat de betrokkenheid van bewoners wel kan worden bevorderd 
als er wordt uitgegaan van de drijfveren en behoeften van bewoners in de wijken (Van den Berg & 
Dijkstra, 2012). In de visie van de gemeente Enschede (2012a, p. 9, 10) is participatie afhankelijk 
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van de aanwezigheid van de aspecten van 'Mogen' (uitnodiging), 'Willen' en 'Kunnen'.  Bewoners 
moeten samen het voortouw nemen  in wijkraden, dorpsraden en bewonersteams van de wijken 
binnen het  project  “Jij  maakt  de buurt!”,  zodat  concrete ideeën,  plannen en initiatieven vanuit 
bewoners voortkomen (“Bijeenkomst partnerschap en burgerparticipatie”, 24 februari 2012 in het 
Stadhuis van Enschede). Dat klimaat voor participatie in het project “Jij maakt de buurt!” wordt 
door de gemeente Enschede (2012a, p. 10) gecreëerd voor de ontwikkeling van samenwerking 
door actieve bewoners. 

Figuur 4.2: Schema van gemeentelijke organisatie van het project “Jij maakt de buurt!” 

Het project “Jij maakt de buurt!” in het stedelijk gebied is door de gemeente Enschede opgezet 
voor een organisatorische en communicatieve verbinding van verschillende participatieprojecten. 
De kerngroep van acht mensen voor het project “Jij maakt de buurt” bestaat uit een afvaardiging 
van  het  programma  Wijkontwikkeling,  Zorg  en  Welzijn,  het  programma  Leefomgeving  en  de 
afdeling Communicatie binnen de gemeentelijke organisatie (Volmer, 2012). De aanpak van “Jij 
maakt de buurt!” wordt voor de korte en lange termijn bepaald door de kerngroep van “Jij maakt de 
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buurt!” (Gemeente Enschede, 2012a, p. 13). Daarin zijn de projectleiders Wilmien Haverkamp voor 
het Wijkbudget en Peter Dijkstra voor het Wijkbeheerplan van het project “Jij  maakt de buurt!” 
aangesteld  (Volmer,  2012).  De  praktische  zaken  voor  de  kerngroep  worden  geregeld  door 
projectgroepen van de verschillende participatieprojecten, die bijvoorbeeld stukken voorbereiden 
en besluiten uitvoeren (Gemeente Enschede, 2012a). 

Volgens Stefan Volmer (2012) zijn verscheidene vertegenwoordigers van de organisatieonderdelen 
van de gemeente als gevolg van het coalitieakkoord meerdere keren bij bewoners te rade gegaan 
met de vraag wat bewoners belangrijk vinden voor hun buurt, wijk en leefomgeving. De bedoeling 
van het project “Jij maakt de buurt!” is dat een communicatieparaplu duidelijkheid voor bewoners 
schept over één loket, boodschap en plek waar bewoners hun ideeën kunnen plaatsen of elkaar 
kunnen  vinden.  Op  de  website  van  “Jij  maakt  de  buurt!”  worden  de  verschillende 
participatieprojecten aan bewoners gepresenteerd als 'initiatieven' onder de communicatieparaplu 
(Gemeente Enschede, 2012a). 

Stefan  Volmer  (2012)  vertelt  dat  wijkraden  tevens  hebben  gevraagd  om  een 
communicatiecampagne van het “Jij maakt de buurt” in het stedelijk gebied, waardoor bewoners 
eenvoudiger  kunnen  worden  bereikt  met  middelen  voor  communicatie.  De  campagne schenkt 
gericht  aandacht  aan  dit  project.  Het  project  en  de  initiatiefnemers  worden  zodoende  in  de 
schijnwerpers gezet, bijvoorbeeld met de uitspraak “Henk maakt de buurt groen”. Het concept “Jij 
maakt de buurt!” is opgezet vanuit het idee dat wijk- en dorpsraden betere aansluiting vinden op 
initiatieven, waarbij bewoners zelf aan zet zijn in hun buurt.

Met het  participatieproject  Wijkbudget  is  de  gemeente  Enschede  begonnen  om  wijkraden, 
dorpsraden  en  bewonersteams zelf  ideeën  voor  de  buurt  tot  uitvoering  te  laten  brengen  met 
beschikbare geldmiddelen (“Bijeenkomst partnerschap en burgerparticipatie”, 24 februari 2012 in 
het  Stadhuis  van  Enschede).  In  de  gemeentelijke  organisatie  wordt  het  participatieproject 
Wijkbudget  uitgevoerd  door  het  programma  Wijkontwikkeling,  Zorg  en  Welzijn  en  het  
stadsdeelmanagement. Het Wijkbudget van 1,4 miljoen euro wordt verdeeld naar de omvang van 
de wijk. Het is de bedoeling dat de wijkraden, dorpsraden en bewonersteams zelf het Wijkbudget 
inzetten om concrete ideeën ten uitvoer te brengen (Volmer, 2012). 

De coördinatie op het participatieproject Wijkbudget ligt bij de bewoners in de wijk- en dorpsraden 
(Gemeente Enschede, 2012a). Daarom duiden de kenmerken aan dat bewoners zelf het initiatief 
nemen in hun buurt.  Volgens Stefan Volmer (2012) kunnen bewoners op allerlei  manieren het 
voortouw  nemen  en  aanspraak  maken  op  het  Wijkbudget.  Wijkraden,  dorpsraden  en 
bewonersteams zorgen zelf voor het  draagvlak van een eigen idee of plan voor hun buurt. Deze 
ideeën kunnen bijvoorbeeld worden aangeleverd op de website van “Jij maakt de buurt!”, waar 
bewoners een stemming kunnen uitzetten en/of juist het draagvlak voor hun idee kunnen peilen. 
Zo wordt er gebruik gemaakt van de wisselwerking tussen bewoners onderling en zijn bewoners er 
voor  de  rest  vrij  in  op  welke  manier  zij  geldmiddelen  beschikbaar  stellen.  Bewoners  kunnen 
bijvoorbeeld het Wijkbudget vastzetten voor standaardacties van bewoners in de wijk. Wijk- en 
dorpsraden  stellen  dan  een  bestedingsplan  op  en  toetsen  ideeën  op  de  spelregels  van  de 
gemeente Enschede. De stadsdeelcommissie toetst het bestedingsplan van het Wijkbudget aan de 
hand van spelregels die de raad heeft vastgesteld.  
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De gemeente Enschede (2012b) heeft de volgende spelregels opgesteld:
– Het initiatief komt van de bewoners, die optreden als opdrachtgever; 
– Het initiatief dient geen privé-belang;
– Het initiatief moet haalbaar zijn;
– Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp;
– Het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving;
– Het initiatief past binnen de politiek bestuurlijke kaders voor de projecten en activiteiten van “Jij 
maakt de buurt!”. 
Bij het laatste punt moeten de projecten en activiteiten van bewoners van “Jij maakt de buurt!” 
voldoen  aan  één  of  meerdere  van  de  volgende  kaders:  Een  schone  en  onderhouden 
leefomgeving,  het  vergroten  van  het  veiligheidsgevoel,  het  stimuleren  van  wijkdiensten  voor 
hulpbehoevenden, het stimuleren van duurzaam gedrag, het bevorderen van de leefbaarheid, het 
bevorderen van de sociale samenhang en het bevorderen van de arbeidsparticipatie (Gemeente 
Enschede,  2012b).  Deze  politieke  bestuurlijke  kaders  worden  ook  langsgelopen  door  de 
stadsdeelcommissie bij de controle van het bestedingsplan van het Wijkbudget.

Het  participatieproject  Wijkbeheerplan  heeft  de  gemeente  Enschede  opgezet  samen  met  het 
project  “Jij  maakt  de  buurt!”  sinds  het  jaar  2011  (Gemeente  Enschede,  2012a,  p.  4).  Bij  het 
participatieproject  Wijkbeheerplan geeft de  gemeente  Enschede  (2012b)  aan  bewoners  en 
partners de gelegenheid om mee te denken en beslissen over wat zij graag binnen vier jaar zien 
veranderen  in  de  openbare  ruimte  van  hun  buurt.  In  de  gemeentelijke  organisatie  wordt  het 
participatieproject  Wijkbudget  uitgevoerd  door  het  programma  Leefomgeving  en  het  
stadsdeelbeheer.  De gemeente  Enschede  zet  tevens in  op  een  gezamenlijke  investering  met 
bewoners in de leefomgeving van hun buurt (Dijkstra & Van den Berg, 2012). Daarbij vult Stefan 
Volmer (2012) aan dat de gemeente Enschede bezig is om meer disciplines voor bewoners te 
vinden waarbij zij bijdragen aan de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om grondwaterproblematiek.

De gemeente Enschede doet beroep op de betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving van 
hun buurt (Gemeente Enschede, 2012a, p. 4). Daarom zijn kenmerken van het participatieproject 
Wijkbeheerplan dat de bewoners zich met een initiatief in combinatie met de praktische middelen 
van de gemeente Enschede kunnen inspannen om een hogere kwaliteit van de leefomgeving te 
bereiken.  De  gemeente  Enschede  zorgt  voor  de  basiskwaliteit  van  de  openbare  ruimte.  De 
wettelijke taken van de gemeente Enschede zijn: 
– Beheer & Onderhoud Openbare ruimte;
– Herinrichting Openbare ruimte;
– Handhaving Openbare Ruimte;
– Wettelijke (zorg)taken (wegen en riolering) (Volmer, 2012).
Samengevat wordt de leefomgeving netjes, veilig en schoon gehouden door het stadsdeelbeheer. 

Het Wijkbeheerplan wordt door de gemeente Enschede opgesteld.  Samen met bewoners in de 
wijk- en dorpsraden doorloopt de gemeente Enschede (2012b) het volgende stappenplan: 
1. Interne afstemming van de ruimtelijke planning en samenwerking met partners;
2. Bewonersbuurtenquêtes voor de mening en wensen voor actieve betrokkenheid van bewoners;
3. Buurtwandelingen om de ontwikkelingen met bewoners zelf te aanschouwen; 
4. Buurtgesprekken voor het vaststellen van een gezamenlijke aanpak van de openbare ruimte;
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5. Opstellen van het wijkbeheerplan.

Langs deze weg van het  wijkbeheerplan komt de gemeente Enschede in contact  met  actieve 
groepen bewoners en heeft de gemeente Enschede samen met bewoners en partners prioriteiten 
voor concrete projecten vastgesteld. Jaarlijks wordt een kaart van de concrete projecten gemaakt 
die  worden  opgepakt  door  de  gemeente  Enschede  en  bewonersteams (gemeente  Enschede, 
2012b). 

4.1.2 Stadsdeelgewijs werken met communicatieparaplu 

Het  stadsdeelgewijs  werken  is  doorgevoerd  in  de  gemeentelijke  organisatie  van  verschillende 
participatieprojecten  onder  de  communicatieparaplu  van  “Jij  maakt  de  buurt!”. De  gemeente 
Enschede (2012a, p. 4, 6) beoogt  dat groepen bewoners zich uitgenodigd voelen om in actie te 
komen  voor  de  eigen  leefomgeving.  De  participatieprojecten  van  het  Wijkbudget  en 
Wijkbeheerplan  zijn  samengevoegd  voor  een  eenduidiger  begrip  van  burgers,  waarbij 
samenwerking  van  het  stadsdeelmanagement  en  -beheer  plaatsvindt.  Daarbij  heeft  de 
gemeentelijke organisatie de omslag gemaakt naar het 'burgergericht werken'. Het stadsdeelgewijs 
werken wordt dan ook gekenmerkt als 'de smeerolie voor de organisatie van burgers' (Dijkstra & 
Van den Berg,  2012).  Om zeggenschap van de bewoners over de leefomgeving te vergroten, 
streeft  het  College  van  de  gemeente  Enschede  (2010,  p.  5,  11)  naar  maatwerk  binnen  de 
gemeentelijke dienstverlening. De focus ligt op de bijdrage van het stadsdeelgewijs werken aan de 
verbinding met groepen bewoners. 

De gemeentelijke organisatie staat in het teken van de communicatie met bewoners van wijken in 
de stadsdelen Noord, Oost, Zuid, West en het Centrum van Enschede. Peter Dijkstra en Marianne 
van den Berg (2012)  vertellen dat groepen bewoners worden benaderd op een ´kleine maat en 
schaal´ in de wijk- en dorpsraden en de wijken. Bijeenkomsten in de wijk- en dorpsraden worden 
bijvoorbeeld georganiseerd, waarbij de politiek regelmatig is betrokken via de verantwoordelijke 
stadsdeelwethouder  of  een  lid  van  de  gemeenteraad  van  Enschede.  Op  deze  manier  wordt 
´reactie en actie' op de vraag van bewoners mogelijk gemaakt met het stadsdeelgewijs werken 
binnen de gemeentelijke organisatie. 

De gemeente Enschede (2012a, p. 6, 9) wil zoveel mogelijk 'de regie uit handen' geven aan de 
burger.  Een ´regie- en procesrol´ over de twee programma´s Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn en 
Leefomgeving en  het thema participatie is wel door de gemeente Enschede toebedeeld aan het 
stadsdeelmanagement. Persoonlijke contacten met actieve bewoners en vertegenwoordigers van 
de wijk  worden onderhouden door het  stadsdeelmanagement.  De waarde van ideeën voor  de 
bewoners in de wijken worden door het stadsdeelmanagement bekeken voor de inzet van de twee 
programma's  van  de  gemeente  Enschede  (Dijkstra  &  Van  den  Berg,  2012).  Elk  stadsdeel  is 
verantwoordelijk voor hun eigen voortgang van het Wijkbeheerplan van de gemeente Enschede 
(Volmer, 2012). 
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4.2 Gemeente over participatie 

In deze paragraaf worden de gedachten bij de vertegenwoordigers van de gemeente Enschede 
besproken  over  de  manier  waarop  participatie  van  bewoners  wordt  gestimuleerd  door  de 
gemeentelijke  organisatie  van  het  project  “Jij  maakt  de  buurt!”.  Er  is  namelijk  sprake  van 
verschillende gedachten over en drijfveren voor participatie van burgers en gemeenten vanuit het 
beleid (PlattelandsParlement, 2011, p. 31-32). De gemeente Enschede (2012a, p. 4, 6) is zich van 
dat spanningsveld bewust en richt zich met de communicatieparaplu van “Jij maakt de buurt!” op 
het perspectief van bewoners. Dat houdt in dat zoveel mogelijk één gedachte over participatie van 
de gemeente Enschede wordt gecommuniceerd om groepen bewoners in de wijken te bereiken en 
aan te sporen voor betrokkenheid bij ´het (mede)bepalen van de leefomgeving´ via eigen ideeën 
en  initiatieven.  Vergroting  van  actieve  betrokkenheid  van  bewoners  wordt  door  de  gemeente 
Enschede gerekend tot een resultaat van “Jij  maakt de buurt!”  (Volmer, 2012). Deze paragraaf 
belicht steeds een aantal factoren van het project “Jij maakt de buurt!”, waarvan wordt gedacht dat 
initiatieven  en  samenwerking  van  bewoners  worden  bevorderd  en  initiatieven  van  bewoners 
worden ondersteund. 

4.2.1 Aansporing van initiatieven

Stefan Volmer (2012) van de gemeente Enschede vindt vijf factoren van het project “Jij maakt de 
buurt!” belangrijk voor de aansporing van initiatieven van bewoners. Het concept van “Jij maakt de 
buurt!” is bedoeld om bewoners zelf initiatieven te laten ontplooien. Het gevolg hiervan is dat de 
buurt ondernemend wordt gemaakt met de inzet van groepen bewoners.  De vijf factoren van de 
communicatieparaplu, doelgroepen, benodigdheden, successen van initiatieven en samenwerking 
met ondernemers  als partners komen hier aan bod. 

De communicatieparaplu van “Jij maakt de buurt!” schept duidelijkheid voor bewoners waar zij hun 
ideeën aan de man kunnen brengen. Dat is aanvankelijk  een probleem geweest voor initiatieven 
van bewoners. Bewoners kunnen nu eigen ideeën indienen op de website van “Jij maakt de buurt!” 
(Volmer, 2012). De ideeën zijn zo zichtbaar voor elk stadsdeel in een lijst en worden vervolgens in 
overweging genomen door de wijkraden, dorpsraden en bewonersteams (Gemeente Enschede, 
2012b). Dit zou concrete ideeën vanuit bewoners stimuleren.

De inzet van gemeente Enschede op de actieve betrokkenheid van verschillende  doelgroepen2 

brengt  vernieuwing  voort  in  de samenstelling  van  bewonersteams,  wijk-  en  dorpsraden. 
Verschillende groepen bewoners nemen het  voortouw om zelf  initiatieven te ontplooien in  hun 
buurt (Volmer, 2012). Bewoners in de wijkraden, dorpsraden en bewonersteams staan in contact 
met  het  stadsdeelmanagement  en zijn  bewoners  actief  in  de  buurt  om de betrokkenheid  van 
andere bewoners in de buurt te vergroten (Gemeente Enschede, 2012a, p. 8). Dit zou kunnen 
betekenen dat de wijk- en dorpsraden meer deel uitmaken van de actieve bewoners in de wijken.

Initiatieven van bewoners worden gefaciliteerd met alle  benodigdheden. De gemeente Enschede 
biedt bewoners zo veel mogelijk ruimte om initiatieven ten uitvoer te brengen. Met het project “Jij 
maakt de buurt!” wordt de mogelijkheid geboden om zich met praktische middelen in te zetten voor 
gezamenlijke acties van bewoners in het onderhoud van de openbare ruimte (Volmer, 2012). Dit 
zou kunnen leiden tot meer binding van bewoners met de buurt, doordat bewoners elkaar beter 
leren kennen bij gezamenlijk acties voor het onderhoud van de openbare ruimte.  

2 Twee grote doelgroepen zijn door de gemeente Enschede (2012a, p. 8) onderscheiden: actieve bewoners 
en vertegenwoordigers in de wijkraden, dorpsraden en bewonersteams.  
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Bewoners krijgen de positie meer te betekenen voor hun buurt, doordat zij via de website van “Jij  
maakt de buurt!” aan elkaar kunnen laten zien welke successen zijn behaald met hun initiatieven. 
Daardoor  worden  andere  bewoners  aangespoord  tot  deelname  aan  het  project  “Jij  maakt  de 
buurt!” (Volmer, 2012). Bewoners krijgen bovendien een gevoel van betrokkenheid bij de buurt, 
omdat zij de successen gezamenlijk vieren (Gemeente Enschede, 2012a, p. 9; Dijkstra & Van den 
Berg, 2012). 
Participatie  van ondernemers wordt  met  “Jij  maakt  de buurt!”  vergroot,  doordat  bewoners  zelf 
ondernemers in de buurt benaderen voor deelname. Een voorbeeld is dat de plaatselijke Albert 
Heijn ruimte vrij  maakt  voor een ontmoetingsplek van bewoners.  Dat  resulteert  in binding met 
klanten en vergroting van de functie van de ondernemers voor de buurt.  Doordat bedrijven of 
andere organisaties inspelen op initiatieven van bewoners, wordt  samenwerking bereikt met het 
project “Jij maakt de buurt!” (Volmer, 2012). 

4.2.2 Aansporing van samenwerking

Stefan Volmer (2012) heeft drie factoren van het project “Jij maakt de buurt!” van de gemeente 
Enschede genoemd voor de aansporing van samenwerking. Het idee van het participatieproject 
Wijkbudget is dat bewoners echt op elkaar zijn aanwezen om hun eigen ideeën en initiatieven tot  
uitvoering te brengen. Het gevolg hiervan is dat groepen bewoners elkaar actief moeten opzoeken 
om tot  een  samenwerking  te  komen.  In  deze  deelparagraaf  worden  de  drie  factoren  van  de 
gemeentelijke  dienstverlening,  bekendheid  van  initiatiefnemende  bewoners  en  de  opzet  van 
gezamenlijke projecten besproken.

De gemeente Enschede stuurt aan op de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte 
vanuit de wettelijke taak. De gemeentelijke organisatie krijgt een gezicht door onder andere een 
persoonlijke benadering bij dienstverlening in de wijken (Volmer, 2012). Dat heeft zich vertaald in 
de  keuze  voor  het  concept  van  “Jij  maakt  de  buurt!”,  waarin  beoogd  wordt  dichter  bij  de 
deelnemers  van  projecten  te  staan  (Gemeente  Enschede,  2012a,  p.  12).  Bijeenkomsten  met 
groepen  bewoners  worden  ook  met  een  informele  en  vooruitstrevende  aanpak  georganiseerd 
(Dijkstra  &  Van  den  Berg,  2012).  Bij  het  Wijkbeheerplan  wordt  het  daadwerkelijke  probleem 
achterhaald op bijeenkomsten samen met bewoners (Volmer, 2012).

De gemeentelijke organisatie brengt verbinding met actieve bewoners tot stand. De mogelijkheid 
wordt  aan  bewoners  gegeven  om  elkaar  te  ontmoeten.  Bewoners  worden  uit  het  anonieme 
gehaald met  behulp van het  concept  van “Jij  maakt  de buurt!”  (Vosmer,  2012).  Volgens Peter 
Dijkstra  en  Marianne  van  den  Berg  (2012)  kunnen  buurtbewoners  gemakkelijker  op  elkaar 
terugvallen  als  men  elkaar  (her)kent.  Dit  zou  kunnen  bijdragen  aan  een  prettiger  en  veiliger 
leefomgeving. 

Projecten  in  verschillende  buurten  worden  collectief  opgezet.  Daar  zetten  actieve  groepen 
bewoners samen hun schouders eronder en komen actieve groepen bewoners op informele wijze 
met elkaar in contact. Andere bewoners worden aangespoord voor deelname aan de gezamenlijke 
projecten. Hieruit ontstaan ook nieuwe ideeën (Volmer, 2012).
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4.2.3 Ondersteuning van initiatieven

Initiatieven van bewoners  krijgen ondersteuning van de gemeente Enschede aan de hand van vier 
factoren  van  het  project  “Jij  maakt  de  buurt!”  (Volmer,  2012).  In  de  visie  van  de  gemeente 
Enschede  (2012a,  p.  9)  moeten  initiatieven  van  bewoners  worden  ondersteund  met  alle 
benodigdheden  (vergelijk  4.2.1).  De  gemeentelijke  organisatie  staat  tevens  open  voor  alle 
(invullingen van)  ideeën  van bewoners,  waardoor  het  initiatief  bij  hen  komt  te  liggen.  Actieve 
bewoners in de wijken worden van informatie voorzien en kunnen met wensen en vragen terecht 
bij de gemeentelijke organisatie. De vier factoren van de inzet van initiatieven van bewoners voor 
de leefomgeving, organisatie van verschillende participatieprojecten, behoeften van bewoners en 
communicatiemiddelen worden hier toegelicht.

De gemeente Enschede faciliteert particuliere initiatieven en voorziet in de basiskwaliteit van de 
openbare ruimte (vergelijk 4.1.1). De kwaliteit van de leefomgeving wordt vergroot door actieve 
betrokkenheid  van  groepen  bewoners.  De inzet  van  initiatieven  van  bewoners  voor  de 
leefomgeving is zichtbaar door 'plus-plekken' in de buurt (Volmer, 2012). 

De gemeente Enschede heeft organisatorisch gewaarborgd dat bewoners kunnen meebeslissen in  
processen  van  wijkbeheerplannen  en  verantwoordelijkheden  zelf  kunnen  nemen  voor  
Wijkbudgetten. Het resultaat van “Jij maakt de buurt!” is dat budgetten van de gemeente Enschede 
effectiever kunnen worden ingezet, waarbij bewoner meer zeggenschap hebben (Volmer, 2012). 
Een aanvulling van Peter Dijkstra en Marianne van den Berg (2012)  over het  stadsdeelgewijs 
werken is dat de gemeente Enschede uitgaat van de ervaringen van burgers binnen de eigen 
leefomgeving. Om gezamenlijk richting van projecten te bekijken, is de gemeentelijke organisatie 
zich ervan bewust dat deze deskundigheid van burgers serieus moeten worden genomen door 
goed te luisteren naar de wensen, vragen en problemen van burgers. Het gebeurt weleens dat de 
gezamenlijke organisatie minder goed lukt en daardoor projecten van bewoners niet doorgaan. De 
gemeente Enschede heeft wel eerder initiatieven van bewoners in beeld. 

De behoeften van bewoners zelf staan centraal en kunnen niet worden gemaakt door bewoners 
voor te schrijven wat ze moeten doen (Dijkstra & Van den Berg, 2012). Bewoners dragen zelf 
ideeën aan en vinden ervoor draagvlak dat zorgt voor  sociale binding (Volmer, 2012). Volgens 
Peter  Dijkstra  en  Marianne  van  den  Berg  (2012)  hoeft  de  gemeentelijke  organisatie  voor 
participatie van bewoners vooral de mogelijkheden, kennis en ondersteuning voor eigen ideeën 
van  bewoners  te  geven.  De  gemeentelijke  organisatie  is  zich  ervan  bewust  dat  burgers  zelf 
netwerken hebben om zaken voor elkaar te krijgen.  Het  is ook van belang voor de gemeente 
Enschede dat zij integrale plannen kan vormen, waarin behoeften van bewoners en partners zijn 
meegenomen (Volmer, 2012). 

De  gemeente  Enschede  richt  zich  niet  specifiek  op  één  groep  of  communicatiemiddel.  De 
gemeente werkt crossmediaal en biedt voor alle groepen bewoners mogelijkheden om met elkaar 
in  contact  te  komen.  Verschillende  doelgroepen  worden  bereikt  via  het  internet,  waaronder 
communicatie op sociale netwerken en de lokale en regionale kranten, zoals de Huis aan Huis 
Ouderen komen juist graag naar een locatie om persoonlijk te praten over buurtproblemen. De 
gemeente  Enschede verwerft  zodoende verschillende inzichten om de gezamenlijke  oplossing 
voor echte problemen te vinden (Volmer, 2012).
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4.3 Conclusie

In deze paragraaf worden onderzoeksbevindingen uiteengezet aan de hand van de resultaten uit 
dit hoofdstuk. Daarmee wordt beoogd om  antwoord te geven op de volgende deelvraag van dit 
hoofdstuk:  Hoe gaat  de gemeente Enschede om met  het  vraagstuk  over  samenwerking door  
particuliere initiatiefnemers?

De  gemeentelijke  organisatie  heeft  de  eerste  stap  gezet,  waarin  zij  werkt  met  particuliere 
initiatiefnemers in de praktijk om succesvolle samenwerking te bevorderen. De sterkste punten van 
het  project  “Jij  maakt  de  buurt!”  zijn  dat  één  gedachte  over  participatie  door  de  gemeente 
Enschede  crossmediaal  wordt  gecommuniceerd  met  een communicatieparaplu,  waarmee men 
beoogt om (groepen) bewoners uit te nodigen voor de ontwikkeling van initiatieven voor hun buurt. 
Verder  gaat  de  gemeente  Enschede  uit  van  de  drijfveren  en  behoeften  van  bewoners  voor 
participatie in de wijken en geeft de gemeentelijke organisatie alle benodigdheden voor initiatieven 
en gezamenlijke acties van bewoners binnen de eigen leefomgeving. De gemeente Enschede lijkt 
zich ervan bewust  dat  zij  mogelijkheden biedt  voor bewoners en zij  snel kan overzien waarbij 
bewoners  ondersteuning  nodig  hebben.  De  inzet  van  de  stadsdeelgewijs  werken  is  dat 
verbondenheid van groepen bewoners wordt gecreëerd voor samenwerking in de wijken. De wijk- 
en  dorpsraden  worden  geleid  door  actieve  bewoners,  die  samen  het  voortouw daarin  willen 
nemen. 

In het project “Jij maakt de buurt!” van de gemeente Enschede openbaart zich een nieuw beeld 
van  gebiedssamenwerking.  Onder  de  paraplu  van  “Jij  maakt  de  buurt!”  wil  de  gemeentelijke 
organisatie verbondenheid van groepen bewoners creëren voor samenwerking in de wijken van de 
stad  Enschede.  Als  gevolg  van  verbondenheid  daarvan  kunnen  verschillende  initatieven  door 
groepen bewoners worden ontplooid binnen de bestuurlijke kaders in het geval van het project “Jij 
maakt de buurt!”. De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat alle wensen van bewoners in de 
wijken worden verenigd door gebiedssamenwerking.
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Case study over: 

Gebiedssamenwerking 
van Twekkelo

Figuur 5.1: Kenmerkend beeld vanaf de Strootsweg in Twekkelo 
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Hoofdstuk 5: Gebiedssamenwerking van Twekkelo

De Twekkeler gemeenschap heeft zich verenigd in een gezamenlijke organisatie voor het behoud 
van het gebied. Vanuit het perspectief van particuliere initiatiefnemers in Twekkelo wordt de door 
hun  gewenste  richting  van  gebiedssamenwerking  onderzocht.  Er  wordt  gekeken  naar  de 
mogelijkheid vanuit de coöperatiegedachte. Een onderdeel daarvan is de toepassing en aanpak 
van “Jij maakt de buurt!” in het buitengebied, dat in dit hoofdstuk nader wordt bekeken (zie 4.1.1). 
Met de benadering van de urgenties van het gebied, drijfveren, wensen, behoeften en middelen 
wordt er toegewerkt in dit hoofdstuk naar de beantwoording van de derde deelvraag: In hoeverre 
worden opvattingen van particuliere initiatiefnemers gedeeld om gezamenlijke verdienprojecten op  
te  zetten  in  de  gebiedssamenwerking  van  het  buurtschap  Twekkelo  binnen  de  gemeenten  
Enschede en Hengelo? In dit hoofdstuk wordt de gezamenlijke organisatie van gebiedsprojecten 
eerst  toegelicht.  Daarna  worden  opvattingen  van  particuliere  initiatiefnemers  over 
gebiedssamenwerking bestudeerd. Tot slot volgt een beknopte deelconclusie. 

5.1 Gezamenlijke organisatie van gebiedsprojecten

In deze paragraaf  wordt een blik geworpen op de projecten, activiteiten en initiatieven van de 
Twekkeler  gemeenschap.  In  een  schema  is de  gezamenlijke  organisatie  van  allerlei 
gebiedsprojecten  in  het  buurtschap  Twekkelo  gevat,  waarvan  alle  onderdelen  worden 
gepresenteerd  in  deze paragraaf.  Ook zal  de toekomstvisie van LEADER Zuid Twente  nader 
bekeken worden.  Vervolgens worden de particuliere initiatieven van bewoners in Twekkelo in de 
schijnwerpers gezet.  

5.1.1 Context van gebiedsprojecten binnen zelforganisatie

Allerlei gebiedsprojecten zijn geplaatst in de context van de toekomstvisie van de gezamenlijke 
organisatie  in  het  buurtschap  Twekkelo  (zie  figuur 5.2).  Het  schema  wijst  op  de  activiteiten, 
initiatieven en projecten binnen het gebied Twekkelo, die zijn uitgewerkt en gerealiseerd door een 
bepaalde individu, groep of het bestuur van de gezamenlijke organisatie. Deze praktijken van de 
gemeenschap in het gebied Twekkelo zijn in beeld gebracht aan de hand van het schema. Alle 
onderdelen van het schema worden hier nader uitgelegd.
 
De  Vereniging Behoud Twekkelo staat op de eerste positie in het schema. In de gezamenlijke 
organisatie hebben bijna alle bewoners zich georganiseerd. De opzet van de Vereniging Behoud 
Twekkelo is een behoorlijke verandering geweest voor de participatie van bewoners in organisaties 
binnen het gebied. Het idee is voortgekomen vanuit de Buurtkring, een genootschap dat is bedoeld 
voor boerenondernemers ter ondersteuning van hun activiteiten in Twekkelo (Enklaar, 2012; Reef, 
2012).  Bij  de  Vereniging  Behoud  Twekkelo  kunnen  nu  alle  bewoners  terecht  met  kwesties 
waarover  zij  zich  druk  maken  en  waarmee zij  zelf  worden  geconfronteerd  in  het  gebied.  De 
Vereniging Behoud Twekkelo is twintig jaar geleden ontstaan omwille van belangenbehartiging van 
alle  bewoners.  Zij  hadden immers  hun zorgen geuit  om het  voortbestaan van het  buurtschap 
Twekkelo (Overbeek, H., 2012). 
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Figuur 5.2: Schema van allerlei gebiedsprojecten vanuit de gezamenlijke organisatie

De  Twekkeler  gemeenschap  heeft  zich  georganiseerd  in  een  afzonderlijke  vereniging  naar 
aanleiding van de geplande uitbreidingen van bedrijventerreinen door de gemeenten Enschede en 
Hengelo (Averink  & Swidde,  2012).  Daarom houdt  de Vereniging Behoud Twekkelo constante 
intensieve lobby voor het gebied en heeft het bestuur een pro-actieve opstelling om mee te denken 
over  alternatieve oplossingen voor  problemen door  middel  van een eigen zienswijze (Vosmer, 
2012;  Reef,  2012;  Overbeek,  B.,  2012).  Om  deze  taak  te  verwezenlijken  is  er  sprake  van 
deskundigheid  en  'professioneel  werken'  binnen  het  bestuur  van  de  gezamenlijke  organisatie 
(Vosmer, 2012; Averink & Swidde, 2012; Reef, 2012). In werkgroepen trekt de Vereniging Behoud 
Twekkelo steeds meer op met de Buurtkring, aangezien beide verenigingen zich ervoor inzetten 
dat Twekkelo als zodanig blijft voortbestaan (Reef, 2012). Een andere opgave van de gezamenlijke 
organisatie is dat eigen beleid wordt ontwikkeld én verantwoord voor het behoud van Twekkelo 
(VBT,  2012).  Daarvan  is  het  voorbeeld  gegeven  dat  de  totstandkoming  van  landgoederen  in 
Twekkelo wordt gestimuleerd (Vosmer, 2012). De Vereniging Behoud Twekkelo heeft projecten, 
activiteiten  en  initiatieven  georganiseerd,  wat  zichtbaar  is  in  de  realisatie  van  het  project 
“Twekkeler Balans”.  

Een “Visie met Toekomst”  voor Twekkelo is door de gezamenlijke organisatie geschreven in het 
jaar  2005  als  reactie  op  die  bedreiging  van  oprukkende  verstedelijking  (zie  bijlage  3).  De 
toekomstvisie  is  onder  meer  geschreven  door  de  oud-voorzitter  Henk  Vosmer  (2012)  van  de 
Vereniging Behoud Twekkelo, temeer omdat de gemeenten Enschede en Hengelo verlangden dat 
alle wensen van de Twekkeler gemeenschap eens op papier kwamen te staan. Met een terugblik 
op deze periode constateert Henk Vosmer dat de gezamenlijke organisatie van belang is geweest 
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voor het draagvlak en de legitimiteit  om naar buiten te treden als een afgebakend gebied. De 
Vereniging Behoud Twekkelo heeft deskundigheid voor de toekomstvisie binnengehaald. Dat heeft 
geresulteerd in een 'sterke' nota voor de instandhouding van het gebied in de opinie van Hans 
Overbeek (2012), bestuurslid van de Vereniging Behoud Twekkelo, en Jeroen Jordaan (2012), 
landgoedeigenaar van Christinalust. Het huidige bestuur van de Vereniging Behoud Twekkelo is 
inmiddels bezig met het aanpassen van de toekomstvisie, omdat de druk van verstedelijking is 
verminderd door de economische crisis en de directe druk binnen het gebied juist zichtbaar is 
geworden door een grootschalige uitbreiding van het  boerenbedrijf  Zuivelhoeve (Overbeek,  H., 
2012). 

De Vereniging Behoud Twekkelo is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeenten Enschede 
en  Hengelo  op  basis  van  een  gemeenschappelijke  toekomstvisie  op  het  gebied  (Oldejans  & 
Overbeek, H., 2012). Met de gezamenlijke reactie van de gemeenten Enschede en Hengelo in het 
jaar  2006  wordt  een  “Visie  met  Toekomst”   beschouwd  als  een  ontwikkelingskader  van  'een 
samenhangende benadering en duurzame toekomst voor Twekkelo'. Volgens de verening is de 
visie een sturingsmodel voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied (VBT, 2005, p. 2).  Daarin 
streeft de vereniging naar een balans tussen de cultuurhistorische, ecologische en economische 
waarde van het gebied en de functie van het gebied als groene long van de steden Enschede en 
Hengelo (VBT, 2005, p. 2). Daarnaast stimuleert zij ecologie, bedrijvigheid, recreatie en toerisme in 
het  gebied,  waarbij  de  gezamenlijke  organisatie  open  staat  voor  particuliere  initiatieven  van 
bewoners  die  aansluiten  op  het  kleinschalige  en  authentieke  karakter  van  het  buurtschap 
Twekkelo. Daarom is de toekomstvisie van de Vereniging Behoud Twekkelo niet  conserverend 
gericht (Van Gessel, 2012). De gemeenschap is zich ervan bewust dat economische activiteiten en 
particuliere  initiatieven  van  bewoners  moeten  passen  binnen  de  kaders  van  het  buurtschap 
Twekkelo (Averink & Swidde, 2012). 

Het  project Twekkeler Balans is door de Vereniging Behoud Twekkelo opgezet in het jaar 2006 
naar aanleiding van de gemeenschappelijke toekomstvisie. Het plan van aanpak van het project is 
gebaseerd op de zes thema's uit een “Visie met Toekomst” voor Twekkelo (zie bijlage 3). Henk 
Vosmer (2012) geeft aan dat de toekomstvisie is omgezet naar concrete plannen van het project 
“Twekkeler Balans” voor deelname aan het LEADER Plus programma van de Europese Unie (zie 
kader 1). De Johanneskerk in Twekkelo kon bijvoorbeeld worden verbouwd tot cultuurhuis door 
middel  van  een  grote  financiële  bijdrage  van  de  Armenstaat,  de  provincie  Overijssel  en  de 
gemeente Enschede.  De Vereniging Behoud Twekkelo heeft met het project “Twekkeler Balans” 
beoogd om eigen ontwikkelingen in het gebied tot stand te brengen. Daartoe heeft de vereniging 
concrete projecten opgezet om de betekenis van 'het landschap van en vóór de inwoners van de 
stad'  te  benadrukken.  Om  de  druk  van  verstedelijking  voor  het  gebied  te  verminderen,  zijn 
alternatieve  oplossingen  voor  onder  andere  verkeersontsluiting  voortgekomen  uit  het  project 
“Twekkeler  Balans”.  Het  gebied  wordt  dan  ook  zoveel  mogelijk  ontzien  door  de  gemeenten 
Enschede en Hengelo. 

In twee jaar tijd zijn veel concrete plannen, initiatieven en activiteiten uit het project “Twekkeler 
Balans” gerealiseerd door een groep bestuursleden van de Vereniging Behoud Twekkelo, onder 
wie oud-voorzitter Henk Vosmer (2012). Hier worden enkele concrete plannen uitgelicht, waarmee 
de bestuursleden van de vereniging de eindstreep niet hebben gehaald. Twee ideeën voor een 
Vereniging van Land(goed)eigenaren en netwerk van trekkershutten zijn niet uitgevoerd door de 
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hoge  intensiteit  van  het  gebiedsproject  en  een  bestuurswissel  van  de  Vereniging  Behoud 
Twekkelo.  Het  doel  van  de  Vereniging  van  Land(goed)eigenaren  is  geweest  om  het 
landschapsbeheer zelf met een fonds te financieren en organiseren op de grotere schaal van een 
collectief. Daardoor zou het beheer van landgoederen met gezamenlijke planning kunnen worden 
uitgevoerd en zou nieuwe werkgelegenheid van het gebied kunnen worden gecreëerd. Bij het idee 
van het  netwerk van trekkershutten zouden inkomsten voor grondeigenaren en gemeenten uit 
boekingen kunnen worden binnengehaald. Het netwerk van trekkershutten is bedoeld voor een 
bijdrage aan de verbinding met recreanten naar het gebied. Later heeft de Vereniging Behoud 
Twekkelo ook de twee ideeën uit het project “Twekkeler Balans” niet opgepakt.  Wensen van het 
oude bestuur maken plaats voor de tijdrovende opgave van het oppakken van actuele zaken en 
het meedenken over alternatieve oplossing. 

Particuliere initiatieven maken onderdeel uit van het project “Twekkeler Balans” onder de thema's 
'ruimte  voor  bedrijvigheid'  en  'ruimte  voor  recreatie  en  toerisme'  (VBT,  2006,  p.  3-4).  In  dat 
gebiedsproject  zijn  er  veel  particuliere  initiatieven  ontwikkeld  voor  verblijfsaccommodatie  en 
andere faciliteiten (VBT, 2012). Henk Vosmer, Hems Averink en Frans Swidde (2012) verklaren dat 
particuliere  initiatieven  van  de  grond  zijn  gekomen  met  de  VAB  regeling,  wat  staat  voor 
'Vrijgekomen Agrarische Bebouwing'. Nieuwe functies van wonen, werken, toerisme en recreatie 
kunnen  worden  uitgeoefend  door  het  hergebruik  van  vervallen  schuren.  In  het  project 
“Twekkelerbalans” zijn particuliere initiatiefnemers sneller geactiveerd door middel van de VAB-
regeling en andere soorten regelingen. Een voorbeeld daarvan is dat  Arnold Enklaar (2012) een 
koetshuis tot kantoor kon verbouwen met een laatste subsidie van het Rijk.  

Particuliere initiatiefnemers zijn actief bezig om zelf ideeën tot uitvoering te brengen en van 
toegevoegde  waarde  te  zijn  voor  het  behoud  van  Twekkelo  (Overbeek,  B.,  2012).  Deze 
kenmerken zijn van toepassing op alle particuliere initiatiefnemers, die hun idee hebben uitgewerkt 
tot een concreet initiatief in of buiten het project “Twekkeler Balans”. Het gezamenlijk kenmerk van 
veel particuliere initiatiefnemers is nog gevonden in het feit dat concrete particuliere initiatieven van 
bewoners in Twekkelo veelal specifiek betrekking hebben op een privé bezit of project (zie figuur 
6).

Collectieve activiteiten  zijn tevens een onderdeel van het project “Twekkeler Balans” onder het 
thema 'ruimte aan recreatie en toerisme' (VBT, 2006, p.  6). Het initiatief van de “Stiewelpaden” – 
een netwerk  van wandelpaden  –  is  verder  uitgebreid  in  het  gebiedsproject,  waarbij  de  groep 
particuliere grondeigenaren is  vergroot  naar zo'n veertig tot  vijftig deelnemers (Vosmer,  2012). 
Arnold Enklaar (2012) en enkele andere bewoners van het buurtschap Twekkelo hebben eerst 
gekeken naar een voorbeeld van wandelpaden in de streek Zuid-Limburg. Het argument van de 
particuliere initiatiefnemers van de “Stiewelpaden” is dat de waardering van mensen van elders 
wordt  vergroot  voor  het  kleinschalige  en  authentieke  cultuurlandschap  dat  voor  Twekkelo  zo 
kenmerkend is.  Het  recreatieve netwerk van wandelpaden loopt  over  particuliere en openbare 
gronden en loopt langs bijzondere plekken in het gebied Twekkelo (Averink & Swidde; Vosmer, 
2012). Een “Stiewelpad” loopt bijvoorbeeld over de vuilstort van het bedrijf Twence, waardoor de 
scheiding van de industriële activiteiten met het buitengebied duidelijk zichtbaar is (Vosmer, 2012). 
Het resultaat van het initiatief  van de “Stiewelpaden” is dat het buurtschap Twekkelo recreatief 
aantrekkelijk en daardoor belangrijker is geworden voor de gemeente Enschede (Enklaar, 2012; 
Averink & Swidde, 2012). 
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Kader 1: Speerpunten LEADER-projecten en gebiedsorganisatie 

Een toekomstvisie  voor  de periode  2014  –  2020  is  recentelijk  door  LEADER Zuid  Twente 
gemaakt met de titel “LEADER Zuid Twente: Van geld gestuurd naar energie gedreven” (Marb 
Consultancy, 2012).

LEADER  Zuid  Twente  streeft  naar  het  bevorderen  van  vernieuwing  in  het  buitengebied. 
Daarvoor  verwijst  LEADER  Zuid  Twente  (Marb  Consultancy,  2012,  p.  12,  20)  naar  het 
rendement van het particulier initiatief van Henk Vosmer voor de “Stichting ARTwekkelo”. Bij dit 
initiatief  zijn  werkgelegenheid  en  economische  activiteiten  bevorderd  in  het  buurtschap 
Twekkelo.  Om  rendement  met  succesvolle  projecten  voor  gebiedsontwikkeling  te  behalen, 
heeft LEADER Zuid Twente nu de volgende speerpunten (criteria voor initiatieven) opgesteld: 

“1. Het initiatief moet een gezamenlijke actie zijn uit de lokale of regionale samenleving; 
2. Het initiatief moet deel uitmaken van een groter plan, een visie op lokaal of regionaal niveau; 
3.  Er  moet  duidelijk  sprake  zijn  van  samenwerking  tussen  verschillende  partijen  en 
organisaties,  denk  daarbij  aan  privaat-publieke  samenwerking,  samenwerking  tussen 
belangenorganisaties, lokale initiatiefgroepen, ondernemers etc.;
4. Een goede lokale of regionale organisatie die gemotiveerd is om van het project een succes 
te maken is vereist;
5. Een verdienmodel dient ten grondslag te liggen – of gevonden te worden – om het voor 
deelnemers aantrekkelijk te maken om ook op langere termijn met het project door te gaan.
6. Het initiatief verbindt de twee werelden stad en land met elkaar of zorgt voor wisselwerking 
tussen stedelijk gebied en ruraal gebied;
7. Stimuleer initiatieven en projecten die een sterke, economische basis hebben en daardoor 
de sociale cohesie versterken;
8.  Stimuleer initiatieven die ondernemerschap aanmoedigen en werkgelegenheid stimuleren 
(Marb Consultancy, 2012, pp. 22-23)”.

In de toekomstvisie van LEADER Zuid Twente (Marb Consultancy, 2012, pp. 18-19, 24) komt 
de coöperatiegedachte naar voren. De toekomstvisie “LEADER Zuid Twente” wenst ook dat 
gezamenlijke verdienprojecten worden opgezet door groepen particuliere initiatiefnemers, die 
zich  hebben  verenigd  in  een  gebiedssamenwerking.  De  gebiedsorganisatie,  zoals  een 
coöperatie, wordt als een kans gezien om te komen tot een bundeling van initiatieven in het 
buitengebied. Particuliere initiatiefnemers kunnen met (bestaande) instrumenten en middelen 
(bijvoorbeeld  geld)  elkaar  versterken  in  de  gebiedsorganisatie.  Ontwikkelingen  in  het 
buitengebied  kunnen  dan  (gedeeltelijk)  los  van  subsidieprogramma’s  van  verschillende 
overheden worden gerealiseerd (zie 1.1). 



Noaberschap (Achterhoeks en Drents) (Nederlands: nabuurschap) zijn de gezamenlijke noabers 
(buren)  in  een  kleine  sociale,  overwegend  agrarische  gemeenschap.  Bewoners  van  een 
noaberschap werken bij collectieve activiteiten als de opzet van een netwerk van “Stiewelpaden” 
effectief  samen.  Dit  maakt  dat  het  karakteriserende  cultuurlandschap  van  Twekkelo  nog 
toegankelijker  is  geworden.  Veel  geïnterviewde  particuliere  initiatiefnemers  merken  op  dat 
bewoners – van zowel het betreffende noaberschap als nieuwkomers – aan weerszijden van het 
gebied  elkaar  ontmoeten  door  collectieve activiteiten van de Vereniging Behoud Twekkelo.  De 
saamhorigheid van de Twekkeler gemeenschap is versterkt door sociale verbanden van bewoners 
in een noaberschap en participatie van alle bewoners in de gezamenlijke organisatie  (Enklaar, 
2012).  Actieve  noabers  staan  voor  elkaar  klaar en  geven  de  benodigde  hulp  aan  huis  op 
gelegenheden  van  rouwen  en  trouwen  (Overbeek,  H.,  2012;  Averink  &  Swidde,  2012; 
Inspraakavond VBT, 2012). 

Het  buurtschap  Twekkelo  kent  circa  vier  groepen  van  bewoners,  die  zijn  verenigd  in  een 
noaberschap (Enklaar,  2012).  Elke  noaberschap  variëert  in  omvang  –  van  tien  tot  vijftien 
aaneengesloten huishoudens –  én in sterkte binnen Twekkelo (Vosmer, 2012). In verschillende 
delen van het gebied is er van oudsher een noaberschap gevormd (Enklaar, 2012). Er is geen 
sprake meer van een scheiding tussen het Enschedese en Hengelose gedeelte door de oprichting 
van de Vereniging Behoud Twekkelo (Vosmer, 2012). Variaties van plekken die behoren tot een 
noaberschap zijn naar voren gekomen in de open gesprekken met particuliere initiatiefnemers in 
Twekkelo (vergelijk kaart 5.1).

De grootste noaberschap bestaat  uit  de aangesloten huishoudens bij  het  landgoed Het  Stroot 
binnen de gemeente Enschede (Enklaar, 2012). Eén noaberschap is ook sterk aan de oostkant 
van landgoed Het Stroot in Enschede (Averink & Swidde, 2012). Ten westen van dat landgoed lijkt 
een noaberschap wat minder sterk (Overbeek, H., 2012). In de gemeente Hengelo hebben twee 
groepen  van  bewoners  zich  aangesloten  bij  een  noaberschap.  Dat  is  tevens  de  kleinste 
noaberschap van het gebied (Enklaar, 2012). Deze zijn ontstaan door de verschillende kijk van 
bewoners op ontwikkelingen in het buurtschap Twekkelo (Overbeek, H., 2012). 

5.1.2 Ondernemerschap van particuliere initiatieven

Particuliere initiatieven zijn in kaart gebracht om een duidelijker overzicht te bieden van bestaande 
en  potentiële  economische  activiteiten  van  particulieren  en  ondernemers  in  het  buurtschap 
Twekkelo (zie  kaart  5.1).  In  dit  kader  zijn  bepaalde  particuliere  initiatieven  wel  of  niet 
samengebracht  op  de  kaart.  Vier  particuliere  initiatieven  zijn  bijvoorbeeld  geclassificeerd  als 
verblijfsaccommodatie. Op de kaart is het zichtbaar gemaakt dat een combinatie met een 'Bed and 
Breakfast'  is  gelegd door één particuliere initiatiefnemer in Twekkelo.  Daarom is dat  particulier 
initiatief  in  Twekkelo  apart  weergegeven  op  de  kaart.  De  ateliers  voor  kunstenaars  en  het 
cultuurpodium voor de Twekkeler gemeenschap zijn ook apart weergegeven op de kaart en staan 
juist  in  relatie  met  elkaar.  In  dit  geval  is  er  een onderscheid  gemaakt  in  atelierruimte van de 
“Stichting ARTwekkelo” en in locatie voor activiteiten van deze organisatie op het vlak van kunst, 
cultuur  en  educatie.  De  Armenstaat  exploiteert  het  “Kulturhus  Johanneskerk  Twekkelo”  voor 
maatschappelijke  activiteiten  en  is  een  derde  organisatie  met  een  bestuur  in  het  buurtschap 
Twekkelo.  De  hoge  organisatiegraad  is  kenmerkend  voor  het  kleinschalige  gebied  met  een 
omvang van ongeveer 8,5 vierkante kilometer (Oldejans & Overbeek, H., 2012; VBT, 2005, p. 3). 

59



Als aanvulling op de kaart is een weergave van het kleinschalige en authentieke cultuurlandschap 
van Twekkelo  gevonden (zie figuur  5.3).  Deze weergave geeft  een ander  perspectief  van het 
buurtschap Twekkelo dan de kaart. In de plannen en ideeën  van Arnold Enklaar (2012) en Jeroen 
Jordaan (2012) is naar voren gekomen dat de concrete initiatieven ten goede komen aan natuur- 
en landschapsontwikkeling   op de landgoederen Het  Stroot  en Christinalust.  Deze particuliere 
initiatieven zullen meerdere activiteiten omvatten dan de stip op de kaart weergeeft (zie kaart 5.1) 
De economische activiteiten van particuliere initiatiefnemers dragen bij aan de instandhouding van 
de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het gebied (VBT, 2006, p. 3). Er wordt hier 
nader bekeken op welke manier deze verbinding wordt gerealiseerd door het ondernemerschap 
van particuliere initiatieven in Twekkelo. 

De organisatie van de “Stichting ARTwekkelo” onderneemt verschillende activiteiten  met ateliers,  
het cultuurpodium en eigen projecten. Henk Vosmer streeft met dit particuliere initiatief naar de 
volgende drie doelen: de huisvesting van creativiteit, het programmeren van het cultuurpodium in 
de Johanneskerk en het  stimuleren en faciliteren van beeldende kunst.  De activiteiten van de 
“Stichting ARTwekkelo”  zijn  ook bedoeld als  bijdrage  aan de cultuurhistorische kwaliteiten van 
Twekkelo.  Er  wordt  positief  bericht  over  de  verschillende  activiteiten  van  de  “Stichting 
ARTwekkelo”, wat van belang is voor de beeldvorming van Twekkelo. Een voorbeeld daarvan is 
het kunstproject “A Lovely Place”, dat de band van mensen met Twekkelo in beeld laat brengen 
door (de werken van) kunstenaars en dichters. 

Kaart  5.1:  Particuliere  initiatieven  met  bestaande  en  potentiële economische  activiteiten  in 
Twekkelo

Bron: Gemeente Enschede, 2012.
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Figuur 5.3: Weergave van het buurtschap Twekkelo

Bron: Vereniging Behoud Twekkelo, 2006, p. 4. 

Volgens  Henk  Vosmer  (2012)  zijn  faciliteiten  van  de  creatieve  industrie  en  maakindustrie 
belangrijker en interessanter geworden voor het buitengebied in de regio Twente. Deze particuliere 
initiatiefnemer heeft  gebruik gemaakt van de VAB-regeling om voormalige agrarische gebouwen 
op  boerenerven  te  transformeren  tot  betaalbare  atelier-  en  werkruimte  voor  kunstenaars, 
vormgevers  en  ontwerpers.  De  ateliers  op  boerenerven geven  vaak  ruimte  aan  twintig  tot 
vijfentwintig kunstenaars, ontwerpers en vormgevers op drie locaties in Twekkelo (zie kaart 5.1). 
Enkele ateliers zijn op het eigen boerenerf gerealiseerd met ruimte voor presentaties, exposities en 
seminars. Het bedrijf Twence heeft grondgebied naast de snelweg A35 in bezit en heeft de twee 
boerenerven  in  dat  gebied  ter  beschikking  gesteld  aan  de  “Stichting  ARTwekkelo”.  Een 
bronswerkplaats is gerealiseerd op één van die boerenerven. De ateliers in voormalige boortorens 
zijn tevens beschikbaar gesteld voor de “Stichting ARTwekkelo” door het bedrijf Akzo Nobel, dat 
het initiatief heeft genomen om de twee boortorens als Rijksmonument te behouden. Met deze 
nieuwe functie kunnen de gemeenten en Akzo Nobel het behoud van dat erfgoed realiseren en 
financieren.  

Twee  particuliere  initiatieven  in  Twekkelo  hebben  betrekking  op  bestaande  en  potentiële 
activiteiten met energie vanuit biomassa. Hans Overbeek (2012) en Arnold Enklaar (2012) zijn van 
mening  dat  energie  vanuit  biomassa  een  veel  hoger  rendement  kan  opleveren  door  zelf  het 
initiatief te nemen tot de aanschaf van een houtkachel of -ketel en voor het gebruik van hout in 
Twekkelo (zelfvoorziening). Om continu hout voor de verwarming van het eigen huis te leveren, 
zijn die particuliere initiatiefnemers bereid om te investeren in de landschappelijke kwaliteiten van 
het gebied. In de visie van Hans Overbeek (2012) zijn particuliere initiatieven met energie vanuit 
biomassa ook van belang voor werkgelegenheid en medewerking van bewoners in Twekkelo.
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Hans Overbeek (2012) werkt samen met een buurman mee aan het landschapsonderhoud van 
Twekkelo tegen een financiële vergoeding van de gemeente Enschede in het kader van de Groene 
en Blauwe Diensten. Dode bomen worden tussen de houtwallen van een landgoed uitgehaald, 
waarvan het  hout  zelf  wordt  gekapt  en opgeslagen op het  erf.  Houten balken worden ermee 
vervangen in het eigen huis en specifieke houten palen worden geplaatst voor het hek langs de 
weilanden. 

Het idee van Arnold Enklaar (2012) gaat om een systeem voor de levering van energie vanuit 
biomassa tegen een gereduceerde prijs, wat overeenkomt met zijn voorbeeld van een houtdrogerij 
in Brabant. De houtketel zal geld kunnen opbrengen als meer huishoudens in de nabije omgeving 
ervan gebruik maken. In het geval van een tekort aan hout in het gebied zou het bos van het 
landgoed Het Stroot kunnen worden gebruikt voor natuurontwikkeling. De activiteiten zouden voor 
het  landschap  tot  gevolg  hebben  dat  de  natuur  van  een  'kort  doorloopbos'  bestaat  uit  jonge 
loofbomen en struiken. De takken van bomen kunnen worden verwerkt tot biomassa voor energie 
en zullen daardoor in mindere mate achterblijven in het bos. 

Jeroen Jordaan (2012) heeft recentelijk het concrete plan voor een natuurbegraafplaats ingediend 
bij de gemeente Enschede, dat het in behandeling heeft genomen. De bedoeling van het particulier 
initiatief is dat het landgoed Christinalust kan worden behouden met een passende economische 
drager. De natuurbegraafplaats zal in het teken staan van de rustige beleving van natuur door 
mensen  naar  het  voorbeeld  van  een  natuurbegraafplaats  in  Limburg.  Omdat  het  landgoed 
Christinalust binnen de Ecologische Hoofdstructuur valt, wordt erover nagedacht om de faciliteiten 
voor  de  ceremonie  en  consumptie  na  afloop  van  een  begrafenis  te  concentreren in  een 
multifunctioneel gebouw (zie kaart 5.1). Een praktijkplaats voor groene educatie zou ook onderdeel 
kunnen uitmaken van die faciliteiten, waarbij studenten een rol kunnen spelen in het behoud van 
het landgoed Christinalust. Het concrete plan voor een natuurbegraafplaats legt ook de koppeling 
met  ideeën voor  de  uitbreiding  van  een  wandelpaden  langs de vijver  en Twekkeler  beek,  de 
plaatsing  van  infoborden  bij  elementen  van  cultuurhistorische  waarde  en de  ontwikkeling  van 
nieuwe natuur. 

De  particuliere  initiatieven  voor  verblijfsaccommodaties zijn  ondernomen  voor  overwegend 
kleinschalig recreatief verblijf in het kader van het behoud van Twekkelo (VBT, 2005, p. 6). In de 
loop van de jaren zijn er steeds meer particuliere initiatieven ontplooid voor verblijfsrecreatie in 
Twekkelo. Hier zullen er een aantal uitgelicht worden. In het jaar 1994 zijn  Ineke en Willy Reef 
(2012) met de “Minicamping Twekkelo” begonnen voor de instandhouding van hun boerderij. Na 
een lang traject vanaf het jaar 2005 hebben Bart en Tho Overbeek (2012) het particulier initiatief 
van  een  'Bed  and  Breakfast'  tot  stand  gebracht  met  een  theetuin  en  vijf  boerderijkamers.  Er 
worden  verschillende  arrangementen  voor  trouwerijen  en  activiteiten  voor  bijvoorbeeld 
muziekoptredens  aangeboden.  Voor  de theetuin  “Op  't  Oorbeck”  is  een  schuur  verbouwd  tot 
gastruimte en tot een klein restaurant voor een groot gezelschap (Averink & Swidde, 2012). In het 
jaar 2009 heeft  Hems Averink een schuur (spieker) verbouwd tot twee appartementen en heeft 
deze genoemd als “Kotman's spieker”. Frans Swidde heeft net een nieuw appartement gebouwd 
op de voormalige plek van een vervallen schuur, welke waarschijnlijk steeds zal worden verhuurd 
over een groter tijdsbestek van een aantal weken tot een half jaar. De VAB regeling geldt tevens 
voor landgoederen in de Gids Buitenkans van de gemeente Enschede (2010). Langs deze weg is 
het  particuliere  initiatief  van  Arnold  Enklaar (2012)  voor  een seniorenerf  nog te realiseren als 
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economische drager voor het landgoed Het Stroot. De inkomsten van de verhuur zullen dan ook 
worden gebruikt voor het beheer van de buitenplaats. 

Ten noorden van het particulier initiatief van Arnold Enklaar (2012) voor verblijfsaccommodaties 
vlak  bij  het  landgoed  Het  Stroot  is  de  militaire  kazerne  gelegen,  waarbij  het  terrein  nog  is 
afgesloten met een hek (zie kaart 5.1). Enkele particuliere initiatiefnemers in Twekkelo hebben de 
potentiële activiteiten op een voormalig terrein van de Luchtmacht ter sprake gebracht. Bewoners 
in Twekkelo hechten waarde aan een goede herbestemming van de militaire kazerne door de 
gemeente Enschede. Een nieuwe invulling van dat terrein zal waarschijnlijk worden gegeven door 
een nieuwe particuliere initiatiefnemer, die daar zorg als belangrijkste functie zou willen realiseren 
(Averink & Swidde, 2012; Van Gessel, 2012).  

5.2 Particuliere initiatiefnemers over gebiedssamenwerking

In  deze  paragraaf  worden  opvattingen  van  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  over 
gebiedssamenwerking gegeven vanuit de benadering van 'Moeten-Willen-Kunnen'. De opzet van 
deze paragraaf is gemaakt aan de hand van het gezegde van Bart Overbeek (2012): “Waar een 
wil is, is een weg”. Ook Hans Overbeek (2012) vertelt dat de wil van mensen bepalend is voor 
samenwerking, dat zich 'moet' ontwikkelen met particuliere initiatieven van bewoners in het gebied. 
Deze  wilskracht  van  bewoners  maakt  het  mogelijk  dat  particuliere  initiatieven  van  de  grond 
'kunnen'  worden gebracht  in  het  buurtschap Twekkelo (Overbeek,  B.,  2012).  De aspecten van 
'Willen', 'Moeten' en 'Kunnen' komen achtereenvolgens aan bod in deze paragraaf. Ook zal een 
bestaand samenwerkingsverband van particulieren en ondernemers  in  het  buitengebied nader 
worden bekeken.

5.2.1 Drijfveren en wensen

Particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  willen  zich  toespitsen  op  verdere 
ontwikkeling  binnen  de  thema's  van  energie,  kleinschalige  landbouw  (voor  de 
mogelijkheid van een streekmarkt) en toerisme (Overbeek, H., 2012). Henk Vosmer 
(2012)  organiseert  bijvoorbeeld  creatieve  sessies  voor  bedrijven  samen  met  kunstenaars  in 
Twekkelo.  Daarmee  wil  deze  particuliere  initiatiefnemer  meer  faciliteiten  in  het  buitengebied 
aanbieden  onder  het  thema  van  toerisme.  De  relatie  van  stad  en  buitengebied  kan  goede 
'verkoopconcepten' voortbrengen. 

Als gevolg van de verschillende kijk van bewoners op ontwikkelingen in het buurtschap Twekkelo 
treden  bewoners  wat  minder  op  de  voorgrond  met hun  wil.  Doordat  de  Vereniging  Behoud 
Twekkelo meer kennis van zaken heeft, maakt zij afwegingen voor bewoners ten behoeve van 
saamhorigheid (Overbeek, H, 2012). Ook de zes andere drijfveren van particuliere initiatiefnemers 
in Twekkelo komen hier opeenvolgend aan bod (zie tabel 5.1). Vervolgens wordt ingegaan op de 
eigen wensen van particuliere initiatiefnemers in Twekkelo.  Daarin komt de samenwerking van 
particuliere initiatiefnemers van "Buiten in Enschede” aan bod.  De wens voor de gezamenlijke 
uitvoering van het beheer wordt behandeld in het kader van de toepassing en aanpak van “Jij 
maakt de buurt!” in het buitengebied (zie 3.3.2 & 4.1.1).  
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Tabel 5.1: Overzicht van drijfveren in Twekkelo
Drijfveren
Saamhorigheid
Gevoel van meedoen
Van toegevoegde waarde zijn
Zelfstandigheid behouden
Zelfvoorziening
Financieel voordeel
Oog voor (verdien)mogelijkheden

Veel particuliere initiatiefnemers in Twekkelo noemen allereerst saamhorigheid met betrekking tot 
samenwerking. Dat wordt door Henk Vosmer (2012) gezien als een verbindende factor van de 
Twekkeler gemeenschap. Buurtbewoners delen een toekomstbeeld voor het buurtschap Twekkelo. 
Arnold Enklaar (2012) geeft  aan dat  de Vereniging Behoud Tweekkelo heeft  gezorgd voor die 
saamhorigheid. Buurtbewoners participeren in de vereniging, hoewel het in eerste instantie gaat 
om een  belangenvereniging.  Doordat  de  vereniging  voor  participatie  van  de  gemeenschap  is 
bedoeld,  worden  er  zoveel  mogelijk  collectieve  activiteiten  georganiseerd  in  het  buurtschap 
Twekkelo.

De uitspraak “Je werkt er zelf aan mee” van Henk Vosmer (2012) kwam voort uit de saamhorigheid 
van bewoners in het buurtschap Twekkelo. Die uitspraak wijst op de beweegreden voor het gevoel 
van meedoen. Deze drijfveer in de Twekkeler gemeenschap is bijvoorbeeld van toepassing op de 
“Stichting  ArTwekkelo”.  Meer  bewoners  willen  meedoen  met  het  verbouwen  van  voormalige 
schuren op boerenerven tot kunstateliers. Het initiatief van Frans Swidde voor appartementen is 
aanvankelijk  ontstaan met het  ideaal om kunstenaars op het  boerenerf  te vestigen (Averink & 
Swidde, 2012). Ook bedrijven zien kans hierin deel te nemen met passende initiatieven in het 
gebied, zoals de deelname van het bedrijf Akzo Nobel om boortorens in Twekkelo ter beschikking 
te stellen (Vosmer, 2012). 

Kenmerkend voor bewoners van Twekkelo is dat zij geen afwachtende houding hebben (Averink & 
Swidde, 2012). Bart Overbeek (2012) vertelt dat particuliere initiatiefnemers juist van toegevoegde 
waarde  willen zijn voor het gebied (vergelijk figuur 5.2). Particuliere initiatiefnemers in Twekkelo 
proberen  de  verbinding  te  leggen  met  het  behoud  van  het  buitengebied.  Daarmee  creëren 
particuliere initiatieven bewustwording bij mensen en partijen voor de groene longfunctie van het 
gebied. Dat overstijgend effect vinden particuliere initiatiefnemers een belangrijk onderdeel van de 
intensieve en actieve lobby voor de bescherming van Twekkelo tegen de druk van oprukkende 
verstedelijking.  In  dit  kader  heeft  een  groep  particuliere  grondeigenaren  zelf  het  netwerk  van 
wandelpaden gerealiseerd in Twekkelo (Reef, 2012). 

Voor het gebied zetten sommige particuliere initiatiefnemers in Twekkelo zich in vanuit de drijfveer 
voor het behoud van zelfstandigheid. Een manier voor bewoners van Twekkelo om zelfstandigheid 
van  het  gebied  te  behouden  is  dat  eigen  opbrengsten  met  particuliere  initiatieven  worden 
gegenereerd. Daarmee willen particuliere initiatiefnemers 'op eigen benen staan' (Vosmer, 2012). 
Bewoners  van  Twekkelo  willen  ook  zelfstandigheid  behouden,  als  zij  zich  verenigen  voor 
gebiedssamenwerking  (Overbeek,  B,  2012).  Onder  het  thema  energie  streven  sommige 
particuliere initiatiefnemers naar zelfvoorziening in Twekkelo.  Voor energie vanuit biomassa willen 
particuliere  initiatiefnemers  hout  op  een  bewuste  manier  verzamelen  binnen  de  eigen 
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leefomgeving (zie 5.1.2). Hans Overbeek (2012) denkt dat hout voor eigen energievoorziening in 
de toekomst meerwaarde heeft ten opzichte van andere brandstoffen. Daarvoor worden enkele 
redenen  gevonden  in  de  betaalbaarheid  van  hout  en  verduurzaming  ten  behoeve  van  een 
zorgvuldig  behoud  van  het  gebied.  Samenwerking  voor  de  mogelijkheid  van  energie  vanuit 
biomassa  wordt  gekenmerkt  door  kleinschaligheid,  wat  een  beweegreden  voor  particuliere 
initiatiefnemers  is  om  zelf  of  gezamenlijk  van  een  houtkachel  of  -ketel  gebruik  te  maken 
(Overbeek, H, 2012; Enklaar, 2012). 

Het wordt meestal pas verdienstelijk nadat men tot een (gezamenlijke) investering van particuliere 
initiatieven  in  het  buurtschap  Twekkelo  komt  (Vosmer,  2012;  Overbeek,  H,  2012).  Financieel  
voordeel  wordt  gezien  als  één  van  de  belangrijkste  beweegredenen  van  particuliere 
initiatiefnemers voor samenwerking.  De ontplooiing van succesvolle particuliere initiatieven hangt 
samen  met  voldoende  economische  haalbaarheid  en  -draagkracht,  waarvoor  bewoners  van 
Twekkelo zich willen inzetten (Averink & Swidde, 2012; Jordaan, 2012).  “Uiteindelijk moet je je  
eigen boterham ermee verdienen. Als dat niet lukt ontstaan initiatieven ook niet” (Overbeek, B, 
2012). Veel particuliere initiatiefnemers in Twekkelo halen inkomsten uit de verhuur van faciliteiten 
en (verblijfs)voorzieningen (zie 5.1.2). Daaruit blijkt een verandering van de bestemming rendabel 
voor  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo,  die  bijvoorbeeld  een  landgoed  in  bezit  hebben 
(Jordaan , 2012; Enklaar, 2012). Het verschil is dat grond voor het initiatief van Stiewelpaden ter 
beschikking  wordt  gesteld  zonder  verdienmodel  (Overbeek,  B,  2012;  zie  2.1.3).  Financieel 
voordeel bevordert het enthousiasme en de belangstelling van particulieren en ondernemers voor 
collectieve economische activiteiten in het buurtschap Twekkelo (Oldejans & Overbeek, H., 2012; 
Overbeek, B, 2012). 

Als  gevolg  van  pro-actieve  houding  hebben  bewoners  van  Twekkelo  oog  voor 
(verdien)mogelijkheden met  particuliere  initiatieven.  Deze  drijfveer  is  ontdekt  in  acties  van 
particuliere initiatiefnemers in Twekkelo. Als een oplossing vanuit een nieuwe mogelijkheid zich 
voordoet, dan staan bewoners van Twekkelo, en in het bijzonder boerenondernemers, open voor 
het realiseren van kansen (Enklaar,  2012). Bewoners van het gebied bekijken van tevoren het 
liefst succesvolle voorbeelden, waarvoor zij weleens reizen naar plekken in binnen- en buitenland 
om het  resultaat  van een (verdien)mogelijkheid  met  eigen ogen te  zien (Overbeek,  H.,  2012; 
Enklaar, 2012). Een standpunt is dat ondernemers elkaar mogelijkheden gunnen en ruimte geven 
in het gebied (Vosmer, 2012). Particuliere initiatiefnemers in Twekkelo houden dan ook rekening 
met andere initiatieven door niet allemaal dezelfde weg te gaan (Averink & Swidde, 2012). 

Bewoners van Twekkelo geven verschillende reacties over hun eigen  wensen, welke vooral te 
maken hebben met de leefbaarheid van de gemeenschap en het behoud van het gebied  (Reef, 
2012). “We hebben alles wat we wensen. Puur van de overheid verwachten we zo min mogelijk” 
(Overbeek, B, 2012). Zo'n uitspraak kan worden bezien in de context van de huidige beweging van 
particuliere  initiatiefnemers  van  onderop.  Andere  wensen  van  particuliere  initiatiefnemers  zijn 
gevonden  ten  aanzien  van  mogelijkheden  in  het  buurtschap  Twekkelo.  Particulieren  en 
ondernemers  willen  dat  particuliere  initiatieven  zo goed  mogelijk  gaan draaien.  Volgens Henk 
Vosmer (2012) kan de gemeente Enschede wel helpen met het presenteren van informatie over 
mogelijkheden  en  aanprijzen  van  plekken  in  het  buitengebied  samen  met  particuliere 
initiatiefnemers in Twekkelo. “Als de gemeente bij bedrijven op bezoek komt, kan zij wijzen naar  
mogelijkheden zodat alles op natuurlijke wijze gebeurt” (Vosmer, 2012). De gemeente Enschede 
heeft recentelijk het initiatief voor een publiciteitscampagne van “Rondje Enschede” genomen (zie 
kader 2). 
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In het buurtschap Twekkelo zijn bewoners van mening dat zij zich gezamenlijk inspannen voor het 
beheer (zie figuur 5.6). “Mensen maken zich sowieso sterk voor hun eigen buurt. Dat bepaalt hier  
het landschap” (Enklaar, 2012), en: “Veel mensen zijn bezig om het netjes te houden” (Averink & 
Swidde, 2012). Bewoners van Twekkelo hebben relatief veel gronden in particulier eigendom en 
gaan  zelf  over  de  vormgeving  daarvan  (Enklaar,  2012).  Als  de  gemeente  Enschede  het 
Wijkbeheerplan toch projectmatig met “Jij maakt de buurt!” aanstuurt, dan kan het contact via de 
Vereniging Behoud Twekkelo  verlopen en gaat  het  vooral  om bermonderhoud (Enklaar,  2012; 
Vosmer, 2012). Het bestuur van de Vereniging Behoud Twekkelo streeft ernaar dat de gemeente 
Enschede voorziet in basiskwaliteit en afstemming met de gemeente Hengelo met betrekking tot 
onderhoud  en  beleid  van  het  buitengebied  (Inspraakavond  VBT,  2012).  Enkele  particuliere 
initiatiefnemers  in  Twekkelo  zijn  van  mening  dat  de  Groene  en  Blauwe  Diensten  van  het 
Landschapsfonds voldoende moet zijn voor het beheer van het landschap (Overbeek, H, 2012; 
Averink & Swidde, 2012). Voor dit instrument wijst Henk Vosmer (2012) erop dat de gemeente 
Enschede een slimme koppeling kan leggen met de eigen werkervaring van buurtbewoners voor 
het onderhoud van het landschap. 
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Kader 2: Samenwerking door initiatiefnemers van “Buiten in Enschede” 

In het buurtschap Twekkelo hebben twee particuliere initiatiefnemers van de theetuin “Op ' t 
Oorbeck”  en  de  “Kotmanspieker”  zich  verbonden  aan  de  samenwerking  van  “Buiten  in 
Enschede”. In het jaar 2011 heeft de gemeente Enschede (2012c) een recreatieve route van 
circa veertig kilometer ontwikkeld die bewoners en bezoekers van Enschede leidt langs 'unieke 
pleister-  en  beleefplekken  en  bijzondere  activiteiten'  in  de  stadsrand.  Met  een 
publiciteitscampagne biedt de gemeente Enschede mogelijkheden voor ondernemingen in de 
buurt van het “Rondje Enschede”. Meer dan dertig ondernemers en particulieren die langs de 
route  zijn  gevestigd,  hebben  hier  op  ingespeeld  met  het  opzetten  van  het 
samenwerkingsverband “Buiten in  Enschede”  (2012).  In  dit  netwerk promoten ondernemers 
andere unieke plekken en verwijzen zij naar elkaar door (Averink & Swidde, 2012). De groep 
ondernemers en particulieren komt om de twee maanden bijeen om eigen ideeën te vormen 
voor  activiteiten rondom de stad Enschede (Averink & Swidde,  2012;  Overbeek,  B.,  2012). 
Momenteel is de wens van initiatiefnemers van “Buiten in Enschede” om samen een collectieve 
ondernemersvereniging te organiseren. De initiatiefnemers van “Buiten in Enschede” hebben 
alleen nog niet scherp wat hun gezamenlijk belang is (Overbeek, B., 2012).

Figuur 5.4: Logo “Buiten in Enschede” Figuur 5.5: Logo “Rondje Enschede”

                                                             
Bron: Buiten in Enschede, 2012.           Bron: Gemeente Enschede, 2012c.
                                               



Figuur 5.6: Bord “Twekkelo blijft mooi zonder rotzooi” vanaf de Gerinkhoekweg in Twekkelo 

In de periode van het gebiedsproject “Twekkeler Balans” heeft de Vereniging Behoud Twekkelo 
eerder nagedacht over een vorm van de gezamenlijk uitvoering van het beheer. Om de ecologie en 
het landschapsbeheer in het gebied te versterken, had de Vereniging Behoud Twekkelo (2006, p. 
5)  een idee van een Vereniging van Land(goed)eigenaren.  Hun idee van een Vereniging van 
Landgoedeigenaren is niet verder uitgevoerd met het projectplan Twekkeler Balans (2006) (zie 
5.1.1).  Volgens  Bart  Overbeek  (2012)  is  de  Vereniging  van  Eigenaren  nog  steeds  de  meest 
gewenste vorm voor gezamenlijk beheer door particuliere grondeigenaren in Twekkelo:  “Mensen 
willen graag eigen invloed blijven houden. Als ze gevoel hebben de controle kwijt te zijn, dan zijn  
ze niet bereid aan een gezamenlijk beheer bij te dragen. Een Vereniging van Eigenaren kan vanuit  
dat oogpunt nog wel, waarbij men gezamenlijk werk oppakt, aanbesteedt en afzet. Dat is volgens  
mij de enige vorm die een kans van slagen zou hebben”. Kortom, bewoners van Twekkelo willen 
zeggenschap en verantwoordelijkheid over de gezamenlijke uitvoering van het beheer in Twekkelo. 

De verschillende participatieprojecten van “Jij maakt de buurt!” zijn opgezet om het zeggenschap 
en verantwoordelijkheid van burgers te vergroten.  Maar  de beleidsadviseurs Yvonne Weustink 
(2012) en Rolf Oldejans (2012) van de gemeente Enschede zijn van mening dat het project “Jij 
maakt de buurt!” niet op dezelfde manier kan worden overgezet in het buitengebied. Hun mening is 
onderbouwd  met  enkele  feiten,  die  sommige  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  tevens 
hebben bevestigd in open gesprekken.  Er is veel minder openbare ruimte in het  buitengebied 
(Enklaar, 2012). Daar wordt “Jij maakt de buurt!” op een andere manier ervaren. Bewoners willen 
zelf bijdragen aan het beheer van het buitengebied (Visscher, 2012; Overbeek, B., 2012). Dit wordt 
opgepakt met andere initiatieven, die worden gefaciliteerd door de Groene en Blauwe Diensten. 
Het  Wijkbeheerplan  in  project  “Jij  maakt  de  buurt!”  is  eerder  een  initiatief  van  de  gemeente 
Enschede. 
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5.2.2 Urgenties van het gebied

Hans Overbeek (2012) vertelt dat de noodzaak voor samenwerking geringer is 
in Nederland, dan in andere landen zoals Frankrijk. Daar is een gebied heel 
wat afhankelijker van recreatief verblijf en is een particulier initiatief van 
een streekmarkt ontwikkeld tot een winstgevende coöperatie. Er is al gebleken dat de wil aanwezig 
is bij sommige bewoners van Twekkelo om in actie te komen voor deze verdienmogelijkheid met 
particuliere  initiatieven.  Omdat  deze  bewoners  van  het  buurtschap  Twekkelo  het  niet  willen 
afwachten, wordt er gedacht aan de mogelijkheid van energie vanuit biomassa op de korte termijn 
en het tot stand brengen van een streekmarkt op de lange termijn. 

Hans Overbeek en Arnold Enklaar (2012) vinden de mogelijkheid van energie vanuit biomassa 
rendabel  met  het  perspectief  op  de lange  termijn.  Buurtbewoners  komen gezamenlijk  op  een 
efficiënte wijze tegemoet aan hun vraag van energie als producent. Ook voorziet Arnold Enklaar 
(2012)  dat  de  infrastructuur  en  kennis  van  de  aanpak  belangrijk  zijn  voor  betaalbare 
energievoorziening in de toekomst. Volgens Hans Overbeek (Oldejans & Overbeek, H., 2012) zal 
de  mogelijkheid  van  energie  vanuit  biomassa  voor  Twekkelo  eerst  moeten  landen  in  de 
gemeenschap.  Als  ideeën  van  energie  breder  in  het  gebied  worden  gedragen,  kan  een 
gezamenlijk  verdienproject  van de Twekkeler  gemeenschap worden opgezet.  Een projectgroep 
van de Vereniging Behoud Twekkelo is al  opgericht  voor de mogelijkheid van energie, waarbij 
meerdere bewoners van het gebied reeds hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname. 
Medio maart 2012 is de projectgroep nog bezig geweest met het inventariseren van ideeën en 
gegadigden.

In  het  buurtschap  Twekkelo  is  het  gesprek  van  gebiedssamenwerking  gevoerd  over  de 
mogelijkheid van een streekmarkt. Particuliere initiatiefnemers zijn nu van mening dat de relatie 
tussen het gebied Twekkelo en de omliggende steden kan worden versterkt. Een manier daarin is 
om  het  aanbod  van  streekproducten  in  een  niche  markt  te  plaatsen  (Overbeek,  H.,  2012; 
Overbeek,  B.,  2012),  dus  waar  zo'n  specialisatie  volledig  tot  zijn  recht  komt.  Dat   idee  van 
Twekkelo  als  voedselproducent  heeft  overigens  een  historische  achtergrond  van 
gebiedssamenwerking in de vorm van een markt die tot ongeveer het jaar 1880 floreerde in de 
regio. Ook vertelt  Bart  Overbeek (2012)  dat  het  onderwerp van gesprek  eens is  geweest  om 
restgronden alsnog kleinschalig te verbouwen in het gebied, die niet meer voor productie worden 
gebruikt.  Voordat  het  Koetshuis  op  het  Stroot  tot  kantoor  verbouwd  is,  heeft  Arnold  Enklaar 
geprobeerd om een landgoedwinkel succesvol te laten draaien. Deze voorbeelden worden echter 
weinig  rendabel  gevonden  tegenover  de  inspanningen  van  particuliere  initiatiefnemers  in 
Twekkelo.  Hierdoor wordt  geen  voorgang  geboekt  met  het  gesprek  van  bewoners  over  de 
mogelijkheid  van  de  streekmarkt.  Ook  hebben  ondernemers  in  Twekkelo  nog  geen  collectief 
belang  en  gedeeld  doel  voor  een  dergelijke  kans  van  gebiedssamenwerking.  Hoewel  het 
gezamenlijk belang voor het behoud van het gebied een interessant schaal- en verdienmodel voor 
samenwerking  kan  bieden,  wacht  de  gemeenschap  van  Twekkelo  in  dit  geval  wel  op  een 
belanghebbende partij die de beweging van onderop in gang zet. In de Twekkeler gemeenschap 
kan  een  gunstig  verdienmodel  van  zo'n  belanghebbende  partij  mensen  meekrijgen  voor 
coöperatie-vorming. Particuliere initiatiefnemers in Twekkelo vinden het vooralsnog geen geschikt 
moment, want zij willen eerst meer vertrouwen hebben in een goed verkoopconcept met oog voor 
de juiste markt en netwerk van klanten (Overbeek, H., 2012; Overbeek, B., 2012).
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De noodzaak voor bewoners blijft aanwezig om deel te nemen in de Vereniging Behoud Twekkelo 
en  oplossingen  te  vinden  voor  de  toekomst.  Deze  prioriteit  van  de  gezamenlijke  organisatie 
betekent  ook  dat  bedreigingen  voor  Twekkelo  moeten  worden  omgezet  naar  oplossingen  en 
kansen (Vosmer, 2012). De Vereniging Behoud Twekkelo komt vaak niet toe aan de eigen wensen 
en beschikt ook niet over voldoende tijd en mogelijkheden om gezamenlijke verdienprojecten ten 
uitvoer  te  brengen  (Overbeek,  B.,  2012;  Overbeek,  H.,  2012).  Over  de  periode  van  het 
gebiedsproject “Twekkeler Balans” vertelt Henk Vosmer dat het project niet langer dan twee jaar 
moest duren vanwege de intensiteit. 
 
5.2.3 Behoefte en middelen 

Twee  bewoners  van  Twekkelo  willen  met   particuliere  initiatieven  beter 
tegemoetkomen aan hun behoefte van energie door gebruik te maken van hout 
in het gebied. Deze gemeenschappelijke hulpbron is goed verkrijgbaar en wordt 
van oudsher gebruikt in het buitengebied (Overbeek, H., 2012). Arnold Enklaar (2012) geeft aan 
dat meer hout toch erbij zal moeten worden gezocht als de hele Twekkeler gemeenschap gebruik 
ervan wilt maken. Ook heeft die particuliere initiatiefnemer zelf een idee hoe een eventueel tekort 
aan hout voor eigen energievoorziening zal kunnen worden aangevuld (zie 5.1.2). Om een aantal 
huishoudens op een bepaalde schaal gebruik van een houtketel te laten maken, wordt gedacht 
aan het organiseren van een vorm van samenwerking waarin mensen privaat kunnen meedoen. 
Daardoor kan er worden aangesloten op de  behoefte van buurtbewoners en is voldoende hout 
voorradig.  Een  alternatief  voor  die  vorm  van  samenwerking  is  overigens  de  gezamenlijke 
organisatie, zoals de coöperatie.

Volgens  Enklaar  (2012)  moet  een  verdeelpunt  voor  samenwerking  worden  geregeld  met  drie 
verschillende partijen: leverancier, handelaar en afnemer. Op deze manier kan de houtketel geld 
opleveren met een systeem voor de levering van energie aan meerdere huishoudens. Ook de 
zeven  andere  benodigdheden  van  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  komen  hier 
opeenvolgend aan bod (zie tabel 5.2). 

Tabel 5.2: Overzicht van benodigdheden in Twekkelo
Benodigdheden
Markt
Netwerk
(Voor)trekkers
Verdeelpunt
Vernieuwing
Informatie over mogelijkheden (experiment) 
Communicatie bewoners zelf

Om een reële toekomstige verdienmogelijkheid te creëren, wil men de juiste  markt vinden in de 
nabijheid van het gebied (Overbeek, B., 2012). Jeroen Jordaan (2012) wijst er ook op dat de markt 
samenhangt met het verdienmodel voor samenwerking. Particuliere initiatiefnemers in Twekkelo 
vinden dat de inspanning voor gebiedssamenwerking gerechtvaardigd is als een goede omzet kan 
worden gedraaid met een zelfstandige onderneming (Overbeek, B., 2012). 
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Bij coöperatie zetten groepen burgers een netwerk op (Averink & Swidde, 2012). Dat is belangrijk 
voor  verkoop  van  concrete  producten  en  levering  van  diensten  aan  klanten  of  afnemers  in 
nabijheid  van  het  gebied.  Bart  Overbeek  (2012)  en  Hans  Overbeek  (2012)  vinden  dat  het 
economisch klimaat momenteel ongunstig is om zo´n distributienetwerk rendabel op te kunnen 
zetten. Een goed concept wordt nodig bevonden voor de ontwikkeling van samenwerking met een 
groep  ondernemers.  Bovendien  merkt  Henk  Vosmer  (2012)  op  dat  de  Vereniging  Behoud 
Twekkelo meer tijd moet besteden aan de overdracht van het netwerk van de voorganger, omdat 
aspirant bestuursleden van de vereniging dat nodig hebben.   

Ondernemers zijn als  (voor)trekkers  nodig om de mogelijkheid van een streekmarkt tot stand te 
brengen. Bart Overbeek (2012) geeft aan met een voorbeeld dat gebiedssamenwerking vanzelf 
kan  ontstaan  als  een  aantal  ondernemers  het  voortouw willen  nemen  voor  een  zelfstandige 
onderneming.  Bij  een  belanghebbende  partij  voor  het  concept  met  een  verdienmodel  kan  er 
worden gedacht aan ondernemers in het buurtschap Twekkelo.  

Hans Overbeek (2012)  heeft  het  verdeelpunt dat  mensen samenwerken aan dezelfde opgave 
naar voren gebracht.  De aanschaf van het materiaal vraagt bijvoorbeeld om een gezamenlijke 
investering. Als gevolg daarvan leggen mensen zich toe op bepaalde taken, waarmee zij elkaar 
aanvullen en versterken. Waarbij de ene persoon goed is met de verwerking van hout, heeft de 
ander wellicht veel uren tijd beschikbaar. Arnold Enklaar (2012) is op zoek naar een partner in de 
buurt die veel ruimte op zijn boerenerf heeft om het hout zeker een half jaar te laten drogen.

Volgens Henk Vosmer (2012)  komt samenwerking met wisselwerking tussen burgers tot  stand 
zonder  de  gemeente  Enschede  en  kan vernieuwing wel  worden  gestimuleerd  door  de 
gemeentelijke  organisatie.  Bijeenkomsten  kunnen  door  de  gemeentelijke  organisatie  worden 
belegd. Dan kan de gemeente Enschede bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van 
concrete initiatieven door bewoners. Deze particuliere initiatiefnemer benadrukt dat sturing van de 
lokale  overheid  anders  beperkt  is  van  de praktijken  die  ontstaan  vanuit  de  zelforganiserende 
beweging van onderop in de Twekkeler gemeenschap. Een ander voorbeeld van Henk Vosmer 
(2012) is dat de gemeente Enschede samen met private partners concrete producten kan bieden 
door  middel  van  een  prijsvraag.  Dit  zou  kunnen  betekenen  dat  particuliere  initiatiefnemers  in 
Twekkelo worden geholpen met de uitwerking van ideeën. Op bijeenkomsten kunnen particuliere 
initiatiefnemers bijeen worden gebracht, die elkaar kunnen stimuleren voor vernieuwende ideeën.

Particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  wensen  dat  de  gemeente  Enschede  kan  voorzien  in 
informatie aan mensen en bedrijven over de mogelijkheden in het buitengebied (zie 5.2.1).  Het is 
ook belangrijk dat de gemeente Enschede juist particuliere initiatiefnemers in Twekkelo voorziet 
van informatie, waardoor zij zelf kunnen inspelen op mogelijkheden (zie kader 2). Als particuliere 
initiatiefnemers in Twekkelo meer kennis hebben, dan zijn zij eerder bereid om een experiment op 
te zetten (Averink & Swidde, 2012). 

De Vereniging Behoud Twekkelo houdt  bewoners op de hoogte  over  ideeën en plannen door 
communicatie  zelf  te doen.  Ook vertelt Henk Vosmer (2012) dat het  direct  persoonlijk  contact 
tussen bewoners en vereniging belangrijk is voor het creëren van draagvlak en legitimiteit binnen 
en buiten het gebied. Bart Overbeek (2012) ervaart dat particuliere initiatiefnemers in Twekkelo en 
bedrijven  daarbuiten  elkaar  vinden  via  communicatie,  als  het  eigen  initiatief  eenmaal  is 
gerealiseerd. 
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5.3 Conclusie

In deze paragraaf worden onderzoeksbevindingen uiteengezet. Deze deelconclusie geeft antwoord 
op  de  deelvraag  van  dit  hoofdstuk,  die  luidt  als  volgt:  In  hoeverre  worden  opvattingen  van 
particuliere  initiatiefnemers  gedeeld  om  gezamenlijke  verdienprojecten  op  te  zetten  in  de  
gebiedssamenwerking  van  het  buurtschap  Twekkelo  binnen  de  gemeenten  Enschede  en  
Hengelo? 

In het  buurtschap Twekkelo wordt  er  gekeken naar de kansen voor het  organiseren van twee 
gezamenlijke  verdienprojecten  door  gebiedssamenwerking  binnen  de  thema's  energie  en 
kleinschalige landbouw.  Op korte termijn  willen  enkele  particuliere initiatiefnemers in  Twekkelo 
willen ideeën voor  energie (onder  andere uit  biomassa)  oppakken.  De streekmarkt  binnen het 
thema kleinschalige landbouw is misschien mogelijk op lange termijn. Hiervoor moet een origineel 
concept eerst worden ontwikkeld en gedeeld door ondernemers. 

De twee gezamenlijke verdienprojecten binnen de thema's energie en kleinschalige landbouw zijn 
geschikt voor gebiedssamenwerking in de vorm van samenwerking, dat uitgaat van hun drijfveer 
voor behoud van zelfstandigheid. Economische haalbaarheid en -draagkracht van ideeën zijn een 
andere  essentiële  drijfveer  voor  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo.  Enkele  particuliere 
initiatiefnemers in Twekkelo vinden hun ideeën voor energie vanuit biomassa rendabel  met het 
vooruitzicht op de lange termijn. Momenteel wordt mogelijkheid voor een streekmarkt nog weinig 
rendabel gevonden. 

Binnen  het  thema  toerisme  bieden  veel  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo 
verblijfsvoorzieningen en andere faciliteiten aan. Daarbij wordt er ingespeeld op de relatie van stad 
en buitengebied. Dat willen enkele particuliere initiatiefnemers in Twekkelo ook bereiken voor de 
mogelijkheid van een streekmarkt door gebiedssamenwerking. 

Op het niveau van de vereniging wordt de zorg van bewoners gedeeld over de leefbaarheid van de 
gemeenschap  en  het  behoud  van  het  landschap in  het  buurtschap  Twekkelo.  Dat  wordt  echt 
gedeeld door bewoners en is de belangrijkste redenen van bewoners gebleken voor participatie in 
de vereniging.zijn belangrijke redenen van bewoners gebleken voor participatie in de vereniging. 
Vanuit dit schaal- en verdienmodel zoeken sommige particuliere initiatiefnemers in Twekkelo naar 
een  belanghebbende  partij  die  andere  ondernemers  en  particuliere  kan  meekrijgen  voor 
gebiedssamenwerking. 
 Het  bestuurslid  Hans  Overbeek  van  de  Vereniging  Behoud  Twekkelo  heeft  een 
projectgroep  opgezet  om  ideeën  voor  energie  te  inventariseren  en  een  bredere  kring  van 
geïnteresseerde particulieren en ondernemers te betrekken. De gezamenlijke organisatie is een 
goede manier gebleken voor het opzetten van verschillende gebiedsprojecten in het buurtschap 
Twekkelo. Sommige particuliere initiatiefnemers in Twekkelo denken vooral aan het hoge niveau 
van samenwerking tussen de vereniging, gemeenten Enschede en Hengelo en bedrijven Twence 
en Akzo. Dan vergeten deze bewoners dat op het lokale schaalniveau meer mogelijk is voor de 
vereniging in het buurtschap Twekkelo.

Uit het gebiedsproject van de vereniging in 2006 is een eerder idee van samenwerking nog actueel 
gebleken. Er wordt gedacht aan de vorm van Vereniging van Eigenaren voor de gezamenlijke 
uitvoering van het beheer van het gebied. Bewoners van Twekkelo willen namelijk zeggenschap en 
verantwoordelijkheid hebben over het beheer van gronden in particulier eigendom. Men wil dan 
ook zelfstandigheid behouden in deze vorm van samenwerking.
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Hoofdstuk 6: Conclusies

In  dit  hoofdstuk  worden  conclusies  getrokken aan de hand van  de resultaten uit  voorgaande 
hoofdstukken. Daarmee wordt beoogd om antwoord te geven op de hoofdvraag:  Welke factoren 
zijn bepalend voor de totstandkoming van gebiedssamenwerking door particuliere initiatiefnemers  
in het buitengebied van de gemeente Enschede?  Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Allereerst 
wordt de analyse van 'Moeten-Willen-Kunnen' in dit kwalitatief onderzoek behandeld. Vervolgens 
worden  de  organisatievormen  en  waarnemingen  voor  gebiedssamenwerking  door  particuliere 
initiatiefnemers besproken in het tweede en derde deel.

1. Gebiedssamenwerking tot stand laten komen vanuit 'Moeten-Willen-Kunnen' 

Het  valt  op  dat  de  totstandkoming  van  succesvolle  gebiedssamenwerking  afhankelijk  is  van 
'Moeten-Willen-Kunnen'.  Daarin  moet  er  zoveel  mogelijk  aanwezig  zijn  van  de  aspecten  van 
urgenties van het gebied en beleid, drijfveren, wensen, behoeften en middelen. 'Moeten-Willen-
Kunnen' laat zien waarin particuliere initiatiefnemers en andere betrokken partijen elkaar kunnen 
vinden en versterken voor succesvolle gebiedssamenwerking. 

In het project “Jij maakt de buurt!” laat de gemeente Enschede de betrokkenheid van bewoners 
binnen  de  eigen  leefomgeving  tot  stand  komen  vanuit  'Mogen-Willen-Kunnen'.  De  gemeente 
Enschede werkt al  met het  gedachtegoed voor de ontwikkeling van succesvolle initiatieven tot 
samenwerking  door  groepen  bewoners,  die  actief  het  voortouw  nemen  in  de  wijken. Door 
gebiedssamenwerking heeft de Twekkeler gemeenschap echt het heft in eigen hand genomen als 
reactie op de bedreiging van oprukkende verstedelijking van de steden Enschede en Hengelo. 
Daarom kan de gemeente Enschede het beste gebiedssamenwerking tot stand laten komen vanuit 
'Moeten-Willen-Kunnen'. 

Breder draagvlak en richting van particuliere initiatiefnemers nodig 
Particuliere initiatiefnemers in Twekkelo hebben met het gezegde “waar een wil is, is een weg” 
bevestigd  dat  de  wil  bepalend  is  voor  de  ontwikkeling  van  succesvolle  initiatieven  tot 
samenwerking.  Het  lijkt  dat  de  wil  van  bewoners  voldoende  aanwezig  is  voor 
gebiedssamenwerking. Particuliere initiatiefnemers in Twekkelo stellen zich hierin niet afwachtend 
op en zoeken actief naar hun mogelijkheden. Een breder draagvlak in de gemeenschap blijkt wel 
nodig om samen ideeën (onder andere van energie) op te pakken in het buurtschap Twekkelo. 

Het is met name belangrijk dat alle particuliere initiatiefnemers daadwerkelijk voor ogen hebben 
welke  richting  nodig  is  voor  de  totstandkoming  van  gebiedssamenwerking  in  het  buurtschap 
Twekkelo.  Sommige  particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  hebben  gewezen  op  enkele 
belangrijke  benodigdheden  voor  gebiedssamenwerking,  namelijk  een  markt,  belanghebbende 
(voor)trekker,  netwerk  en verdeelpunt.  Om succesvolle  initiatieven tot  samenwerking vanuit  de 
wilskracht en het gezamenlijk belang van ondernemers en particulieren van de grond te kunnen 
brengen,  is  een  (voor)trekker  met  een  interessant  schaal-  en  verdienmodel  essentieel.  Deze 
belanghebbende partij kan misschien de richting voor particuliere initiatiefnemers aangeven voor 
de mogelijkheid van een streekmarkt in het buurtschap Twekkelo. 

2. Twee organisatievormen zijn mogelijk voor gebiedssamenwerking

Er  zijn  twee  verschillende  organisatievormen  en  waarnemingen  van  gebiedssamenwerking 
gevonden door groepen burgers van onderop:
–  De  eerste  organisatievorm  gaat  om  zelfbeschikking  voor  individuele  handelingen  vanuit 
eigenbelang. Daarin willen groepen burgers zelfstandigheid behouden en zelf netwerken opzetten 
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en is het voor hen nodig elkaar op het gezamenlijk belang te vinden. Dit komt helemaal overeen 
met de gewenste richting van particuliere initiatiefnemers voor gebiedssamenwerking rondom de 
thema's energie en kleinschalige landbouw in het buurtschap Twekkelo;
– De tweede organisatievorm heeft te maken met zelforganisatie voor het regelen van collectieve 
(economische) activiteiten vanuit het belang van de gemeenschap. Daarin voelen groepen burgers 
een eigen verantwoordelijkheid of noodzaak en verwachten zij dan geen grote rol van de overheid. 
Dit komt tot uitdrukking in de gezamenlijke organisatie van verschillende gebiedsprojecten in het 
buurtschap Twekkelo.  In  de vereniging is  een projectgroep opgezet  voor  de mogelijkheid  van 
energie onder andere vanuit biomassa.

3. Een koppeling met die organisatievormen maken

In de waarnemingen zijn  de twee organisatievormen gerelateerd aan ideeën en projecten van 
particuliere  initiatiefnemers  voor  energie  vanuit  biomassa.  Dat  wijst  op  de  mogelijkheid  dat 
samenwerking tot stand kan worden gebracht  door groepen burgers, die zelfstandigheid willen 
behouden én collectieve activiteiten willen regelen in de gezamenlijke organisatie. Omdat de zorg 
van  bewoners  voor  elkaar  en  de  leefomgeving  in  de  vereniging  wordt  gedeeld,  kan  deze 
gezamenlijke organisatie stimuleren voor deelname van bewoners aan reële verdienmogelijkheden 
met particuliere initiatieven. 

Dit scenario is wel denkbaar voor een ander type particuliere initiatief dan ideeën en projecten voor 
energie  vanuit  biomassa.  Een voorbeeld  is  de  gezamenlijke  uitvoering  van het  beheer  in  het 
buurtschap Twekkelo.  Een  particuliere  initiatiefnemer  in  Twekkelo  vindt  dat  de Vereniging  van 
Eigenaren nog steeds  de meest gewenste vorm is voor alle particuliere grondeigenaren in het 
buitengebied, die het liefste hun zelfstandigheid willen behouden. Het idee voor een Vereniging 
van Land(goed)eigenaren komt voort uit het gebiedsproject “Twekkeler Balans” van de Vereniging 
Behoud Twekkelo. Deze ideeën zijn niet meer opgepakt en kunnen wel worden gestimuleerd door 
de vereniging. 

Gebiedsmakelaar en aanjagers in het gebied nodig
Het is belangrijk dat lokale overheden de drijfveren van groepen burgers kennen en deze kunnen 
bedienen in een dialoog. Lokale overheden kunnen gebiedsmakelaars en aanjagers voorzien van 
informatie. De hoofdrol  in de ondersteuning aan particuliere initiatiefnemers wordt vervuld door 
gebiedsmakelaars en aanjagers in het gebied. 

Gebiedsmakelaars kunnen particuliere initiatiefnemers  helpen en brengen het  proces op gang 
vanuit hun adviserende rol. De koppeling met de organisatievormen kan worden gemaakt door 
gebiedsmakelaars. In gesprekken binnen de gemeente Enschede worden aanjagers gezien als 
een persoon met een inspirende- en overtuigingskracht. Die aanjagers nemen de rol op zich van 
een initiator. Uit het gesprek met Theo Land blijkt dat mensen in een stichting ook de doelstelling 
kunnen nastreven om andere ondernemers en particulieren mee te krijgen voor betrokkenheid en 
en het proces voor duurzame ontwikkeling te doen versnellen. 
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Hoofdstuk 7 Aanbevelingen

In  dit  hoofdstuk  wordt  geïnventariseerd  waar  kansen  liggen  voor  de  verdere  aansporing  en 
bestudering  van  gebiedssamenwerking  door  particuliere  initiatiefnemers  in  het  buurtschap 
Twekkelo en daarbuiten. De onderstaande zes aanbevelingen bieden wellicht een mooie opzet 
naar gebiedssamenwerking op bredere schaal binnen de gemeente Enschede.

1. Nieuwe methoden zoals 'Theory U' laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau 

Het idee is methoden zoals 'Theory U' te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. 'Theory 
U' van de Provincie Overijssel is een manier voor het ontwikkelen van vernieuwe mogelijkheden 
door  samenwerking  vanuit  het  gezamenlijk  belang.  De  vaardigheden  hierin  zijn  nuttig  voor 
succesvolle gebiedssamenwerking door particuliere initiatiefnemers vanuit de coöperatiegedachte. 

'Theory U' maakt de persoonlijke drijfveren en toekomstbeelden van particuliere initiatiefnemers 
zichtbaar.  Lokale  overheden  kunnen  beter  sociale  situaties  aanvoelen,  als  zij  persoonlijke 
drijfveren  van  verschillende  typen  burgers  kennen.  Maatwerk  is  nodig  om  mensen  te 
enthousiasmeren voor deelname aan een groter collectief.

2. Deelname aan gezamenlijke verdienprojecten stimuleren met nieuwe visie 

De  gezamenlijke  organisatie  in  het  buurtschap  Twekkelo  is  een  eerste  aanzet  geweest  tot 
gebiedssamenwerking. Op dit moment is het huidige bestuur van de Vereniging Behoud Twekkelo 
druk  bezig  met  het  aanpassen  van de toekomstvisie  voor  de  nieuwe uitdaginging  binnen het 
gebied.  Naar  aanleiding  van  een  nieuwe  visie  kan  een  reële mogelijkheid  voor 
gebiedssamenwerking  in  Twekkelo  nader  worden  bekeken.  Het  verdient  aanbeveling  om 
deelname aan gezamenlijke verdienprojecten te stimuleren met de nieuwe visie voor het gebied. 
Daarbij  kan  ingespeeld  worden  op gezamenlijke  verdienprojecten  naar  het  voorbeeld  van  het 
gebiedsproject “Twekkeler Balans”. Dat gebiedsproject is succesvol gebleken in het realiseren van 
een groot aantal projecten in het buurtschap Twekkelo.  

3. Succesvolle praktijkvoorbeelden delen

Particuliere  initiatiefnemers  in  Twekkelo  kunnen  met  succesvolle  praktijkvoorbeelden  worden 
aangespoord  om  elkaar  op  te  zoeken  voor  gebiedssamenwerking.  Inspiratie  vanuit  de  casus 
Landgoed  de  Logt  kan  groepen  burgers  helpen  bij  de  zoektocht  naar  een  reële 
verdienmogelijkheid met particuliere initiatieven (zie bijlage 4). Aan de hand van zo'n voorbeeld 
kan men zich spiegelen om meer succesverhalen tot stand te brengen. 

4. Inspiratiebijeenkomsten en talentenjacht organiseren

De gemeente kan participeren door met regelmaat inspiratiebijeenkomsten te organiseren. Lokale 
overheden kunnen met goede informatie en beeldvorming de eerste onzekerheden wegnemen en 
mensen binden. In gesprekken binnen de gemeente Enschede is geopperd voor het organiseren 
van een talentenjacht. Daarmee worden aanjagers gemakkelijker gevonden, die beschikken over 
de vaardigheden van een initiator in een gebiedsproces.
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5. Projecten van (voor)trekkers mogelijk maken vanuit coöperatiegedachte

Vanuit de coöperatiegedachte heeft een particuliere initiatiefnemer in Twekkelo aangegeven dat 
men uitkijkt naar de komst van een (voor)trekker. Een belanghebbende partij kan eventueel direct 
een  gezamenlijk  verdienproject  organiseren  voor  gebiedssamenwerking  vanuit  de 
coöperatiegedachte.  Met  dat  project  kan  de  beweging  van  particulieren  en  ondernemers  zich 
verder  ontwikkelen  van  onderop.  Verschillende  particuliere  initiatieven  van  ondernemers  en 
particulieren kunnen worden samengebundeld op lokaal niveau. Om initiatieven van burgers onder 
andere  rondom  het  thema  energie  lokaal  van  de  grond  te  krijgen,  kan  het  project  van  een 
belanghebbende partij worden gefaciliteerd door lokale overheden. 

6. Verbinding met stad onderzoeken voor streekmarkt 

In Twekkelo wil  men inspelen op de relatie van het buitengebied met de steden Enschede en 
Hengelo. De behoefte en wil van stedelingen zijn nog onbekend bij  particuliere initiatiefnemers 
voor de verbreding van economische activiteiten in het buitengebied. De verbinding met de stad 
Enschede kan worden onderzocht voor het buurtschap Twekkelo. 

Een waarneming van de gemeente Enschede geeft voldoende aanleiding voor dat onderzoek. Op 
een  bijeenkomst  over  stadslandbouw bij  de  gemeente  Enschede  is  de  mogelijkheid  van  een 
streekmarkt  besproken.  Binnen de gemeente Enschede wordt  een streekmarkt  gezien als  een 
kans voor ondernemers in dit economisch klimaat. Er is sprake van ruimte voor een streekmarkt, 
doordat het initiatief van de markt vermindert. 

75



Literatuurlijst

Agentschap NL (2012). Toekomstwaarde nu! De kracht van functiecombinaties. Utrecht: Ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Axelrod, R. K. (1984). The evolution of cooperation. New York: Basic Books, p. 3-24.

Axelrod,  R.  (1980).  More  Effective  Choice  in  the  Prisoner's  Dilemma.  Journal  of  Conflict  
Resolution, 24:3, pp. 379-403.

Boeije (2009). Onderzoeksmethoden. Den Haag: Boom onderwijs. Achtste druk. 

Boonstra,  B.,  Boelens,  L.  (2010).  Self-organization  in  urban  development:  towards  a  new 
perspective on spatial planning. Urban Research & Practice, 4:2, p. 99-122.

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press. Derde druk.

Buck, S. J. (1989). Cultural Theory and Management of Common Property Resources.  Human 
Ecology, 17:1, p. 101-116.

Buiten in Enschede (2012). Over ons. [online]. Geciteerd op 24 oktober 2012. 
www.buiteninenschede.nl.

Charmaz,  K.  (2006).  Constructing  Grounded  Theory:  A  Practical  Guide  Through  Qualitative  
Analysis. Londen: Sage Publications.

Eco-Energy  Oirschot  (2012).  Eco-Energy  de  Logt.  [online].  Geciteerd  op  26  augustus  2012.  
www.ecoenergy-oirschot.nl.

Floor,  L.,  Salverda,  I.  (2006).  Zelforganisatie  in  het  landelijke  gebied:  Signalen uit  de  praktijk. 
Wageningen: Wageningen Universiteit en Research Centrum.

Gemeente  Enschede (2010).  Vertrouwen in  Enschede:  2010-2014.  Partijen  PvdA,  VVD,  CDA, 
BBE; Coalitieakkoord gemeente Enschede. [online]. Geciteerd op 24 oktober 2012.
www.college.enschede.nl.

Gemeente  Enschede  (2012a).  Jij  maakt  de  buurt...;  Communicatie  en  organisatie  rond  
burgerparticipatie. Enschede: Gemeente Enschede.

Gemeente Enschede (2012b). Jij maakt de buurt!; Wijkbeheerplannen, Wijkbudgetten, De ideeën.  
[online]. Geciteerd op 30 oktober 2012. www.jijmaaktdebuurt.nl.

Gemeente  Enschede  (2012c).  Rondje  Enschede;  startpagina;  route.  [online].  Geciteerd  op  20 
augustus 2012. www.rondje.enschede.nl.

Glaser, B.G., Strauss, A.L. (1969). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for
Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162:3859, p. 1243-1248.

76



Hartmann,  T.  (2012).  Wicked  problems  and  clumsy  solutions:  Planning  as  expectation 
management. Planning Theory, 11:3, p. 242-256.

Healey, P. (1997). Shaping Places in Fragmented Societies. Londen: Macmillan.

Healey, P. (2003). Collaborative planning in perspective. Planning Theory, 2:2, p. 101-123.

Heemskerk, N. (2009). Curious cow. [online]. Beschikbaar op: http://www.nicoline-heemskerk.com. 
Via:  Borg,  J..  Tussen  Koe  en  Kunst  in  Warmond.  [online].  Geciteerd  op  29  oktober  2012. 
www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2008/04/tussen-koe-en-kunst-in-warmond.

Heerema, P. (2011).  Verkenning Energielandschappen Overijssel. Impressie van de prototyping  
sessie. Provincie Overijssel.

Huxley,  M.  (2000).  The  limits  to  communicative  planning.  Journal  of  Planning  Education  and 
Research, 19, p. 369-377.

ICA (2012), ‘International Co-Operative Alliance’. 2012 International Year of Cooperatives. [online]. 
Geciteerd op 21 maart 2012. www.2012.coop/en.

Keijzer Communicatie (2012). Jij maakt de buurt! 12-1-2012. Gemeente Enschede.

Kuindersma,  W.,  Boonstra,  F.G,  Arnouts.  R.,  Stuiver,  M.,  R.J.  Fontein  (2010).  Met  vereende 
krachten; Het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de  
Gelderse  Vallei,  Noordwest  Fryslân  en  Zuidwest  Twente.  Wageningen,  Alterra,  Alterra-rapport 
2073.

Marb  Consultancy  (2012).  LEADER Zuid  Twente;  Van  geld  gestuurd  naar  energie  gedreven.

Nirov (2012).  State of the art: Duurzame gebiedsontwikkeling. Van niche naar common ground. 
Den Haag: Nirov. Output nr. 21.

Rauws, W., B., Waterhout, M. de Jonge, M. Hanou (2010). Matchmaker tussen lokaal en centraal. 
S+RO, 6, pp. 30-33.

PBL (2010).  Natuurverkenning 2010-2014: Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap. 
Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Rooy,  P.  van  (2011).  Verdienmogelijkheden,  Cahier  gebiedsontwikkeling.  Gouda:  Stichting 
NederlandBovenWater.

Rooy, P. van,  Vries, C. de & Luin, A. van  (2006). NLBWikipedia –  Methodiek systeemanalyse 
(Moeten-Willen-Kunnen). NederLandBovenWater. [online]. Geciteerd op 15 juli 2012.
www.nlbw.net/nlbwikipedia-methodiek-systeemanalyse-moeten-willen-kunnen/.

Ostrom,  E.  (1990).  Governing the commons:  The evolution  of  institutions for  collective action. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Ostrom, E., Gardner, R., Walker, J. (1994). Rules, games and common-pool resources. University 
of Michigan Press.

77



Ostrom,  E.  (2003).  How Types of  Goods and  Property  Rights  Jointly  Affect  Collective  Action. 
Journal of Theoretical Politics, 15:3, p. 239-270.

Ostrom, E. (2009). Design principles of robust property rights institutions: What have we learned. 
In:  G.K. Ingram, Y.-h. Hong (red.).  Property rights and land policies.  Cambridge: Mass, Lincoln 
Institute of Land Policy, p. 25-51. 

Overbeek, M.M.M., R.P.M. De Graaff en T.A. Selnes (2011).  Investeren in landschap; Lessen uit  
de gebiedsprocessen in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek. Den 
Haag: Lei. Lei-rapport, 2011-001.

PBL,  Planbureau  voor  de  Leefomgeving  (2012).  Natuurverkenning  2010-2040:  Visies  op  de 
ontwikkeling van natuur en landschap. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

PlattelandsParlement (2011). Adviezen van drie adviescommissies van het PlattelandsParlement. 
Thema's:  bevolkingskrimp,  burgerparticipatie  en  lokale  duurzame  energie.  Zelhem:  Landelijke 
Vereniging van Kleine Kernen, Arnhem: Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Leusden: 
Netwerk Platteland.

Provincie  Overijssel  (2012a).  Verkenning  Energielandschappen  Overijssel:  logboek  van  een  
expeditie 2010-2012. [online]. Geciteerd op 24 oktober 2012. 
www.overijssel.nl/thema's/ruimte-wonen/ruimtelijke/energielandschappen.

Provincie  Overijssel  (2012b).  Energielandschappen;  presentaties  15  juni;  Gastspreker  Willem 
Beekman. [online]. Geciteerd op 30 oktober 2012. 
www.overijssel.nl/thema's/ruimte-wonen/ruimtelijke/energielandschappen.

Scharmer, O. (2007a). Theory U: Leading from the Future as It Emerges. The Social Technology of 
Presencing. 

Scharmer, O. (2007b).  Executive summary English: Addressing the Blind Spot of Our Time. The 
Social Techology of Presencing. [online]. Geciteerd op 24 oktober 2012. 
www.presencing.com/sites/default/files/page-files/Theory_U_Exec_Summary.pdf.

Scharmer,  O. (2007c).  Summary overview: Theory U: Leading from the Future as It  Emerges. 
[online]. Geciteerd op 24 oktober 2012. 
www.presencing.com/sites/default/files/page-files/Theory_U_Exec_Summary.pdf.

Steen, M. van der, Peeters, R., Twist, M. van (2010). De Boom en het Rizoom: Overheidssturing in  
een Netwerksamenleving. Ministerie van VROM.

Verhoeven, I. (2010). Ruimte geven aan initiatieven van burgers. Rooilijn, 43:4, p. 238-245.

Vieta,  M.  (2010).  The  New  Cooperativism  (Editorial).  Affinities:  A Journal  of  Radical  Theory,  
Culture, and Action. 4:1, p. 1-11.

Vreke,  J.,  M.  Pleijte,  R.C.  van Apeldoorn,  A.  Corporaal,  R.I.  van Dam, M.N.  van Wijk  (2006). 
Meerwaarde  door  gebiedsgerichte  samenwerking  in  natuurbeheer?  Wageningen:  Wettelijke 
Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Rapport 30.

78



Vereniging Behoud Twekkelo (2005). Twekkelo, een visie met toekomst. [online]. Geciteerd op 24 
oktober 2012. www.twekkelo.nl/ontwikkelingen/toekomstvisie.html. 

Vereniging Behoud Twekkelo  (2006).  Projectplan 'Twekkeler  Balans'.  [online]. Geciteerd  op 24 
oktober 2012. www.twekkelo.nl/pdf/projectplan_twekkelerbalans.pdf. 

Vereniging  Behoud  Twekkelo  (2012).  Twekkelo;  Over  ons.  Ontwikkelingen;  Twekkelerbalans,  
Nieuwe  ondernemersinitiatieven  in  Twekkelo.  [online].  Geciteerd  op  24  oktober  2012. 
www.twekkelo.nl.

Verhoeven, I. (2010). Ruimte geven aan initiatieven van burgers. Rooilijn, 43:4, p. 238-245.

Verweij,  M, M. Douglas, R. Ellis,  C. Engel,  F. Hendriks, S. Lohmann e.a. (2006). The case for 
clumsiness.  In:  Verweij,  M.,  Thompson,  M.  (red.).  Clumsy  solutions  for  a  complex  world. 
Governance, politics and plural perceptions. Houndmills: Palgrave, p. 1-27.

Wegener, M. (2010).  Government or governance?: The challenge of planning for sustainibility in  
the  Ruhr.  [online].  Geciteerd  op  6  september  2012.  Beschikbaar  op: 
www.spiekermannwegener.de/pub/pdf/MW_PLPR_100210.

Wissink, B. (2003). Inleiding: ontwikkelingsgang van de planningtheorie. In: Wissink, B.  Een eeuw 
onenigheid: Ontwikkelingsgang van de planningtheorie, p. 1-30. Universiteit Utrecht. 

79



Bijlage

Bijlage 1: Organogram perspectief gemeente Enschede................................................................83

Bijlage 2: Analyse van gefundeerde theoriebenadering...................................................................84

Bijlage 3: Hoofdthema's uit “Een visie met toekomst” Vereniging Behoud Twekkelo.......................85

Bijlage 4: Praktijkvoorbeeld Landgoed de Logt................................................................................91

80



Bijlage 1: Organogram perspectief gemeente Enschede

Tabel 1: Organogram
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Bijlage 2: Analyse van gefundeerde theoriebenadering

De gefundeerde theoriebenadering is  gebruikt  voor de ontdekking van relevante begrippen en 
thema´s vanuit de open gesprekken met particuliere initiatiefnemers in het buurtschap Twekkelo. 
Acht relevante begrippen voor de gebiedssamenwerking van Twekkelo zijn gekoppeld aan allerlei 
thema´s op basis van eigen labels.

Tabel 2: Schema van thema's en begrippen van initiatiefnemers in Twekkelo 
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Bijlage 3: Hoofdthema's uit “Een visie met toekomst” Vereniging Behoud Twekkelo 

Een “Visie met Toekomst” van de Vereniging Behoud Twekkelo (2005) is nog steeds van kracht als 
sturingsmodel voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buurtschap Twekkelo. Het huidige bestuur van 
de vereniging werkt misschien de toekomstvisie bij voor de nieuwe uitdagingen binnen het gebied. 
De  toekomstvisie  bestaat  uit  zeven  hoofdthema's:  de  begrenzing,  bedrijvigheid, 
verkeersontsluiting, landschap én ecologie, recreatie én toerisme en wonen. 

Begrenzing

Van oudsher vormt Twekkelo een van de marken rondom Enschede, grenzend aan de marken Us-
selo, Driene, Esmarke en Lonneker. Op de onderstaande afbeelding staan de oorspronkelijke mar-
kegrenzen aangegeven alsmede de huidige grenzen van de buurtschap. Het huidige Twekkelo ligt 
gedeeltelijk op grondgebied van de gemeente Hengelo (30%) en voor het overige in Enschede. 
Grote delen van de toenmalige marke zijn inmiddels opgeslokt door stedelijke ontwikkeling: Busi-
ness & Science Park, Transportcentrum, Havengebied, Twence en Twentekanaal Zuid.

Het Twekkelo dat we nu kennen is feitelijk de kern van de oorspronkelijke marke en bestrijkt circa 
50% van het oorspronkelijke markegebied (zie bijlage II). Dit wordt heden ten dage nog altijd geïl-
lustreerd door de essen, erven, beeklopen en begroeiing. Het authentieke karakter van het gebied 
is volledig in stand gehouden evenals het kenmerkende coulisselandschap. De schaalgrootte van 
Twekkelo duldt geen verdere aantasting zonder de landschappelijke, ecologische en cultuurhistori-
sche waarden in de waagschaal te stellen. De ‘buitengrenzen’ moeten onomstotelijk vaststaan.

Twekkelo wordt nu begrensd door het Twentekanaal, de Auke Vleerstraat in Enschede, de A35 en 
het (oude) tracé van de Boekeloseweg in Hengelo. Met deze afbakening valt het nog onbebouwde 
gedeelte op het Enschedese grondgebied tussen Twence, A35, de kant van de Haaksbergerstraat 
en Diamantstraat (tot aan bedrijven gevestigd aan zuidelijke zijde) buiten het vizier. Dit gedeelte is 
in de loop der jaren dermate geïsoleerd komen te liggen, dat het helaas niet meer als een samen-
hangend deel van Twekkelo kan worden beschouwd. Onder hoofdstuk 3 ‘Ruimte voor bedrijvig-
heid’ wordt hier nader op ingegaan. Het gedeelte ten zuiden van de A35 ligt eveneens geïsoleerd, 
maar lijkt vrij van elke bedreiging en vormt een aaneengesloten geheel met het buitengebied van 
Boekelo.

Grenzen worden mede bepaald door de geldende planologische parameters. Zo kent het grootste 
deel van Twekkelo de bestemming landschap en agrarisch gebied, is er een groot aantal erkende 
landgoederen gelegen in de buurtschap, maakt het onderdeel uit van de ecologische hoofdstruc-
tuur en ecologische verbindingszone en is het streekplan van de provincie Overijssel van toepas-
sing. In deze opsomming mag verder niet onvermeld blijven: plattelandsvernieuwing, de herinrich-
ting buitengebied Enschede Zuid, de cavernes ten gevolge van zoutwinning (risicoprofielen) en het 
onderhouds- en beheerplan van het waterschap. Factoren, die soms op gespannen voet staan met 
elkaar of elkaar juist versterken en tegelijk het gevaar meedragen van ‘de wet van de niet bedoel-
de effecten’ als het gaat om het behoud van Twekkelo.

Twekkelo omvat binnen de gestelde grenzen een gebied van zo’n 855 ha (8,5 km²). Kleinschalig 
en authentiek. Een schaalgrootte die redelijkerwijs geen verdere aantasting kan verdragen zonder 
het behoudin gevaar te brengen. De buurtschap kent 57 nog bestaande boerenerven, waarvan 13 
nog geheel of gedeeltelijk actief. Er zijn 18 rijksmonumenten (zie bijlage I).

Verder is er de vuilstort van Twence gesitueerd, dat met een oppervlakte van 88 ha (let op: zonder 
de installaties)  een substantieel en nadrukkelijk  aanwezig element vormt.  De stortplaats is be-
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groeid, kent ruigte en biedt ruimte voor broedvogels en wild. Het is op deze wijze een buffer en een 
welkome verrijking van -teruggave aan- het buitengebied, die een formele bestemming verdient. 
Het vooralsnog handhaven van de bestemming ‘stort’ zou een geweldig goede stap zijn naar de 
toekomstige bestemming ‘natuur’.

Bedrijvigheid

Ruimte is een schaars goed en vertegenwoordigt een grote economische waarde. In dat licht zou 
een verstandige benadering van de schaarse ruimte moeten leiden tot het maken van keuzes en 
het formuleren van voorwaarden, tot het bepalen van grenzen. Voor een gebied als Twekkelo moet 
het eenvoudigweg niet gaan om telkens een nieuw evenwicht te vinden tussen de opdringende in-
dustrie en het buitengebied. Immers, elke nieuwe balans zou betekenen dat er in de verhouding 
een verandering is voorafgegaan ten nadele van Twekkelo.

In het kader van plattelandsontwikkeling zal expliciet aandacht besteed moeten worden aan nieu-
we ondernemingsinitiatieven om het buitengebied hernieuwd economisch draagvlak te geven. Het 
voortbestaan van agrarische bedrijvigheid is van wezenlijk belang voor de toekomst van het gebied 
en vraagt serieuze aandacht van de lokale overheden. Agro-gerelateerde ondernemersinitiatieven 
kunnen, evenals kantoor-aan-huis vestigingen, een zeer wenselijke bijdrage leveren en dienen te 
worden gestimuleerd.

Binnen de grenzen voor behoud past het nieuwe ondernemerschap dat is gericht op kleinschalig 
recreatief verblijf. Met accommodaties voor bed & breakfast, de boerderijcamping en een theetuin 
zijn reeds de eerste stappen gezet.

Het afstaan van gronden van het huidige Twekkelo ten behoeve van uitbreiding van bedrijventer-
reinen is uit den boze. Met de verzwaring bij Twence van bestaande functies (3e verbrandingslijn), 
uitbreiding met nieuwe functies (BEC, afvalbrengpunt), de industrialisatie van de stort èn de op-
waardering van het bedrijventerrein Twentekanaal Zuid moet Twekkelo niet nog eens extra belast 
worden met de ontwikkeling van de bedrijvenlocatie Boeldershoek West (94 ha) in Hengelo. Het is 
duidelijk dat deze locatie, die 35% van het Hengelose deel van Twekkelo omvat, cruciaal is voor 
het toekomstperspectief. De druk vanwege eventuele uitbreiding van Twence zal zich moeten con-
centreren op de te ontwikkelen westzijde van het bedrijf om verdere belasting van het buitengebied 
te vermijden. De gemeente Hengelo heeft zich tot opdracht gesteld 50 ha. extra te realiseren voor 
het vestigen van bedrijven door ‘inbreiding’ op de bestaande locatie Twentekanaal Zuid. Met de 
verplaatsing van de puinbreker naar het Twence-terrein en de sluiting van Akzo Chemie komt nog 
eens circa 15 ha. vrij. Dit zou voldoende ruimte moeten bieden om uitbreiding met Boelderhoek 
West definitief af te blazen. Hiervoor is aangegeven dat het geïsoleerd gedeelte ten westen van 
Twence geen samenhangend geheel meer vormt met Twekkelo. Het gaat om 60 ha. grondgebied 
in de gemeente Enschede dat direct grenst aan het bedrijventerrein Twentekanaal Zuid in Henge-
lo. Het moet toch mogelijk zijn om dit gebied intergemeentelijk te ontwikkelen om in de (toekomsti-
ge) behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen in beide gemeenten te voorzien. Het gaat dan om een 
samenwerking van beide gemeenten om het algemeen belang te dienen.

Het streekplan van de provincie Overijssel geeft Boeldershoek Noord/West aan als mogelijke loca-
tie voor verdere uitbreiding voor bedrijfsactiviteiten. Het verdient aanbeveling om alles in het werk 
te stellen om de provincie er toe te bewegen dit te herzien. Al was het maar om reden van voort -
schrijdend inzicht in het belang van behoud van de historie en schoonheid Twekkelo, maar ook 
vanwege alternatieven binnen handbereik voor ruimte voor bedrijvigheid Immers met de 3 opge-
somde opties wordt 125 ha extra gecreëerd voor vestiging van bedrijven:
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'Inbreiding' Twentekanaal Zuid Hengelo 50 ha.

Verplaatsing Puinbreker/vertrek Akzo Chemie 15 ha.

Ontwikkeling Twentekanaal Zuid Enschede 60 ha.

Daarnaast zou het van overheidswege actief bewegen van bedrijven om hun parkeergelegenheid 
onder-gronds of op het dak te realiseren en bedrijfspanden in meerdere lagen te bouwen een effi-
ciënter gebruik van de schaarse ruimte wel eens kunnen dienen. Het getuigt in ieder geval van 
moed tot het maken van keuzes.

Aan de zuidzijde van Hengelo zou het tracé van de door te trekken Laan van Driene – Kuipersdijk 
naar de Diamantstraat (GVVP Hengelo) vanaf de sluis zo dicht mogelijk langs Akzo moeten lopen 
om een duidelijke fysieke afbakening tussen stad en buitengebied te creëren. Volstrekt onaan-
vaardbaar want ontwrichtend voor het buitengebied Twekkelo is het doortrekken van de spoorlijn 
van Akzo naar Twence, door het bestaande tracé voor rangeren te verlengen langs de Bruninks-
weg (bron Twence bv: Ontwikkelingsvisie locatie Boelderslhoek, september 2004). Hiermee zou 
een barrière worden opgeworpen, die alleen maar kan leiden tot een ingrijpende verschuiving van 
de grens voor bedrijfsvestiging ten koste van het buitengebied. Een eventuele oplossing zou een 
tracé zijn dat parallel loopt aan de Boekeloseweg, vanaf het bedrijfsterrein van Akzo.

Verder mag uit  het voorgaande blijken dat de grenzen voor behoud tevens inhouden dat er in 
Twekkelo geen ruimte beschikbaar is voor (boven-)stedelijke functies in de sfeer van bedrijvigheid 
en recreatie. In dit kader past ook een heroriëntatie op de aanwezigheid van het gasverdeelstation, 
het defensieterrein Haimersweg en het opslag- en rangeerterrein van Akzo in de toekomst. 

Verkeersontsluiting

In Hengelo is het gemeentelijk vervoers- en verkeersplan (GVVP) opgesteld en in Enschede het 
mobiliteitsplan. Met het oog op huidige en potentiële knelpunten in de toekomst zijn scenario’s 
uitgewerkt voor de afhandeling van het verkeersaanbod. In directe relatie hiermee is de 
besluitvorming over de middentangent van cruciaal belang geweest voor Twekkelo. De tangent –
met een tracé dwars door Twekkelo van de zwaaikom Twentekanaal naar A35- is in de 
gemeentebesturen van beide steden als optie voor verkeersontsluiting afgewezen. De motivatie 
voor het besluit laat aan duidelijkheid niets te wensen over: te weinig probleemoplossend, te 
belastend voor het milieu en te duur. Het ontsluiten van het verkeer aan de zuidzijde van Hengelo 
en de westzijde van Enschede raakt Twekkelo.

Het afwijzen van de middentangent heeft als direct gevolg de ‘upgrading’ van de gehele Auke 
Vleerstraat van A35 tot Hengelosestraat. Vanuit Twekkelo is deze variant altijd meer dan van harte 
ondersteund als de minst schadelijke variant. Een nadere uitwerking laat vier alternatieven zien 
waar het de oversteek van het Twentekanaal betreft:
– verbreding van het bestaande tracé tot de Hengelosestraat; 
– via de noordelijke zijde van het Twentekanaal (langs de waterzuivering); 
– via het transportcentrum naar de spoorwegtunnel tussen Arke-stadion en GoPlanet; 
– ten zuiden van het transportcentrum, westelijk van de fietsbrug het Twentekanaal over. 

De laatste variant betekent het opofferen van landgoederen en monumenten en leidt tot een forse 
en onherstelbare inbreuk op het authentieke karakter van Twekkelo. Aan het gemeentelijke plan tot 
opwaardering van de Auke Vleerstraat is het terugdringen gekoppeld van het verkeersaanbod uit 
Twekkelo via de Burgemeester Stroinkstraat en de Strootsweg. Het realiseren van een ‘knip’ stuit  
op vele praktische bezwaren van agrariërs en ondernemers in en buiten Twekkelo. Het verdient 
aanbeveling om de aansluiting van de Burgemeester Stroinkstraat op de Auke Vleerstraat af te 
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sluiten en de straat als parallelweg aan de A. Vleerstraat door te trekken naar de Strootsweg en 
ook hier de aansluiting op de Auke Vleerstraat ongedaan te maken. De parallelweg zou ter hoogte 
van het tankstation een aansluiting kunnen hebben op de op de Auke Vleerstraat.

In het GVVP van Hengelo is de doortrekking van de Laan van Driene, via de Kuipersdijk en sluis –
door Twekkelo- naar de Diamantstraat en A35 opgenomen (realisatie verbinding A1– A35). Dit plan 
lijkt tijdelijk op de achtergrond te geraken ten gunste van de ontsluiting van het Hart van Zuid via 
de Boekelosebrug naar de Diamantstraat. In beide gevallen gaat het om een toenemende ver-
keersdruk, waarbij overigens de nieuwe verkeersaantrekkende activiteiten van Twence ten gevolge 
van de derde verbrandingslijn en het afvalbrengpunt en de toename van het aantal bedrijven op 
Twentekanaal Zuid niet vergeten moeten worden.

Het Twentekanaal en de A35 vormen fysiek sterk bepalende grenzen voor Twekkelo. De verbindin-
gen voor mens (fietser, wandelaar) en dier in zuidelijke richting naar Boekelo en in noordelijke rich-
ting naar Driene zijn beperkt. Het is zeer wenselijk om de directie verbinding tussen Het Stroot en 
Hof te Boekelo tot stand te brengen door middel van een overbrugging of onderdoorgang van de 
A35. In hetzelfde licht zou een niet door een spoorweg onderbroken fietsverbinding tussen Driene 
en Twekkelo (vanaf de Twekkelerbrug) een zeer wenselijke verbetering zijn.

Landschap en ecologie

Het landschappelijk karakter van Twekkelo kan gekenschetst worden als besloten en kleinschalig. 
Het is als vanzelfsprekend dat de agrarische sector een essentiële rol vervult in het landschapsbe-
heer. Het aantal boerenbedrijven is in de loop der jaren aanzienlijk verminderd. Dit onderstreept 
het belang van het kleine aantal nog bestaande bedrijven voor het behoud van Twekkelo. Een ex-
tra impuls wordt gegeven met initiatieven als ‘Groene Diensten’, een experiment om tot nieuwe ar-
rangementen te komen voor landschaps-beheer door agrariërs.

De natuurlijke verbindingen tussen de landschappelijk gebieden als Driene, Twekkelo en Boekelo 
zijn  niet  vanzelfsprekend meer.  Vooral  de noord-west  zones  worden  schaars.  De ecologische 
noord – zuid verbindingszone tussen Driene en Twekkelo is naast Borne-Zenderen de enige in 
noordwest Twente. De verbinding Boekelo – Twekkelo, doorsneden door de A35- maakt deel uit 
van de ecologische hoofdstructuur (Natuurbeleidsplan ministerie van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit): “De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur (plant en dier) in 
feite voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden 
uitsterven en dat de natuur-gebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de 
ruggengraat van de Nederlandse natuur” (bron: website van het ministerie).

Tussen de EHS-gebieden Boekelo-Twekkelo en Driene ligt de ecologische verbindingszone, waar-
van een oversteek van het Twentekanaal in het middengebied van Hengelo en Enschede deel uit-
maakt. Bescherming van de verbindingszone en het bevorderen van een vrije doorgang voor die-
ren verdient hoge prioriteit. De totstandkoming van landgoederen in Twekkelo (zie kaartje), op initi-
atief van grondeigenaren, draagt hierin geweldig bij. Van overheidswege mag worden verwacht dat 
barrières worden geslecht of drastisch verkleind, vooral waar het het oversteken van de A35 en het 
Twentekanaal betreft. Voor de natuurbeleving van de burger, inwoner en toerist, zou het een enor-
me opsteker zijn indien tevens een goede verbinding voor fietser en wandelaar zou worden gerea-
liseerd tussen Boekelo en Twekkelo en tussen de genoemde EHS-gebieden.

Een actief en breed gedragen beleid om erven en landschap in stand te houden en ‘verrommeling’ 
en oneigenlijke aanwending van gronden en opstallen te voorkomen is zeer gewenst. Op de open 
essen staan opstallen, o.a. bij volkstuintjes, die erg beeldverstorend zijn. Beleidsafstemming en sa-
menwerking tussen de gemeenten Hengelo en Enschede is noodzakelijk.  Vanuit  Twekkelo zelf 
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wordt met de totstandkoming van nu in totaal 9 landgoederen een geweldige bijdrage geleverd aan 
behoud met beleid. Uitbreiding van het aantal landgoederen zal verder gestimuleerd worden.

Het  landschap  in  Twekkelo  kent  vele  natte  gebieden.  Zo  vormt  de  locatie  Boeldershoek 
Noord/West, nu landbouwgrond, als het ware een kom met een grote opslagcapaciteit voor water. 
Door de opstellers van het Onderhoudsplan Beken van het Waterschap Regge en Dinkel is dit niet 
onopgemerkt gebleven. Het gebied zou zich uitstekend lenen voor waterretentie in geval van grote 
watertoevoer en daarmee het oorspronkelijke landschapskarakter versterken. Tevens zou het een 
natuurlijke buffer vormen tussen bedrijventerrein en buitengebied.

De toenemende horizon- en lichtvervuiling mag in het kader van deze visie niet onvermeld blijven. 
Letterlijk en figuurlijk in het oog springend zijn de blauwe hallen van Hartman op het distributiecen-
trum. Een enorm groot, beeldverstorend element aan de horizon. Het is een schoolvoorbeeld van 
hoe de overgang tussen stedelijk gebied en buitengebied niet moet worden vormgegeven. Ade-
quate aanplant ontbreekt en is zeer gewenst, maar zou het kwaad slechts zeer ten dele teniet kun-
nen doen. Mede hiermee samenhangend is er sprake van –vaak onnodige- lichtvervuiling. Hier-
voor is de Auke Vleerstraat exemplarisch. Met creativiteit (afscherming met bosschage en houtwal-
len) en beleid (medewerking winnen van ondernemers) zou de licht-uitstort  aangepast  moeten 
kunnen worden tot een voor het buitengebied aanvaardbaar niveau.

Recreatie en toerisme

Grenzen aangeven voor behoud betekent allerminst dat er een fictieve omheining rondom 
Twekkelo wordt geplaatst. Zelfs integendeel. Mede gestimuleerd vanuit de VBT zijn vele 
initiatieven ontplooid om de schoonheid van Twekkelo toegankelijk te maken voor de inwoners van 
Enschede en Hengelo. Zo is in de eerste toekomstvisie van de Vereniging Behoud Twekkelo reeds 
ingegaan op de recreatieve en toeristische potenties van de buurtschap. Concreet werden in 1999 
het uitzetten van mountainbike routes en een uitkijktoren op de vuilstort Boeldershoek genoemd. 
Beide ideeën zijn (nog) niet verwezenlijkt. Dit ligt anders met de door de VBT gerealiseerde 
stiewelpaden en de ruiter- en koetsenroutes, die zich in een grote belangstelling van het publiek 
mogen verheugen. Inwoners hebben ondernemerszin aan de dag gelegd met de totstandkoming 
van faciliteiten voor verblijf, zoals bed & breakfast, de boerderijcamping en theetuin. Andere 
initiatieven voor het bieden van overnachting zijn in voorbereiding. Ondernemerschap in toerisme 
leidt mede tot de noodzakelijke vernieuwing in het economische draagvlak voor het behoud van 
Twekkelo.

In de toekomst zal in toenemende mate van initiatieven sprake zijn, met activiteiten van vooral cul-
turele aard. Met lezingen, muziekuitvoeringen en optredens op verschillende locaties, zoals boe-
renerf, landgoed en Johanneskerk, zouden uitstekend passen in een programma van Twekkelo 
Cultureel. Het verwerven en exploiteren van het Twekkeler schooltje is vanaf het moment van op-
richting een uitgesproken wens van de vereniging. Het gebouw is in eigendom van de gemeente 
Enschede en wordt verhuurd aan de AKI. Met de kleine kerk vormt de boerenschool het hart van 
Twekkelo. Het is een bescheiden accommodatie en zou uitstekend onderdak kunnen bieden aan 
activiteiten van de VBT, cursussen, educatieve activiteiten en werkruimte voor organisaties, die 
zich bezighouden met het buitengebied.
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Wonen

De gehele buurtschap herbergt in totaal zo’n honderd huishoudens en, het spreekt voor zich, veel-
al gehuisvest in boerderijen. Burgerwoningen zie je maar weinig en dan gewoonlijk aan de randen 
van het gebied. Mede door een strikt regime is het aantal woningen in de loop der jaren nagenoeg 
onveranderd gebleven. De veranderingen op het platteland, niet in de laatste plaats door de sterke 
afname van aantal agrarische bedrijven, kunnen aanleiding geven om tot beleidsbijstelling te ko-
men. Zo heeft in Enschede in 2004 een wijziging plaatsgevonden van het bestemmingsplan voor 
het buitengebied en wordt een hernieuwde visie op het buitengebied ontwikkeld. Dat heeft onder-
meer betrekking op vervangende nieuwbouw en het verbouwen van schuren tot appartementen 
voor toeristische verhuur. De VBT wil nadrukkelijk pleiten om –eventueel gebiedsgebonden- te ko-
men tot beleidsafstemming tussen de gemeenten Hengelo en Enschede.

Zoals eerder betoogd vereist  het behoud van de buurtschap Twekkelo een zeker economische 
draagvlak, waarin in het verleden grotendeels werd voorzien door boerenbedrijven. Dit zou voor 
een deel gecompenseerd kunnen worden door, weliswaar op zeer selectieve wijze en op beschei-
den schaal, nieuwbouw toe te staan. Een initiatief komt van onderaf, dat wil zeggen van de grond-
eigenaar, waarmee op voorhand verkoop van grond voor projectontwikkeling strikt wordt afgewe-
zen. Bebouwing op de open essen, van welke aard ook, dient pertinent te worden uitgesloten. Het 
principe van de ‘rood voor rood’ regeling van de provincie is voor de VBT zeer wel aanvaardbaar, 
mits realistisch in de toepassing. Het gaat dan vooral om het hanteren van het minimaal benodigde 
aantal m³ of m² om voor vervangende nieuwbouw in aanmerking te kunnen komen. Ook landhui-
zen op erkende landgoederen moeten niet worden uitgesloten. Om welke nieuwbouw het waar of 
wanneer ook gaat, het zal in een stijl moeten zijn die architectonisch past in het buitengebied.
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Bijlage 4: Praktijkvoorbeeld Landgoed de Logt

De totstandkoming van gebiedssamenwerking door initiatiefnemers in Twekkelo vraagt  om een 
concreet  praktijkvoorbeeld van een succesvol initiatief  tot  samenwerking (Overbeek,  B.,  2012). 
Initiatiefnemers in Twekkelo laten zich inspireren door ervaringen van succesvolle voorbeelden uit 
de praktijk. Dit praktijkvoorbeeld geeft  met succesfactoren aan waardoor gebiedssamenwerking 
voor de ontwikkeling van Landgoed de Logt is gelukt. De ambitie van dit kwalitatief onderzoek is 
dat  initiatiefnemers  in  Twekkelo  verder  worden  geholpen  in  hun  gewenste  richting  voor 
gebiedssamenwerking. 

1. Project

Op  de  “Praktijkdag  Verdienmogelijkheden  en  Financieringconstructies  Natuur  en 
Plattelandsontwikkeling” van BSB Advies (10 mei 2012 in Nieuwegein) wordt Landgoed de Logt 
besproken als een voorbeeld van succesvolle gebiedsontwikkeling. Het project is van de grond 
gekomen door gebiedssamenwerking. Het ontwikkelingsproject van Landgoed de Logt vormt een 
verbinding tussen de natuurgebieden Kleine Oisterwijkse Heide en de Kampina en wordt  door 
initiatiefnemers en de provincie Noord-Brabant gerealiseerd ter versterking van de lokale economie 
en ecologie (zie figuur 1; Eco-Energy Oirschot, 2012). 

Figuur 1: Landgoed de Logt

Bron: Eco-Energy Oirschot (2012).
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2. Proces

In het kader van Actieprogramma “Mooi Brabant” zijn belangen van betrokken partijen verenigd 
door gebiedssamenwerking, zodat initiatiefnemers met eigen ideeën komen en het proces op gang 
brengen  (Eco-Energy  Oirschot,  2012).  Landgoed  Rozephoeve,  Eco-Energy  Group  en 
Natuurmonumenten  zijn  initiatiefnemers  van  het  project  van  Landgoed  de  Logt.  Deze 
initiatiefnemers  hebben  elkaar  gevonden  op  het  verdienmodel  en  komen  met  producten  voor 
gezamenlijke verdienprojecten. De provincie Noord-Brabant heeft dus ruimte aan initiatiefnemers 
gegeven en heeft samen met hen procedures doorlopen voor het ontwerp en onderzoek. Daarin is 
het van belang geweest dat de provincie Noord-Brabant keuzes maakt op basis van de kaders van 
het  beleid,  zodat  haar  doelstellingen  kunnen  aansluiten  op  de  ‘rendabele  business  case’ van 
ondernemers. Door middel van een erfpachtconstructie zorgen de initiatiefnemers en de provincie 
Noord-Brabant voor de ontwikkeling en inpassing van activiteiten op het nieuwe Landgoed de Logt 
(“Praktijkdag  Verdienmogelijkheden  en  Financieringconstructies  Natuur  en 
Plattelandsontwikkeling”, 10 mei 2012 in Nieuwegein).

3. Trekker

Op  de  “Praktijkdag  Verdienmogelijkheden  en  Financieringconstructies  Natuur  en 
Plattelandsontwikkeling” van BSB Advies (10 mei 2012 in Nieuwegein) is er vooral verteld over de 
inbreng van een ondernemer,  die de economische drager is van het ontwikkelingsproject.  Eco 
Energy De Logt heeft het Landgoed de Logt ingericht met een biogasinstallatie. Het bedrijf haalt 
groene energie uit  biomassa en valt  onder de Eco- Energy Group,  dat  is  verbonden aan een 
coöperatie van biogasinstallaties in Zuid-Nederland (Eco-Energy Oirschot, 2012). Daarvoor heeft 
Eco-Energy  De  Logt  toeleveranciers  en  afnemers  gevonden  in  een  lokale  energiecoöperatie, 
andere lokale ondernemers en bewoners uit de nabije omgeving.

4. Resultaten en ervaringen

Er is veel gesproken over resultaten en ervaringen van de gebiedssamenwerking. Samenwerking 
voor de ontwikkeling van het nieuwe Landgoed de Logt heeft geleid tot wederzijdse versterking. 
Verscheidene  functies  van  natuur,  landbouw,  recreatie  en  duurzame energie konden  door  de 
initiatiefnemers  en  provincie  Noord-Brabant  worden  gecombineerd.  Het  is  van  belang  dat 
ontwikkelende partijen visie en begrip voor wederzijdse belangen hebben. Het vertrouwen voor 
gebiedssamenwerking is bewerkstelligd door een gebiedsmakelaar, die betrokken partijen bijeen 
heeft  gebracht.  In  het  proces  zijn  wensen  en  belangen  van  tevoren  aangedragen.  In  het 
beginstadium van het proces zijn bestuur en omgeving betrokken. Procesgeld en – deskundigheid 
zijn toch gewenst, dat wordt opgepakt door initiatiefnemers. In het specifieke geval van het project 
Eco-Energy De Logt is er bereikt dat groene energie wordt opgewekt voor afnemers in de nabije 
omgeving en lokale kringlopen daarmee worden gesloten. Eco-Energy De Logt is een duurzame 
onderneming in het buitengebied. Dit bedrijf heeft succesvol deelgenomen aan een gezamenlijke 
ontwerpsessie  met  de  provincie  Noord-Brabant.  Het  project  van  Landgoed  de  Logt  is  naar 
tevredenheid tot stand gekomen met een flexibel plan voor gebiedsontwikkeling.
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