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Zorgen
• Doet Vitens ook wat aan waterbesparing?
• Is er mogelijk invloed van de waterwinning op 

Engbertsdijksvenen en stukjes EHS?
• Verdroging op de Daarler-es waarin een 

strook ligt met natuurgebiedjes, vennetje en 
heide

• Waterkwaliteit Verbindingsleiding (ten 
noorden van Veenschap) gaat nu al achteruit

Kansen
• Door waterwinning in het Veenschap kan een 

gebied geconsolideerd worden voor natuur. 
• Versterken/herstellen slagenlandschap door 

o.a. greppels en/of verlagingen aanbrengen
• Eenheid terugbrengen in het Veenschap
• Voormalig pad van oost naar west door 

Veenschap weer toegankelijk maken
• Als de waterkwaliteit in de waterbuffers 

rondom Engbertsdijksvenen verbeterd wordt 
kan dat ook worden benut voor het 
waterwingebied

• In de Westerhoeven liggen mogelijk kansen 
voor weidevogels

• Spoelwater van zuiveringsproces 
hergebruiken in het Veenschap

Kwaliteiten gebied
• Voorkomende soorten in het Veenschap zijn; 

patrijs, roodborsttappuit, wulp, geelgors, 
maar ook veenpluis en heide

• Schaapskudde beheert percelen in Veenschap

Zorgen
• Gaat de inklinking van de grond toenemen?
• Welke beperkingen brengt een waterwinning 

met zich mee voor inwoners, zoals verbod op 
warmte-koude-opslag systeem

• De afhandeling van schades moet helder zijn
• Waar komt het zuiveringsgebouw en wat 

merken we daarvan?

Kansen
• Tussen het Overijsselsch kanaal en het spoor 

is het erg nat, natschade beperken
• Zonnepark in waterwingebied (op verworven 

gronden van Vitens)
• Fietspad tussen Daarle en Daarlerveen
• Educatie combineren met waterwinning

Kwaliteiten gebied
• Grote verkavelde percelen
• Open en weids landschap

Zorgen
• Welke beperkingen brengt een waterwinning 

met zich mee voor ondernemers?
• Welke investeringen zijn er nodig als gevolg 

van de realisatie van een waterwinning?
• Hoe wordt omgegaan met natschade en 

droogteschade? Wordt dit vergoed en hoe?
• Door claim op landbouwgrond stijgen de 

prijzen van gronden en voer?
• Wat is het gevolg van de waterwinning voor 

de waterstand van de Tolplas?
• Versnippering landbouwgronden door aanleg 

van extra voorzieningen (singels, fietspaden)

Kansen
• Het Veenschap lijkt vanuit landbouwkundig 

oogpunt een goede plek voor waterwinning
• Ruilgronden inzetten om grondpositie te 

verwerven 
• Natschade beperken
• Aanwezig oppervlaktewater waar mogelijk 

gebruiken voor wateraanvoer (mitigatie)
• Waterwingebied aantrekkelijk maken voor 

recreatie

Kwaliteiten gebied
• Bedrijvig gebied met veel familiebedrijven
• Overgang van oud- naar jong landschap
• Zelfvoorzienendheid gebied


