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1

Inleiding Hooghalen

1.1

Aanleiding
De vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen (vanaf hier:
Dorpsbelangen) heeft circa 10 jaar geleden een Strategische toekomstvisie1 opgesteld. Dit
document is echter verouderd en er is behoefte aan een nieuwe Dorpsvisie voor Hooghalen,
Laaghalen en Laaghalerveen (vanaf hier: Dorpsvisie Hooghalen).

Figuur 1.1: Ligging Hooghalen

1

Oranjewoud; Visiedocument ‘Er is meer te behalen met Hooghalen’ Strategische toekomstvisie Hooghalen: juli 2007.
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1.2

Doel van de Dorpsvisie
Het doel van de Dorpsvisie is om een beeld voor de toekomst te schetsen. De belangrijkste vraag
hierbij is: hoe wil het dorp er in 2035 voor staan? De Dorpsvisie moet daarbij zicht geven op de
kansen en mogelijkheden die Hooghalen heeft voor de toekomst. Daarnaast moet het document
houvast bieden om de gestelde doelen daadwerkelijk te behalen. De Dorpsvisie wordt geschreven
voor en door de inwoners. In de Dorpsvisie willen we samen met de inwoners, ondernemers en
verenigingen een lange termijn toekomstbeeld schetsen en die tevens zicht geeft op concrete
acties voor de kortere termijn.

1.3

Programma dorpsvisie
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1.4

De projectorganisatie
In september 2019 is Dorpsbelangen gestart met het proces voor het opstellen van een nieuwe
Dorpsvisie. Er is een projectgroep samengesteld met de volgende partijen:
 Dorpsbelangen: vanuit haar doelstelling om de belangen van de dorpsbewoners te
behartigen;
 Stichting
Welzijnswerk
Midden-Drenthe:
als
samenwerkingspartner
voor
maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw;
 Gemeente Midden-Drenthe: vanuit haar doelstelling om de belangen te behartigen van
alle inwoners van de gemeente.
De leden van het bestuur van Dorpsbelangen vormen tezamen met vertegenwoordigers van de
gemeente Midden-Drenthe en Stichting Welzijn Midden-Drenthe, de projectgroep.
Het Ingenieurs & Adviesbureau Antea Group is ingehuurd voor algemene procesondersteuning en
voor de totstandkoming van een navolgbare en breed gedragen Dorpsvisie.
Dorpsbelangen is opdrachtgever en aanspreekpunt voor alle (bovengenoemde) partijen mede als
voor inwoners van Hooghalen.

Verder zal binnen het project een klankbordgroep worden geformeerd. De klankbordgroep bestaat
uit een brede en diverse groep personen dat gezamenlijk een representatieve afspiegeling van het
dorp vormt.
Participatie is essentieel bij het vergaren van draagvlak bij het tot stand komen van de Dorpsvisie.
Daarom worden ook de bewoners van Hooghalen betrokken bij het proces. Door middel van
inspraakmomenten (zoals de Algemene Leden Vergaderingen), en het participeren aan de dorpsenquête (zie paragraaf 2.1.1), kunnen de bewoners meedenken over de Dorpsvisie. Onderstaand
figuur geeft de projectorganisatie schematisch weer.

Blad 3 van 14

Startnotitie
Dorpsvisie Hooghalen
projectnummer 0457486.100
12 juni 2020
Gemeente Midden-Drenthe

Figuur 1.2: Schematische weergave projectorganisatie.

1.5

De besluitvorming
De Dorpsvisie moet een document zijn van en voor de inwoners van Hooghalen. De besluitvorming
is hiervoor van belang. De vaststelling door het dorp vindt plaats in de Algemene Leden
Vergadering (ALV) van Dorpsbelangen 2021. Daarna zal de Dorpsvisie aan de Gemeenteraad van
de gemeente Midden Drenthe worden aangeboden ter vaststelling.
De opbouw van de Dorpsvisie bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk de startnotitie, de
tussennotitie, de dorps-enquête en de Dorpsvisie met uitvoeringsagenda. De projectgroep is
verantwoordelijk voor het opstellen van de Dorpsvisie.
De losse onderdelen, zoals de startnotitie en de tussennotitie, worden niet door gezamenlijke
besluitvorming vastgesteld. Deze documenten komen op de website waardoor bewoners de
mogelijkheid hebben hierop te reageren. Dit kan door een bericht te sturen naar Dorpsbelangen.
De reacties op de losse onderdelen van de Dorpsvisie worden meegenomen in de verwerking van
de vervolgproducten. Uiteindelijk krijgt dit daarmee een doorslag in het eindproduct, de
Dorpsvisie, die door het dorp wordt vastgesteld.
De ALV die gepland stond op 06-04-2020 zou de formele start van het proces zijn. Gezien de
omstandigheden omtrent het Corona virus is dit niet meer haalbaar, en zijn we gestart met het
proces. De startnotitie is de leidraad voor de projectgroep voor het verloop van het proces.
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1.6

Leeswijzer
De startnotitie is als volgt opgezet. Hoofdstuk 2 gaat in op de Dorpsvisie van Hooghalen. Dit
hoofdstuk beschrijft het proces en de stappen die worden doorlopen om tot de Dorpsvisie te
komen. Daarbij wordt een kader geschetst voor de omvang van de Dorpsvisie. Tot slot gaat
hoofdstuk 3 in op relevante thema’s en trends voor de visie en op welke manier deze een plaats
krijgen in de Dorpsvisie.

Blad 5 van 14

Startnotitie
Dorpsvisie Hooghalen
projectnummer 0457486.100
12 juni 2020
Gemeente Midden-Drenthe

2

De Dorpsvisie Hooghalen

2.1

Het proces van de Dorpsvisie
Voor het opstellen van de Dorpsvisie worden verschillende stappen doorlopen namelijk, het
opstellen van een startnotitie, een tussennotitie en de dorpsvisie zelf. Onderdeel van de producten
zijn verschillende participatie momenten zoals de dorpsenquête en klankbordgroep
bijeenkomsten. Onderstaande figuur toont het totale procesverloop. In de paragrafen hierna
wordt op elk specifiek onderdeel verder ingegaan.

Figuur 2.1: Schematische weergave van het procesverloop

2.1.1

Participatie
Input van de inwoners en andere partijen (zoals verenigingen en organisaties in Hooghalen) is
essentieel voor een gedragen Dorpsvisie. Participatie is daarom van groot belang bij het opstellen
van de Dorpsvisie. In bovenstaande figuur is te zien dat dit door middel van een klankbordgroep
en een dorps-enquête gaat plaatsvinden. Tevens vind er terugkoppeling plaats van
tussendocumenten via de website.
Klankbordgroep
De klankbordgroep is een representatieve afspiegeling van de bewoners van Hooghalen. Zij helpen
vanuit hun betrokkenheid om de juiste punten in de visie op te nemen. De klankbordgroep bestaat
uit een brede vertegenwoordiging van bewoners uit Hooghalen. Uitgegaan wordt van een groep
van circa 20 personen. Bewoners van Hooghalen kunnen zich hiervoor zelf aanmelden.
Dorpsbelangen gaat ook op zoek naar geschikte klankbordgroep-leden. Bij de zoektocht zal vooral
worden gefocust op actief betrokken bewoners vanuit verschillende verenigingen en
leeftijdscategorieën die actief zijn in het dorp.
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Dorps-enquête
Naast de klankbordgroep wordt er gebruik gemaakt van een dorps-enquête voor het verzamelen
van informatie relevant voor de Dorpsvisie. De enquête wordt via de site van Dorpsbelangen
toegankelijk gemaakt. Bewoners die niet in de gelegenheid zijn om dit digitaal te doen, worden op
een andere manier geholpen om alsnog hun stem te laten horen. Op deze manier krijgen alle
inwoners de mogelijkheid om mee te denken over de Dorpsvisie.

2.1.2

Proces en producten
Startnotitie
Voorliggend document is de startnotitie. De startnotitie is de leidraad voor de projectgroep voor
het verdere proces. In deze startnotitie staan de processtappen en bijbehorende producten
benoemd (zie paragraaf 1.3). Daarnaast wordt in de startnotitie het kader geschetst voor de
Dorpsvisie. Dit geeft de projectgroep houvast en zicht op het te doorlopen traject. De startnotitie
geeft tevens een aanzet voor de thema’s die een plaats krijgen in de uiteindelijke Dorpsvisie (zie
paragraaf 3.1).
Wie
Projectgroep
Dorpsbelangen

Antea Group

Doel
Kaders stellen voor
de Dorpsvisie
Een representatieve
klankbordgroep
vormen ter
vertegenwoordiging
van Hooghalen
Beschrijven van de
processtappen en
onderdelen van het
proces voor het
vormen van de
Dorpsvisie.
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Dorps enquête
Met de dorps-enquête wordt bij de inwoners van Hooghalen informatie opgehaald over de
thema’s benoemd in de startnotitie. Naast deze thema’s wordt er ook gevraagd of er nog
belangrijke onderwerpen missen die een plek zouden moeten krijgen binnen de Dorpsvisie. Op
deze manier wordt een beeld geschetst van wat er speelt binnen Hooghalen. De enquête is het
eerste moment dat er informatie verzameld wordt als input voor de Dorpsvisie.
Wie
Projectgroep
&
Antea
Group
Projectgroep

Wat
Opstellen
dorps-enquête
Verspreiden
dorps-enquête

Doel
Verkrijgen van informatie uit
het dorp over thema’s voor de
Dorpsvisie
Verkrijgen van informatie uit
het dorp over thema’s voor de
Dorpsvisie

Uitkomst
Een enquête

Overzicht
thema’s

Wanneer
Mei/juni

van

Juni

Centrale vragen in de enquête zullen zijn: Ontbreken er thema’s? Wat zijn prioriteiten? Wat zie je
graag anders in het dorp? Wat zou je absoluut willen behouden? Etc. Na de beantwoording van de
vragen is er een dorpsbreed beeld welke thema’s relevant zijn, van wat er per thema speelt en wat
de inwoners belangrijk vinden.
De enquête wordt uitgewerkt en besproken in de projectgroep. Communicatie hierover wordt
door Dorpsbelangen gedaan. De uitkomsten van de enquête worden eveneens verwerkt in de
eerste aanzet van de Dorpsvisie (tussennotitie). Onderstaande tabel weergeeft het doel van de
dorps-enquête, enkele potentiële vragen, en de verwachte uitkomst.
Product
Dorpsenquête

Doel
Ophalen van informatie
over de Dorpsvisie
thema’s, om in beeld te
brengen wat er speelt
binnen Hooghalen

Centrale vragen
 Ontbreken er thema’s?
 Wat speelt er per
thema?
 Wat zijn prioriteiten?
 Wat zie je graag anders
in het dorp?
 Wat zou je niet
veranderen aan het
dorp?
Etc..

Uitkomst
Een beeld van de
thema’s die spelen
binnen Hooghalen.
Wat men als
prioriteit ziet en
wat men graag
anders ziet binnen
het dorp.

Wanneer
Juni/juli

Eerste klankbordgroep bijeenkomst
De klankbordgroep wordt tweemaal ingeschakeld om bijeen te komen. Tijdens de eerste
bijeenkomst worden de verwerkte resultaten van de dorps-enquête besproken en aangevuld voor
extra verdieping en verfijning van de thema’s. De hoofdvraag bij dit onderdeel voor de
klankbordgroep is: Zijn er nog thema’s die niet uit de dorps-enquête naar voren zijn gekomen die
wel spelen binnen Hooghalen? Hoe kunnen we uitkomsten vertalen in concrete opgaven voor het
dorp? Op deze manier wordt er een eerste richting gegeven aan de opgaven die in de Dorpsvisie
opgenomen moeten worden. Uitkomsten van de bijeenkomst worden verwerkt in de eerste aanzet
naar de Dorpsvisie, ook wel de tussennotitie genoemd.
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Klankbordgroep
1e bijeenkomst

Doel
Bespreken
Dorpsvisie
thema’s en
eventueel
aanvullen.
Richting
geven aan
de opgaven.

Uitgangspunten Centrale vragen
Dorpsvisie
 Ontbreken er nog
thema’s
thema’s
 Hoe kunnen we dit
vertalen naar
concrete opgaven
voor het dorp
 Etc..

Uitkomst
Definitief
vaststellen
van de
thema’s. Eerst
aanzet
opgaven in de
tussennotitie

Wanneer
September

Tussennotitie
De tussennotitie is de eerste aanzet voor de Dorpsvisie. Er wordt in de tussennotitie ruimte
geboden aan het uitwerken van thema’s op basis van de uitkomsten van de dorps-enquête en de
eerste klankbordgroep bijeenkomst. Ook wordt een eerste aanzet gemaakt voor de opgaven die in
de Dorpsvisie een plek moeten krijgen.
In de tussennotitie wordt ook een inventarisatie gedaan van relevant beleid van onder meer de
gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere de omgevingsvisie voor Midden-Drenthe,
warmtevisies. Op basis van het beleidsoverzicht kan de projectgroep aan de slag om met de
uitkomsten van de dorps-enquête en de eerste klankbordgroep bijeenkomst de eerste opgaven
voor Hooghalen te vormen die uitvoerbaar zijn.
Wie
Antea Group

Projectgroep

Wat
Inventarisatie
provinciaal en
gemeentelijk
beleid
Verwerking
uitkomsten
enquêtes en
klankbordgroep

Doel
Het kunnen opstellen
van opgaven die niet in
strijd zijn met het
geldend beleid
Samenhangend beeld
van de inwoners van
Hooghalen over de
thema’s

Bespreken
uitkomsten
dorps enquête
en
klankbordgroep
bijeenkomst en
verder
concreet
maken van de
opgaven

Bepalen van opgaven
die centraal gaan staan
in de visie.

Uitkomst
Beleidsoverzicht

Wanneer
Juni

Voorzet van de
belangrijkste
thema’s en
opgaven voor
Hooghalen
(Eerste)
opgaven voor
Dorpsvisie

Juli/augustus/
september

September

De tussennotitie komt online ter inzage, zodat bewoners hierop kunnen reageren. Op die manier
wordt participatie tijdens het vormen van de dorpsvisie gewaarborgd.
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Tweede klankbordgroep bijeenkomst
De tussennotitie is de onderlegger voor de tweede klankbordgroep bijeenkomst. Bij deze
bijeenkomst worden gestelde opgaven aangescherpt om richting de afronding van de Dorpsvisie
te kunnen gaan.
Tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep krijgen deelnemers de gelegenheid om
dieper in te gaan op opgaven zoals deze in de tussennotitie zijn opgenomen. Centrale vragen
tijdens deze klankbordgroep bijeenkomst zullen zijn, onder andere: Zijn dit de opgaven voor
Hooghalen? Hebben we de kern te pakken? Wat hangt met elkaar samen? Zijn er opgaven die
belangrijker zijn dan andere? Het gaat hierbij vooral om het verkrijgen van meer diepgang als ook
het onderlinge gesprek met elkaar over de onderwerpen.
Kortom, de deelnemers van de klankbordgroep krijgen een actieve rol, waarbij zij actief kunnen
meedenken/meepraten over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van Hooghalen.
De verwachtingen van de klankbordgroep zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Klankbordgroep
2e bijeenkomst

Doel
Vormen van
de definitieve
opgaven van
Dorpsvisie

Uitgangspunten Centrale vragen
Opgaven
 Zijn dit de
gevormd in de
opgaven voor
tussennotitie
Hooghalen?
 Hebben we de
kern te pakken?
 Wat hangt met
elkaar samen?
 Zijn er opgaven
die belangrijker
zijn dan anderen?
 Etc..

Uitkomst
Definitieve
opgaven voor
de Dorpsvisie

Wanneer
Oktober

Dorpsvisie en uitvoeringsagenda
De Dorpsvisie is het eindproduct van het proces. Dit eindproduct bestaat uit twee onderdelen: de
visie en een uitvoeringsagenda. In het visieonderdeel staat het doel van Dorpsvisie en de opgaven
voor Hooghalen beschreven. In het tweede onderdeel van de Dorpsvisie wordt een
uitvoeringsagenda opgenomen. In de uitvoeringsagenda worden de gevormde opgaven vertaald
in acties die op kortere termijn haalbaar zijn om uiteindelijk de Dorpsvisie op lange termijn te
kunnen realiseren. Deze worden in een tijdschema gevisualiseerd. De uitvoeringsagenda moet
haalbaar en functioneel zijn met een reëel tijdsplan.
Het concept van de dorpsvisie komt eerst ter inzage voor de inwoners van Hooghalen. Er zullen in
de periode van inzage door Dorpsbelangen meerdere momenten worden georganiseerd om in
gesprek te gaan over de Dorpsvisie. De reacties op het concept worden vervolgens verwerkt in de
definitieve Dorpsvisie.

Blad 10 van 14

Startnotitie
Dorpsvisie Hooghalen
projectnummer 0457486.100
12 juni 2020
Gemeente Midden-Drenthe

Wie
Projectgroep

Antea Group

Projectgroep

Dorpsbelangen

Antea Group

Wat
Bespreken
uitkomsten
klankbordgroep
bijeenkomst en
definitieve
opgaven opstellen
Verwerking
uitkomsten
klankbordgroep en
het afronden van
de Dorpsvisie
Afstemmen
uitvoeringsagenda
met haalbare en
concreet uit te
voeren acties
Organiseren
inspraak
momenten
concept dorpsvisie
Verwerking
reacties op
concept Dorpsvisie
het afronden van
de Dorpsvisie

Doel
Definitieve opgaven
voor de Dorpsvisie
bepalen.

Uitkomst
Definitieve
opgaven voor
Dorpsvisie

Wanneer
Oktober

Een afgerond concept
Dorpsvisie met
concreet haalbare
opgaven

Concept versie
van Dorpsvisie

November

Een haalbaar en
functionele
uitvoeringsagenda
met een reëel
tijdsplan
Ophalen reacties
vanuit Hooghalen

Een
uitvoeringsagenda
passend bij de
bijbehorende
Dorpsvisie
Laatste reacties
op de Dorpsvisie

November

Een afgeronde
Dorpsvisie met
concreet haalbare
opgaven

Definitieve versie
van Dorpsvisie

December

November/
december

ALV en Gemeenteraad
De laatste stap van het proces is de vaststelling van de Dorpsvisie.
De visie is voor de bewoners van Hooghalen, het is daarom belangrijk dat zij de eindversie
Dorpsvisie vaststellen. Naast het vaststellen van de Dorpsvisie door het dorp wordt deze ook door
de Gemeenteraad vastgesteld.
Na de vaststelling is het proces voor de opstelling van de Dorpsvisie afgerond. Vanaf dit moment
wordt er vanuit Dorpsbelangen en de inwoners van Hooghalen samen met de gemeente en/of
andere partijen gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen en opgaven.
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2.2

Tot hoever kijken we?
In de Dorpsvisie wordt een doorkijk gegeven tot het jaar 2035. De reikwijdte van de opgaven die
van belang zijn voor Hooghalen moet dus redelijkerwijs binnen een tijdsbestek van 15 jaar kunnen
worden opgelost. In hoofdstuk 3 is een voorzet gegeven van (mogelijk) relevante thema’s.
De uitvoeringsagenda vormt in praktische zin de leidraad voor het vervolg. De acties die hierin
staan zijn op korte(re) termijn haalbaar en dragen bij aan de lange termijnvisie van het dorp.
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3

Ambities en maatschappelijke trends

3.1

Thema’s voor de Dorpsvisie
De Dorpsvisie moet zicht geven op de kansen en mogelijkheden die Hooghalen heeft voor de
toekomst. In de Dorpsvisie wordt aan de hand van thema’s omschreven wat binnen Hooghalen van
belang is. In een thema wordt besproken hoe omgegaan wordt met een bepaald onderwerp. Bij
het thema ‘Wonen’ wordt bijvoorbeeld ingegaan op het type woning dat gewenst is binnen
Hooghalen, maar ook wat er van belang is om fijn en veilig te kunnen wonen in Hooghalen. Vanuit
deze thema’s kunnen opgaven worden opgenomen in de Dorpsvisie. Deze opgaven kunnen gaan
over het aanpakken van verwachte knelpunten of inspelen op autonome ontwikkelingen en trends.
De Dorpsvisie Hooghalen richt zich op de volgende thema’s:
 Wonen;
 Ondernemen;
 Voorzieningen;
 Mobiliteit;
 Duurzaamheid;
 Gezondheid en welzijn;
 Recreatie en toerisme;
 Buitengebied en
 Landschap.
Deze thema’s vormen de basis voor de Dorpsvisie Hooghalen en zijn gebaseerd op algemene
thema’s die spelen in verscheidene (omgeving)visies. Uit eerdere inventarisatie komen
bovenstaande 9 thema’s naar voren. De 9 thema’s zijn de startsituatie, gaandeweg kunnen deze
echter worden gewijzigd of aangevuld wanneer dit vanuit het dorp gewenst is.

3.2

Maatschappelijke trends
De maatschappelijke trends en ontwikkelingen die een rol spelen krijgen ook een plek in de
Dorpsvisie. Dit zijn niet alleen ontwikkelingen ‘binnen’ het thema, maar ook de gevolgen van
(externe) factoren die niet direct tot het thema behoren. Hieruit zullen ook aandachtspunten naar
voren komen die relevant kunnen zijn voor het vormen van de hoofdopgave. Onderstaand zijn een
aantal landelijke, provinciale en gemeentelijke trends die voor Hooghalen van belang zijn
beschreven.
Midden-Drenthe een krimpgemeente
In de gemeente Midden-Drenthe is het aantal inwoners in 2019 met 0,2% gedaald. Dit komt neer
op een absolute daling van 51 inwoners in 2019. De prognose vanuit het CBS is dat de krimp alleen
nog maar zal toenemen, met een krimp van 4,2% tussen 2018 en 2035.
Ondanks deze prognose is er in Hooghalen geen sprake van krimp. Echter is deze trend van belang
bij de totstandkoming van de Dorpsvisie.
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Veranderende woningbehoefte
De woningbehoefte veranderd. Dit vraagt om een verscheidenheid aan woningen om in de
woningvraag te voorzien. Zo is er een toenemende vraag naar geschikte woningen voor
eenpersoonshuishoudens. Ook de vraag naar levensloopgeschikte woningen neemt toe. Oudere
mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Woningen dienen hiervoor geschikt
gemaakt te worden.
Een ander effect dat langer zelfstandig wonen heeft is dat er minder snel woningen beschikbaar
komen. Dit belemmert de doorstroming op de woningmarkt. Ook voor Hooghalen kan dit van
invloed zijn. In Midden-Drenthe is de verwachting dat de bevolking in 2035 bestaat uit 30,7%
vijfenzestigplussers.
Veranderende zorg
De bevolkingsprognose voor de gemeente Midden-Drenthe dat 30,7 % van de bevolking
vijfenzestigplus is heeft ook impact op de veranderende zorg. Mensen worden steeds ouder en
blijven langer thuis wonen waardoor de zorg op een andere manier georganiseerd dient te worden.
Deze trend dient daarom meegenomen te worden in de Dorpsvisie en is gekoppeld aan het thema
zorg.
Toenemend toerisme
Naar aanleiding van de uitbreiding van Herinneringscentrum Kamp Westerbork is de verwachting
dat het aantal toeristen in het gebied zal toenemen. Dit zal leiden tot extra verkeerstromen door
Hooghalen. De druk op het verkeersnetwerk zowel openbaar vervoer als fiets- en wandelpaden
neemt hierdoor waarschijnlijk toe. Deze trend dient daarom te worden meegenomen in de
Dorpsvisie.
Participatiemoeheid
Met name in kleinere dorpen zijn het de vrijwilligers en participanten die zorgen dat men actief
betrokken is en wordt binnen het dorp. Echter wordt er wordt steeds meer van de vrijwilligers
gevraagd terwijl er steeds minder mensen daadwerkelijk willen bijdragen. Vooral in de dorpen
heeft dit zijn weerslag. Deze trend is daarom van belang om mee te nemen in het opstellen van de
Dorpsvisie.
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
E. info@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl
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