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I.  FACTSHEET BEWONERSPEILING

Peiling onder leden van het Rijssen-HoltenPanel
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Historische lijnen
Op de stuwwallen, waar de Holterberg onderdeel van is, werden 
heidevelden ontgonnen om de vraag naar (naald)hout in te kunnen vullen. 
Hierdoor veranderden de open weidevelden in donkere bossen met 
veelal rechte wegen. Opvallend is dat de landschappen aan weerszijden 
van de heuvelrug een heel andere ontwikkeling kennen. Aan de westkant 
ontstonden kleinschalige landschappen met lanen, singels, houtwallen 
en andere lijnvormige beplantingselementen. Aan de oostzijde lag het 
natte heide en veengebied, dat later en op andere wijze is ontgonnen, 
met een veel meer open karakter. Beplanting werd hier meer pluksgewijs 
toegepast, rond de weinige erven en op plekken langs watergangen en 
wegen. Beide kernen waren omringd met grote, gezamenlijke essen en 
weidevelden. Rond Holten waren meer laanstructuren aanwezig, waar 
bij Rijssen veel openheid aanwezig was. Deze karakteristieken kunnen 
invloed hebben gehad op de huidige opzet van uitbreidingswijken en 
positionering en verschijning van groen hierin. 

II.  LANDSCHAP & HISTORIE

Een kenmerkende structuur in de kernen van Rijssen en Holten is 
die van de ‘spinnenweb wegen’. Een netwerk van radialen: wegen 
die liepen van kerk tot kerk. Rond Rijssen heeft een aarden stadswal 
gelegen, met drie te herkennen onderbrekingen waar de belangrijke 
ontsluitingswegen vanuit het westen, zuiden en oosten binnen komen. 
De eerste nederzettingen in dit gebied, de kernen van Rijssen en Holten, 
ontstonden op de overgang van hoog naar laag, op de flanken van de 
stuwwallen. Rond de kernen en langs de wegen op de overgangen van 
hoog naar laag werden grote boerderijen en landhuizen gerealiseerd. 
Medio 1854 is per koninklijk besluit opdracht gegeven om vanuit 
Deventer ‘een kunstweg van kortgeslagen keyen’ aan te leggen, nu 
bekend als de Keizersdijk. Deze weg is een van de eerste verharde 
wegen in de regio en is onderdeel van de verbinding van het westen van 
Nederland met Duitsland.



Holten rond 1900Rijssen rond 1900
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Landschapstypen
De Provincie Overijssel maakt in haar omgevingsvisie voor dit gebied 
onderscheid in de volgende landschapstypen: essenlandschap, oude 
hoevenlandschap, jong heide- en broekontginningslandschap en maten 
en flierenlandschap. 

De kernen Rijssen en Holten zijn typische esdorpen met radialen en 
spinnewebstructuur. Ook is het essenlandschap op de Beuseberg en 
rond de Borkeld nog beleefbaar. Grote, bolle percelen worden omringd 
door boerderijen en landschappelijke elementen als lanen en houtwallen. 
Het oude hoevenlandschap is een veel kleinschaliger variant hierop met 
organische wegen- en beplantingsstructuren. Op de hoger gelegen 
plekken, op de stuwwallen, werden (heide)velden ontgonnen omdat 
er behoefte was aan productiebossen. Deze zijn nu nog te herkennen 
als de bosrijke gebieden, al dan niet met heidevelden en lange rechte 
wegen. Het belangrijke verschil tussen de aanwezige open gebieden 
is dat ten zuidwesten van Holten (maten- en flierenlandschap) de 
watergangen de structuurdragers van het gebied zijn. Tussen Rijssen 
en de Holterberg wordt het gebied gekenmerkt door blokverkaveling 
(jong kampenlandschap) met (zand)wegen als structuurdragers. 
Beplantingselementen liggen pluksgewijs langs de lijnen in het landschap

Rijssen en Holten zijn de grotere bebouwde kernen waar verschillende 
infrastructuur op georiënteerd is. Naast de gevarieerde bedrijvigheid 
in het buitengebied zijn er rond de kernen grote bedrijventerreinen 
aanwezig, welke nog volop in ontwikkeling zijn. Tot slot wordt ten oosten 
van Rijssen uitgebreid, waarbij op dit moment de groene structuren en 
cultuurhistorie van het landschap tot ver richting het centrum reiken. 
Ook wordt de woonwijk De Liezen aan Holten toegevoegd.

Zandweg ten westen van Rijssen met ruigere bermen en plukjes beplanting langs wegen en op 
kavelgrenzen

Rijsserberg met glooiingen, bospercelen en open veldjes aan de zuidrand van Rijssen
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Landschapsstructuren kaart
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Hoogte
Holten
Op de hoogtekaart van Holten is te zien dat het historische centrum, 
waar de radialen samenkomen, is gelegen op het lagergelegen gedeelte 
tussen de Holterberg en de Beuseberg. Ten oosten en zuiden van 
het centrum werden de essen gesitueerd (zoals Lokerenk), welke nog 
zichtbaar zijn als hoogteverschillen. Ten westen van het centrum is 
Holten uitgebreid in het lager gelegen, open landschap. De overgang van 
nog organische vormen en subtiele hoogteverschillen naar het lagere 
gedeelte met rechte lijnen is beleefbaar in de uitbreidingswijken en het 
bedrijventerrein. 

Water
De vijver, aan de rand van de woonwijken en het lager gelegen gebied, 
dient als logische waterbuffer waar water vastgehouden wordt dat vanaf 
de hoger geleger delen is aangevoerd. Het water zal daarna afgevoerd 
worden richting het lagergelegen gebied, via het bedrijventerrein. Op 
naastgelegen kaart licht de spoorlijn subtiel op, want deze ligt hoger 
in het landschap. De spoorlijn doorsnijdt het laagste deel van het 
landschap, tussen de hoger gelegen Holterberg en Beuseberg. Rondom 
dit laag gelegen deel buffert het regenwater vanaf de hogere delen in 
de woonwijk ten zuiden van de spoorlijn en op het sportcomplex aan de 
noordzijde. 



Rijssen
Rijssen is ontstaan aan de voet van de Rijsserberg. Op de hogergelegen 
delen ontstonden open weides en essen, met de Brekeld of Koningsbelt 
als hoogste punt aan de zuidrand. De overgang van hoog naar laag is 
zelfs in het centrum nog subtiel te zien. De spoorlijn is aangelegd op 
de overgang van hogergelegen stuwwal naar de lagergelegen veen- 
en broeklanden. De Veeneslagen is voor een groot deel ontwikkeld 
op de veenontginningen en is voor woningbouw voor een deel subtiel 
opgehoogd. Watergang de Maatgraven is nog duidelijk zichtbaar en 
loopt door naar het lagergelegen bedrijventerrein. Het open gebied 
de Mors heeft plaatsgemaakt voor het bedrijventerrein, waarbij de 
grove kaders nog zichtbaar zijn in zowel de ruimtelijke opzet als op de 
hoogtekaart. In het rivierengebied langs de Regge zijn de hogergelegen 
eenmans akkertjes op de hoogtekaart zichtbaar. Landgoed Oosterhof is 
ontstaan op de overgang van de Rijsserberg richting de Regge, en het 
open ontginningsgebied Het Opbroek.

Water
Regenwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden op de hogergelegen 
delen, in de rand van de Rijsserberg. Overtollig water, bijvoorbeeld bij 
hevige regenbuien, zal richting de spoorlijn stromen die op zijn beurt 
als barriere het water tegen houdt. Aan de noordzijde van Rijssen is de 
Maatgraven losgekoppeld van het watersysteem in het buitengebied, 
waardoor deze relatief veel dynamiek kent tussen natte periodes en 
droogte.
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Recreatie en toerisme
Door de verscheidenheid aan landschapstypen is de Gemeente  Rijssen-
Holten een aantrekkelijke plek voor toerisme en recreatie, waarbij 
concentratiegebieden te herkennen zijn.

De gemeente kenmerkt zich enerzijds door de variatie aan toerisme en 
recreatie, en anderzijds de (agrarische) bedrijvigheid in het buitengebied. 
De Holterberg, met Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is een 
belangrijke toeristische trekpleister. Met name aan de zuidrand, aan de 
oostrand van de Rijsserberg en op de Beuseberg is meer grootschalige 
recreatie aanwezig, zoals grote campings en vakantieparken. Op de 
overige randen kernmerken zich door meer kleinschalige recreatie of 
nevenfuncties naast agrarische bedrijvigheid, zoals een boerderijwinkel 
of -kamer, B&B’s.   

Sportvoorzieningen zijn te vinden aan de randen van Rijssen en Holten, 
waarbij binnen- en buitencomplexen worden afgewisseld en er een grote 
verscheidenheid is aan type sportvoorzieningen. Op de Beuseberg en 
de Rijsserberg zijn verschillende outdoorvoorzieningen aanwezig, zoals 
maneges, scouting en het outdoorcenter.

In de wijken rond het centrum zijn speelvoorzieningen aanwezig. Deze 
speelvoorzieningen zijn veelal hetzelfde en ingericht met traditionele 
speelelementen en intensief onderhouden gazon.

De gemeente is, op het intensievere landbouwgebied na, goed voorzien 
in het wandel- en fietsnetwerk. Er lopen knooppuntroutes door de kernen 
richting de verschillende typen landschappen in het buitengebied. 



Recreatiekaart
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