
III.  RELEVANT BESTAAND BELEID

Natuurwaarden
Door de ligging van Rijssen en Holten op de flanken van de stuwwal en 
het stroomgebied van de Regge langs Rijssen, is een groot deel van het 
gemeentelijk gebied ecologisch waardevol. Op provinciaal niveau is te 
zien dat de Sallandse Heuvelrug, de Regge en de Vecht ‘Het Wilde Hart’ 
van het Natuurnetwerk Nederland vormen. Op gemeentelijk niveau 
betekent dit dat er natuurgebieden gedefinieerd zijn, met daartussen 
verbindingszones en ontwikkelopgaven vanuit Natura 2000.

Gemeente Rijssen-Holten gaat bij het beheer van gemeentelijk groen 
zorgvuldig om met haar biodiversiteit. De Natuurwaardenkaart uit 2020 
geeft aan in welke zones beschermde, bedreigde en kenmerkende 
flora en fauna voorkomen. Per zone is een gidssoort aangegeven en is 
de ecologische waarde geduid. De beheeradviezen uit het rapport zijn 
meegenomen in de pijler ‘Biodiversiteit en natuurwaarden’.  

Natuurnetwerk Nederland op provinciaal niveauNatuurnetwerk Nederland geduidt op gemeentelijke schaal



Zonekaart natuurwaarden 
(2020)
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Landschapsontwikkelingsplan
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is vastgesteld in 2008 en gaat 
in op het buitengebied van de Gemeente Rijssen-Holten. Dit document 
bestaat uit vier onderzoeksdelen, namelijk 
• Landschapsontwikkelingsplan deel 1: gebiedsbeschrijving;
• Landschapsontwikkelingsplan deel 2: landschapsvisie;
• Landschapsontwikkelingsplan deel 3: projectenbundel;
• Uitvoeringsprogramma

Uit de analyse komt naar voren dat het stuwwallen landschap een 
belangrijk element is in de omgevingskwaliteit, en dat beleving van 
hoogteverschillen in het landschap gewaarborgd moet worden. 
Daarnaast is er een landbouwontwikkelingsgebied aanwezig, waar ruimte 
is voor intensieve landbouw. Op de flanken, rond de Soestwetering 
en Dijkerhoek staat grondgebonden landbouw voorop, waarbij 
kansen worden gezien voor natuur- en landschapsontwikkeling. De 
glooiende enken moeten open blijven. In het gebied ten westen van 
Rijssen, richting de Holterberg, bepaalt grondgebonden landbouw 
ook het landschappelijk beeld. Hier ligt echter ook een provinciaal 
natuurgebiedsplan dat richtinggevend is aan de ontwikkeling van het 
gebied.

In het LOP worden een aantal keuzes op hoofdlijnen gemaakt, welke 
verder uitgewerkt worden in deelgebieden. Deze uitspraken en de 
gebiedsverdeling gelden als uitgangspunt voor deze groenstructuurvisie.

Natuurontwikkeling langs de westrand van Rijssen

De beukenlaan als herkenbare entree naar de Holterberg



Landschapontwikkelingsplan (LOP) weergave deelgebieden
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Kadernota Landelijk Gebied
De kadernota (vastgesteld dec 2011, met aanvulling jun 2015) bevat het 
overkoepelende beleid voor het buitengebied in de gemeente. In de 
kadernota is vastgelegd in welke mate en in welke richting het landelijk 
gebied zich kan ontwikkelen. Dit wordt uiteengezet aan de hand van 
hieronder genoemde onderdelen.

Activiteiten
Het landschap bedient een scala aan economische activiteiten. De 
landbouw vormt het merendeel van het landelijk areaal. Echter daalt 
het aantal agrariërs gestaag waardoor andere invulling van deze erven 
mogelijk wordt, bijvoorbeeld landschappelijk wonen en werken.
Het landschap is ook een drager van recreatie en toerisme. Met 
hoogtepunten als de Sallandse heuvelrug en de Rijsserberg. Het 
verbeteren van de recreatiemogelijkheid past binnen de gemeentelijke 
visie op het landschap, bijvoorbeeld door extra ommetjes rond kernen 
te creëren in samenhang met wandel- en fietsroutes die het landschap 
doorkruisen. Initiatieven die voorzien in de ontwikkeling van economische 
activiteit dienen natuur en landschap te versterken.

Ambities
De Gemeente Rijssen-Holten streeft naar een toekomstbestendig 
en leefbaar landelijk gebied, waarbij de ontwikkeling van bestaande 
en nieuwe functies een bijdrage levert aan het vergroten van de 
economische vitaliteit van het landelijk gebied. Deze ontwikkelingen 
gaan gepaard met een vergroting van de ruimtelijke kwaliteit en leggen 
geen onevenredig beslag op het milieu. Nieuwe ontwikkeling in het 
landelijk gebied verbetert de ruimtelijke kwaliteit (belevings-, gebruiks- 
en toekomstwaarde) en de toekomstbestendigheid (ecologische, 
economische en sociale duurzaamheid) van het landschap.

Natuur & landschap
Natuur en landschap zijn kaderstellend voor ontwikkeling in landelijk 
gebied. Initiatieven in het landelijk gebied alsmede natuurontwikkeling 
passen binnen de gemeentelijke visie op natuur en landschap. 
Het voornaamste belang ligt in het realiseren van een robuuste 
groenstructuur die bijdraagt aan een gezonde ecologische situatie. 
Waar kansen worden gezien om het natuurareaal uit te breiden, worden 
deze benut. De beleving van natuur en landschap worden aan elkaar 
gekoppeld, zodat deze niet afzonderlijk maar in samenhang beleefd 
worden waardoor natuur en landschap elkaar kwalitatief versterken.

In 2030 komt de eigenheid van het landschap van Rijssen-Holten 
overal tot uiting. De bebouwing past in de stijl van de regio, 
landschapselementen benadrukken de kenmerken en verschillen in 
het landelijk gebied. Alle functies in het landelijk gebied zijn op een 
logische en heldere wijze verweven en ingepast in het landschap. 
De ontstaansgeschiedenis van het landelijk gebied is af te lezen van 
het landschap. Cultuurhistorische en archeologische relicten en 
geomorfologische sporen zijn voor iedereen te ervaren. Het landschap 
in de gemeente heeft een blijvende aantrekkingskracht. Inwoners en 
toeristen hebben voldoende mogelijkheden om van het landelijke gebied 
te genieten, dat een schone en gezonde leefomgeving is.



Het ‘Kastanjelaantje’ 
recreatieve en herkenbare route door het landschap
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Huidige groenstructuurplannen
De gedateerde groenstructuurplannen van Rijssen (1994) en Holten 
(2003) benaderen beiden de structuur op kernniveau. De radialen vanuit 
het centrum richting het buitengebied worden aangezet met inheemse 
bomen van de 1e grootte. De overige wegen en lanen zijn daaraan 
ondergeschikt met een recreatief karakter of structurend op buurtniveau. 

In de recent aangelegde uitbreidingswijken heeft het groen een meer 
biodivers en klimaatadaptief karakter. Er is ruimte voor bijvoorbeeld 
wadi’s, brede en ruige groenstroken, bloemrijke bermen en 
onderbeplanting. Ook zijn beide centra onlangs aangepakt en worden 
zitgelegenheden en kunstobjecten meer gecombineerd met kleurrijke 
groeninvullingen. 

De huidige groenstructuurplannen bieden richting op hoofdlijn, maar 
gaan niet meer in op een integrale benadering van groen. Een breder 
netwerk dat positionering, belang en definitie geeft aan groenstructuren, 
biedt houvast voor uitspraken over bijvoorbeeld een landschapstype, 
kern of buurt (vlakken), lanen, singels, groenstroken (lijnen), of een 
groenobject, entree of speelplek (punten). Daarbij staat de connectie van 
kernen met het omliggende landschap centraal.
 

Rand uitbreidingswijk Holten

Groene inrichting centrum Rijssen



Groenstructuurplan Rijssen dec 1994
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Groenstructuurplan Holten okt 2003
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