
De navolgende kaarten (Nelen & Schuurmans 2021) zijn vervaardigd naar 
aanleiding van studie met betrekking tot klimaatadaptatie.

In het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van de 3-30-300 
regel heeft de gemeente Rijssen-Holten kaarten laten ontwikkelen.

IV.  KLIMAAT



Afstand tot koelte - Rijssen - Gemeente Rijssen-Holten

2021-12-10 - W0235 - Nelen & Schuurmans

Loopafstand tot een koele plek

< 100 m

100 - 300 m

300 - 500 m

500 - 800 m

800 - 1000 m

> 1000 m

Koele plekken

Koele plek

Speelvoorziening koele plek

Sportvoorziening koele plek

Speelvoorziening geen koele plek

Legenda
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Afstand tot koelte - Holten - Gemeente Rijssen-Holten

2021-12-10 - W0235 - Nelen & Schuurmans

Loopafstand tot een koele plek

< 100 m

100 - 300 m

300 - 500 m

500 - 800 m

800 - 1000 m

> 1000 m

Koele plekken

Koele plek

Speelvoorziening koele plek

Sportvoorziening koele plek

Speelvoorziening geen koele plek

Legenda



Afstand tot koelte - Dijkerhoek - Gemeente Rijssen-Holten

2021-12-10 - W0235 - Nelen & Schuurmans

Loopafstand tot een koele plek

< 100 m

100 - 300 m

300 - 500 m

500 - 800 m

800 - 1000 m

> 1000 m

Koele plekken

Koele plek

Speelvoorziening koele plek

Sportvoorziening koele plek

Speelvoorziening geen koele plek

Legenda
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Stappenplan gebruik Groenstructuurvisie 

Stap 1: analyse van de werkzaamheden 

• Bepaal wat er precies gaat gebeuren binnen de beheermaatregel of het project; om welke groenelementen gaat het?  
• Kijk in de structuurvisie (> vanaf pagina 34) of de locatie op een bijzondere plek of lijn binnen de groenstructuur valt. 

De uitgangspunten die gelden: 
• Nieuwe ontwikkelingen vinden bij voorkeur plaats buiten de hoofdgroenstructuur.  
• Ontwikkelingen in het hoogwaardige groen zijn mogelijk, mits de aanwezige groene waarden niet verloren gaan. Bij voorkeur blijft het groen op de 

locatie in tact. Als dit niet mogelijk is, wordt deze op de ontwikkellocatie teruggebracht. Als ook dat niet mogelijk is, wordt deze op een andere locatie 
binnen de gemeente gecompenseerd. 

• De betreffende ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het realiseren van het te compenseren groen. 

Stap 2: bepaal de doelen 

• Zijn er specifieke doelen benoemd binnen de beheermaatregel of het project? 
• Loop de 5 pijlers van de visie door (> vanaf pagina 16) en zet kort op een rij in welke mate aan de verschillende doelen kan worden bijgedragen. Wat 

heeft prioriteit? 

Stap 3: bepaal de uitgangspunten 

• Afhankelijk van de relevante pijlers, gelden bijbehorende uitgangspunten (> vanaf pagina 16). 
• Kijk vervolgens ook naar de uitgangspunten per groenelement die relevant zijn (vanaf pagina 28). 

V.  STAPPENPLAN



Stap 4: bepaal de locatie specifieke uitgangspunten 

• Uit stap 1 is naar voren gekomen of het project in een bijzonder deel van de groenstructuur zit (vlak / lijn). Zo ja, dan gelden de aanvullende 
uitgangspunten voor dat deel (> vanaf pagina 52). 

Stap 5: plan van aanpak en uitvoering 

• Maak een plan van aanpak aan de hand van bovenstaande stappen. 
• Stem het plan van aanpak af met één van de groene ambassadeurs. 
• Vervolg de reguliere procedure van het project 
• Zorg voor goede overdracht aan beheer! 
• Algemeen: bij vragen of onduidelijkheden zoek contact met één van de groene ambassadeurs van de gemeente. 
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