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INLEIDING & CONTEXT

De gemeente Rijssen-Holten is een gemeente in 
het groen, gelegen tussen drie stedelijke regio’s. 
Rijssen-Holten bestaat sinds de samenvoeging in 
2001 uit de kernen Rijssen en Holten, en de kleine 
kern Dijkerhoek.

De waarde van het groen wordt steeds meer 
herkend; groen draagt namelijk bij aan diverse 
maatschappelijke opgaven. Denk aan het 
klimaatbestendig maken van de gemeente, 
biodiversiteit, zorgen voor een gezonde 
leefomgeving en sociale cohesie, en groen heeft 
een belangrijke rol bij het vormen van de identiteit 
van en de oriëntatie in de gemeente. 

Tegelijkertijd spelen ook zaken rond gebruik en 
beleving van het groen en vragen over hoe om 
te gaan met bomen. Er is behoefte aan duidelijke 
afspraken over bomen, zodat onderbouwde keuzes 
kunnen worden gemaakt over bomenkap, aanplant 
van bomen, welke soorten op welke plek, etc. 

Veel opgaven, die vragen om een nieuwe visie 
op het groen en een nieuw groenstructuurplan. 
Aangezien de visie en het groenstructuurplan nauw 
met elkaar samenhangen, is er voor gekozen één 
Groenstructuurvisie op te stellen waarin beide 
elementen samen komen.

Het landschap binnen de gemeente speelt een belangrijke rol in de 
groenstructuur van de bebouwde kom. Het landschap grenst namelijk 
direct aan daar waar de woningen staan. Maar moet het landschap 
hier ook stoppen? Blijft het bij een mooi uitzicht voor de bewoners aan 
de rand van de bebouwde kom? Met deze groenstructuurvisie wordt 
onder andere ingezet op ‘het landschap de woonwijken in te trekken’. 
Dit heeft niet alleen invloed op de mate van beleving van het landschap, 
maar ook op de ecologische verbindingen tussen omliggende natuur en 
het bebouwd gebied en de biodiversiteit binnen de woonwijken. Ook 
bieden deze verbindingen plek voor klimaatadaptieve oplossingen. In 
dit hoofdstuk wordt ingegaan op de analyse van dat omliggende en 
onderliggende landschap.

Bijzondere landschappen
De gemeente Rijssen-Holten is gesitueerd in het zandlandschap 
van heuvelruggen en beekdalen, waar op de vochtige vlakten 
ook veengebieden voor kwamen en rond de Regge rivierklei 
(beekdalbodems) aanwezig is. De kernen van Rijssen en Holten zijn 
ontstaan op het overgangsgebied van hoog naar laag, op de flanken 
van respectievelijk de Rijsserberg en de Holterberg. Grote bospercelen 
kenmerken de stuwwal op dit moment. Het buitengebied is gelegen 
op zandruggen en -koppen en de omliggende vochtige vlakten, waar 
elementen als wegen- en watergangen, lanen en singels, of juist meer 
losse en verspreide beplanting het beeld bepalen. Door de ligging 
staat de beleving van de Holterberg centraal vanuit de omliggende 
landschappen, de kern Holten en de westelijke rand van de kern Rijssen.
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Landschappelijke positionering 
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Archeologische landschappen

zicht vanaf rand Rijssen met Holterberg op achtergrond

zicht vanuit wijk van Holten richting de Holterberg

zicht op zuidrand van Holten met daarachter de Holterberg
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Identiteit
De gemeente wordt doorsneden en begrensd door de spoorlijn van 
Deventer naar Almelo en de snelweg A1 tussen Amsterdam en de 
Duitse grens. In het gebied zijn twee grote kernen aanwezig: de stad 
Rijssen, gelegen in Twente en het dorp Holten, gelegen in Salland. 
Daarnaast is Dijkerhoek een kleine kern in het buitengebied van Holten 
en karakteriseren de kleine buurtschappen het landelijk gebied. Door 
de ligging aan beide zijden van de stuwwal, in twee verschillende 
regio’s, door verschil in grootte en met ieder hun eigen mentaliteit 
en karakter, hebben Rijssen en Holten ieder hun eigen identiteit. Met 
betrekking tot groen hebben zowel het buitengebied als de kernen 
veelal een verschillende uitstraling. In bijlage III. zijn landschappelijke 
analysekaarten (inclusief onderbouwingen) weergegeven.

Indeling Gemeente Rijssen-Holten Woonstraat Holten

Woonstraat Rijssen
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Afbakening en positionering
Deze Groenstructuurvisie is opgesteld om de kwaliteit van het groen 
in de kernen en het buitengebied te borgen.  De Groenstructuurvisie 
biedt het inhoudelijk kader rondom inrichting en beheer van het groen 
in de gemeente. Het doet uitspraken over de waarde en het belang van 
groen, en hoe zich dat vertaalt in ambities en doelstellingen. Er staan 
beleidsuitgangspunten in, die bij verdere uitwerking in uitvoerings- en 
beheerplannen of bij nieuwe ontwikkelingen als kader gelden. Het geeft 
een visie op de belangrijkste groenstructuren, maakt kansrijke locaties 
voor ecologische ontwikkelingen inzichtelijk en versterkt de connectie 
tussen de kernen en omliggende landschappen. 

Belangrijk uitgangspunt voor de groenstructuur is het naar binnen 
trekken van het omliggende landschap de kernen in. Dit versterkt de 
beleving van het landschap, biedt kansen voor ecologische verbindingen 
en voor klimaat adaptieve oplossingen. Voor de visie op het groen is het 
belangrijkste uitgangspunt dat het groen bijdraagt aan maatschappelijke 
thema’s, die samen de pijlers vormen van de visie. 

Regelmatig is er sprake van spanningsvelden in de fysieke leefomgeving, 
waarbij het belang van groen tegenover dat van bijvoorbeeld 
zonnepanelen, parkeren of nieuwe ontwikkelingen komt te staan. Deze 
Groenstructuurvisie biedt bij dit soort afwegingen de kaders en de 
uitgangspunten vanuit groen. Aan de hand hiervan kan binnen een 
project een integrale afweging gemaakt worden. Dit is altijd maatwerk. 
Deze visie wil borgen dat het belang van groen een prominente rol krijgt 
in dit soort afwegingen. 

De Groenstructuurvisie is het kader voor uitwerking in 
uitvoeringsprogramma’s, waarin voor een gebied met bepaalde 
kernmerken (bijv. woonwijk) concrete uitspraken staan voor inrichting en 

beheer. De Groenstructuurvisie dient als input voor de in voorbereiding 
zijnde gemeentelijke Omgevingsvisie. Het sluit aan op de Strategische 
visie en de kernopgaven uit de Omgevingsagenda. 

Deze Groenstructuurvisie vervangt de verjaarde structuurplannen 
van Rijssen (1994) en Holten (2003) en is een vervolg op het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit 2007. Het LOP biedt het 
perspectief op het buitengebied. Het LOP en de uitgangspunten daaruit 
blijven bestaan. Het LOP wordt in deze visie wat betreft de koppeling 
met de maatschappelijke opgaven, uitbreidingen en de verbinding 
met de kernen aangescherpt. In het Bosbeheerplan (2021) staan de 
uitgangspunten voor het bos in het buitengebied. Die blijven van 
toepassing en in deze Groenstructuurvisie wordt daar niet verder op in 
gegaan.

De Groenstructuurvisie schetst een toekomstbeeld over het groen 
in de gemeente. Tegelijkertijd is de bestaande situatie, waaronder de 
landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken, een gegeven en is dat 
de basis voor de stappen die gezet kunnen worden. 

In deze Groenstructuurvisie staan ambities rond het groen. Er is tijd 
nodig om deze ambities te verwezenlijken. Daarom is gekozen voor een 
perspectief tot 2035.

Deze nieuwe Groenstructuurvisie is een dynamisch plan, wat cyclisch 
(minimaal één keer per vier jaar) gemonitord en op gepaste momenten 
bijgesteld wordt. Met als doel om blijvend aan te sluiten bij de 
ontwikkelingen, opgaven, veranderende wet- en regelgeving en lokale 
situatie. 
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Hoe is deze Groenstructuurvisie tot stand gekomen?
Deze Groenstructuurvisie is tot stand gekomen door input op te halen uit 
verschillende disciplines. Externe en interne stakeholders zijn betrokken 
en hebben hun beeld over het groen in de gemeente gegeven. Inwoners 
hebben in grote getalen een enquête ingevuld over groen en klimaat. 
Daarnaast is veldonderzoek gedaan, zijn data en bestaand beleid 
geanalyseerd en zijn verdiepende interviews gehouden. In de bijlage is 
de input verzameld.

Belangrijkste input
De Strategische Visie (geactualiseerd 2021) is gebaseerd op drie pijlers: 
Eigen identiteit; Ondernemend Rijssen-Holten! en Modern noaberschap. 
De rol van de gemeente is als volgt benoemd:

“We werken eraan om iedere inwoner te laten deelnemen aan de 
samenleving. We willen een hechte gemeenschap vormen waarin mensen 
naar elkaar omzien. Onze gemeenschappen ondersteunen we daarbij.
Als gemeente werken we aan de leefbaarheid op lange termijn en 
betrekken daarbij onze partners en inwoners. We zorgen ervoor dat deze 
plannen doorgaan, dat de nodige partners daarin betrokken worden 
en dat ze zich aan de afspraken houden. Ook sluiten we aan op nieuwe 
plannen vanuit de samenleving.
Als gemeentelijke overheid zijn we bereikbaar, zichtbaar en toegankelijk 
voor onze inwoners. We kunnen voorbij systemen kijken en zijn in staat om 
in verbinding te staan met inwoners”

In de Omgevingsagenda staan 10 kernopgaven voor de gemeente:
1. Profiel MKB benutten, versterken en aanvullen 
2. Zorg voor voldoende en goed geschoold personeel 
3. Profiel recreatie aantrekkelijk gemeente benutten, versterken en 

aanvullen 
4. Bereikbaarheid: zorg voor goede verbinding met stedelijke regio’s 

5. Vergroten leefkwaliteit: zorg voor gezond en aantrekkelijk leefklimaat 
6. Een duurzame woningvoorraad (kwalitatief en kwantitatief) 
7. Vitale centra 
8. Vitaal platteland 
9. Benut vooral eigen sociale kracht 
10. Maatwerk samenleving

Deze Groenstructuurvisie draagt zoveel mogelijk bij aan deze opgaven. 

Uit onderstaande bestaande (beleids)documenten zijn de 
ambities die een link hebben met het groen, meegenomen in deze 
Groenstructuurvisie:
• Duurzaamheidsvisie
• Visie ‘Openbare Speelruimte Rijssen-Holten 2021-2030’
• Sportnota 2015-2018 en Sportvisie 2020
• Erfgoednota 2015-2019 + Herijking ruimtelijk erfgoed
• Communicatie / participatie beleid gemeente
• Natuurwaardenkaart 
• Structuurvisie Rijssen centrum (2016)

Belangrijkste input vanuit bestaand beleid
• Toekomstbestendige leefomgeving met meer ruimte voor groen
• Gezonde openbare speelruimte
• De openbare ruimte wordt meer benut door deze beweeg- en 

sportvriendelijk te maken.
• Identiteit van de kernen
• Duurzame en veilige wijken
• Behoud, ontwikkelen en beleven van het erfgoed
• Samenwerking met bewoners en woningcorporaties
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Tegelijk met het opstellen van deze Groenstructuurvisie wordt een 
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie opgesteld. Hier zijn veel 
raakvlakken mee, aangezien groen een belangrijke rol heeft om de 
gemeente klimaat adaptief te maken. Deze twee plannen zijn op elkaar 
afgestemd en vullen elkaar aan.

Uit de enquête (Klimaatverandering en groenvoorziening, september 
2021) is veel informatie naar voren gekomen over het beeld en het 
gebruik van het groen in de gemeente. Zie het tekstvak hiernaast voor de 
belangrijkste uitkomsten.
Uit het veldonderzoek en de gesprekken komt het volgende beeld naar 
voren:
• Met name het buitengebied van de gemeente is rijk aan natuur en 

beleefbaar groen. In de kernen is meer groen en vooral groen met 
meerwaarde gewenst. 

• Er zijn verschillen qua groenstructuur binnen de gemeente, zowel 
tussen de kernen als in het buitengebied.

• Binnen de woonwijken zijn kansen om het aanwezige groen beter te 
benutten en te versterken. Nieuwe wijken zijn al vrij groen en klimaat 
adaptief aangelegd; de uitgangspunten en kaders hiervoor zijn 
echter niet vastgelegd en de positie van groen kan ook wisselen. 

• De gemeente voert het meeste werk zelf uit met eigen dienst, wat 
betekent dat er snel geschakeld kan worden om beleid om te zetten 
naar uitvoering.

• Samenwerking met particulieren (zowel bedrijven als inwoners) is erg 
belangrijk om de doelstellingen te kunnen behalen, aangezien er in 
de openbare ruimte niet altijd voldoende ruimte is om te vergroenen 
(o.a. op bedrijventerreinen en in smalle woonstraten).

• Communicatie is heel belangrijk om te laten zien wat het belang van 
groen is, wat er allemaal al is en gebeurt en om inwoners goed uit te 
leggen waarom de gemeente bepaalde keuzes maakt.

Belangrijkste uitkomsten enquête ‘Klimaatverandering en 
groenvoorziening’ (2021)
• Men maakt zich zorgen over klimaatverandering, zowel over 

hitte, droogte als wateroverlast.
• De gemeente heeft de belangrijkste rol om hiermee aan de slag 

te gaan en kan inwoners helpen met advies en subsidie.
• De aanwezigheid van groen in de buurt vindt men het meest 

belangrijk voor de woonomgeving
• Men waardeert en gebruikt het groen met name om van de 

natuur te genieten, om in te sporten, spelen, bewegen en 
recreëren, voor een aantrekkelijke uitstraling in de buurt en om 
de hond in uit te laten. Eén op de vijf gebruikt het groen om 
verkoeling te zoeken in warme perioden.

• Het merendeel van de inwoners is (helemaal) tevreden over de 
hoeveelheid groen in de gemeente.

• Het meest tevreden is men over het groen in de 
buitengebieden, in de parken, op en rond de begraafplaatsen en 
in de bermen. Het minst over het groen in de centra, bermen en 
speelplekken. Over de bermen wisselen de meningen dus sterk.

• Men ziet graag meer kleurrijke bermen, bloeiende planten en 
heesters, bloemrijk gras en bomen in de woonomgeving.

• Het belang van bomen wordt breed gedeeld, met name voor 
de uitstraling en beschutting en verkoeling. Bijdrage aan 
biodiversiteit en kleur en fleur wordt ook benoemd. Eén van de 
weinige redenen waarin men vindt een boom te kappen als het 
dood is. Een kwart vindt het oké een boom te verwijderen bij 
overlast door wortels.

• Projecten om de biodiversiteit te vergroten zijn bekend en 
worden ondersteund.  De  gemeente mag hier nog meer aan 
doen.
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Hoe is de Groenstructuurvisie te gebruiken?
Het doel van deze Groenstructuurvisie is het bepalen van de ambities 
voor het groen in de gemeente Rijssen-Holten en aan te geven hoe 
hieraan invulling te geven. Welke uitgangspunten gelden om de 
doelstellingen te bereiken? Deze zijn te onderscheiden in beleid, 
inrichting en beheer van het groen. De positie in de groenstructuur is 
hierbij mede bepalend.

Gebruikers van de Groenstructuurvisie zijn:
• Groenbeheerders van de gemeente bij beheer en inrichting van het 

groen
• Projectleiders van de gemeente bij grotere reconstructies / 

herinrichtingen 
• Ontwikkelaars die wat willen ontwikkelen binnen de gemeente
• Opstellers van beleid binnen de gemeente
• Inwoners met vragen over hun omgeving en het groen

Hierna is aangegeven hoe deze doelgroepen dit document kunnen 
gebruiken.

Groenbeheerders
Voorbeelden van beheer en inrichting zijn de kap en aanplant van een 
boom, beheer van een berm en de herinrichting van een groenstrook. 
In de Groenstructuurvisie staat duidelijk hoe er met elk groenelement 
(een boom, plantvak, gras, etc.) moet worden omgegaan; zowel algemeen 
als voor specifieke gebieden. Er is dan ook gekozen om de groene 
elementen duidelijk naar voren te laten komen in de uitgangspunten 
zodat als er een beheervraagstuk is, er snel opgezocht kan worden hoe 
daarmee om te gaan. In bijlage V is een stappenplan opgenomen voor 
toepassing bij beheer en inrichting.

Projectleiders en ontwikkelaars
Bij reconstructies, herinrichtingen en nieuwe ontwikkelingen dient deze 
groenstructuurvisie als kader vanuit groen voor deze plannen. Afhankelijk 
van de plek van de ontwikkeling, komt uit de groenstructuurvisie naar 
voren welke uitgangspunten gelden en aan welke ambities bijgedragen 
moet worden. Een voorbeeld: een ontwikkeling in een aangewezen 
klimaatlint stelt andere voorwaarden dan een ontwikkeling in het 
buitengebied. Deze Groenstructuurvisie helpt in beide gevallen de juiste 
keuzes te maken. En het doel is om groen een steviger positie te geven 
bij ruimtelijke afwegingen en projecten. 

Opstellers beleid gemeente
Wanneer op een ander domein beleid wordt opgesteld, dient deze 
Groenstructuurvisie als kader vanuit groen. In dit geval zijn met name 
Deel 1 en 2 relevant waarin de ambities en uitgangspunten zijn verwoord. 
Voor de Omgevingsvisie geldt dat de Groenstructuurvisie als bouwsteen 
wordt opgenomen, inclusief het kaartmateriaal.

Inwoners
De Groenstructuurvisie maakt aan inwoners inzichtelijk wat de gemeente 
voor ogen heeft met het groen in de gemeente. Wat is de visie en wat 
zijn de ambities? In de groenstructuurkaarten (vanaf pagina 34) is te zien 
welke positie een plek inneemt in de groenstructuur. Bij vragen over 
bijvoorbeeld een bepaalde beheermaatregelen is uit te leggen waarom 
hiervoor is gekozen. 
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Leeswijzer
De Groenstructuurvisie is opgebouwd uit onderstaande delen:

Deel 1: de groene ambities (visie en ambities) – wat willen we bereiken?
In dit deel staat de visie op het groen centraal. Waar werken we aan? 
Welke opgaven staan centraal? De visie is opgebouwd uit 5 pijlers, 
die in dit hoofdstuk worden toegelicht met daarbij de ambities. Vanuit 
de ambities en de landschappelijke onderlaag (zie bijlage II.) zijn 
beleidsuitgangspunten geformuleerd. 

Deel 2: opbouw van de groenstructuur – hoe gaan we dat doen?
Vanuit de ambities en uitgangspunten in deel 1 zijn uitgangspunten per 
groenelement geformuleerd. Deze dienen als basis voor de verdere 
uitwerking in deel 3. Daarna volgen de structuurvisie en -kaarten, waarin 
onderscheid gemaakt is in vlakken, lijnen en plekken. 

Deel 3: uitgangspunten per locatie – waar kunnen we dit bereiken?
De groenelementen in vlakken en lijnen zijn in deel 3 verder uitgewerkt, 
waarbij een hierarchie is toegepast. 

Tot slot komen de randvoorwaarden en succesfactoren naar voren om 
deze Groenstructuurvisie tot een succes te maken.
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Ambities
Onze groene

DEEL 1



basis voor een

Toekomstbestendige leefomgeving 
“De gemeente werkt samen met inwoners en partners aan een aantrekkelijke, 
groene en herkenbare leefomgeving. We zetten in op het handhaven en waar 
mogelijk versterken van groenstructuren tot een duurzaam, samenhangend 
en daardoor herkenbaar raamwerk van groenelementen. Onze leefomgeving 
nodigt hierbij uit tot bewegen en er is ruimte voor ontmoeting wat bijdraagt 
aan de gezondheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners en bezoekers. 
Samen met inwoners en partners gaan we aan de slag met het vergroenen van 
openbare en particuliere ruimtes (meer groen, water en minder asfalt en stenen). 
We bevorderen de biodiversiteit, zetten in op soortenbescherming en passen 
ons wijk- en gebiedsbeheer hierop aan. Binnen ons beleid hebben we aandacht 
voor klimaatadaptatie en het tegengaan van hittestress en door het toepassen 
van ruimtelijke adaptatie bij ontwikkelingen wordt de inrichting van onze 
leefomgeving aangepast op de effecten van klimaatverandering.” (Strategische 
visie 2021)

Uit bovenstaande citaat uit de Strategische visie komt het belang 
van groen voor de toekomstbestendige leefomgeving duidelijk naar 
voren. Groen staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een integrale 
benadering van de leefomgeving. Met het openbaar groen kan de 
gemeente bijdragen aan de toekomstbestendige leefomgeving. Het 
groen is namelijk cruciaal voor een gezonde, toekomstbestendige en 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving. In het groen kunnen planten en 
dieren zich ontwikkelen en natuurwaarden leveren; groen speelt een 
belangrijk rol in het tegengaan van hittestress en voor het reguleren 
van wateroverlast en droogte; het groen is de trekpleister voor veel 
toeristen en bezoekers; groen is een belangrijke drager voor de identiteit 
van de gemeente; en tot slot is groen nodig voor onze gezondheid want 
het draagt bij aan een gezonde lucht en helpt ook voor de mentale 
gezondheid.

WAARDE VAN GROEN
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In 2035…

…Rij ik vanuit Deventer richting het oosten op de N344 en stop ik even 
in Dijkerhoek. Daar geniet ik van de dorpse gastvrijheid, waarna ik 
met de fiets mijn weg over de Oude Deventerweg vervolg naar Holten. 
Onderweg ervaar ik het kenmerkende landschap en wordt mijn blik 
getrokken naar de Holtenberg. In Holten duik ik onder het spoor 
door de Dorpsstraat in. Deze entree is mooi aangekleed met kleurrijk 
groen, net zoals de weg verder naar het centrum. In het centrum is 
het mooie buitengebied nooit ver weg; dat merk je aan de beplanting 
en de doorkijkjes naar de omgeving. Een volgende keer maak ik zeker 
een wandeling naar de Holtenberg! Ik hoor tijdens een kop koffie van 
inwoners dat men hier prettig woont, door de saamhorigheid en de 
groene omgeving. Als ik mijn weg vervolg via de nieuwe wijk De Kol zie 
ik dat zelf ook; veel groen en ruimte voor regenwater en voldoende 
bomen voor schaduw. 
Via het zuiden ga ik richting Rijssen, waarbij mij de recreatieparken 
opvallen. Ik kom veel fietsers tegen, zowel toeristen als mensen die 
zich uitleven op de mountainbike. Het landschap oogt biodivers. 
In Rijssen kom ik binnen bij de verschillende sportaccommodaties. 
In de woonwijken zie ik veel verschillende groene plekken, waar 
wordt gespeeld, plekken die biodivers zijn ingericht en waar mensen 
wandelen.  Er staan verschillende soorten en vitale bomen met 
voldoende ruimte. Tegen het centrum aan is er veel ruimte om water 
op te vangen dat vanaf het hoger gelegen deel naar beneden stroomt. 
In het centrum is het groen kleurrijk en geeft het een mooie sfeer. Tot 
slot fiets ik door naar het station waar ik mijn tocht afsluit. Ik kom 
zeker nog een keer terug!
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Groenvisie 
Groen is cruciaal voor een gezonde, toekomstbestendige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving

KLIMAATADAPTATIE
& DUURZAAMHEID

ECONOMIE
RECREATIE &

TOERISME

IDENTITEIT &
BELEVING

VITALE 
LEEFOMGEVING

BIODIVERSITEIT &
NATUURWAARDEN

Pijlers van de groenvisie
De Groenstructuurvisie is uitgewerkt in vijf pijlers, die elk het belang 
van het groen laten zien. Deze pijlers komen voort uit de input die 
is verzameld in de Verkenning. Deze pijlers zijn ‘biodiversiteit en 
natuurwaarde’; ‘klimaatadaptatie en duurzaamheid’, ‘economie, recreatie 
en toerisme’; ‘identiteit en beleving’; en ‘vitale leefomgeving’. Voor elke 
pijler zijn ambities en uitgangspunten geformuleerd.

AMBITIES & UITGANGSPUNTEN
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De gemeente heeft een taak in het beschermen én verhogen van
de biodiversiteit (Wet Natuurbescherming). Hoe meer verschillende
soorten planten en dieren er zijn, hoe gezonder het ecosysteem en hoe
hoger de natuurwaarde. Daarbij zijn soorten die van oudsher in Rijssen-
Holten voorkomen, extra belangrijk. Verbinding is het sleutelwoord bij
het vergroten van de biodiversiteit: Planten en dieren verplaatsen en
verspreiden zich langs groene verbindingen.

Het is dus zaak om de biodiversiteit te beschermen en zo de
bijbehorende ecosystemen in stand te houden. Dit draagt niet alleen
bij aan de instandhouding van beschermde soorten, maar wapent
ons ook beter tegen ziekten en plagen, overlast van bijvoorbeeld
eikenprocessierups en invasieve exoten ( > koppeling met ‘vitale
leefomgeving’). Dankzij verschillende soorten blijft de natuur in
evenwicht en kan het groen ook echt bijdragen aan de maatschappelijke
opgaven. Daarbij is speciale aandacht voor de bodem. Een meer 
afwisselende (en biodiverse) omgeving geeft daarnaast een
interessanter beeld voor inwoners en bezoekers ( > koppeling met 
‘identiteiten beleving’).

Ambities: wat hebben we in 2035 bereikt?
• Biodiversiteit binnen de gemeente is versterkt
• Een robuust groen-blauw netwerk met verbindingen op grote 

en kleine schaal

Uitgangspunten
• De soortenrijkdom wordt vergroot ten behoeve van biodiversiteit.
• Waar mogelijk toepassen van ecologisch beheer. Bermen, oevers en 

ecologische verbindingszones bieden hiervoor grote kansen.

Biodiversiteit &
Natuurwaarden
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Klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn actuele en belangrijke 
onderwerpen. Door klimaatverandering stijgt de kans op wateroverlast, 
hitte, droogte en overstromingen. Stortbuien en langdurige neerslag 
veroorzaken wateroverlast. Door hitte zijn er meer schaduwrijke- en 
verkoelingsplekken nodig om mens en dier prettiger te laten leven. 
Droogte geeft schade aan agrarisch gebied en het groen en maakt 
de bodem instabiel. We moeten onze omgeving daarom aanpassen 
aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Aan de andere kant 
willen we een bijdrage leveren aan het tegengaan van een verdere 
klimaatverandering. 

Duurzaamheid is daarbij belangrijk. Duurzaamheid betekent dat er wordt 
voldaan aan economische, sociale en leefomgevingsbehoeften van nu, 
zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Denk aan 
een schoon milieu, biodiversiteit, maar ook aan een gezonde en goed 
opgeleide bevolking en sociale netwerken. Groen is een onmisbare 
schakel in zowel klimaatadaptatie als duurzaamheid. 

Ambities: wat hebben we in 2035 bereikt?
• Een klimaat adaptieve en duurzame en groene inrichting van 

de openbare ruimte die bestand is tegen het veranderende 
klimaat en zorgt voor minder hittestress

• Het groenbeheer wordt duurzaam uitgevoerd  

Uitgangspunten
• De principes van de circulaire economie worden gehanteerd, zoals 

hergebruik materialen, duurzaam composteren, CO2 reductie bij 
inzet machines en voertuigen of bestrijden van exoten (plantsoorten) 
ongedierte.

• Exoten beheersbaar houden om gewenste soorten voldoende ruimte 
te geven en overlast tegen te gaan. Adequate bestrijding van exoten 
toepassen.

• Bij aanpassingen in de openbare ruimte zijn duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid belangrijke toetsingscriteria.

• Nieuw aangelegd groen is duurzaam en goed te beheren.
• Op zoek gaan naar kansen om regenwaterafvoermogelijkheden 

met behulp van groen te vergroten en streeft naar zoveel mogelijk 
afkoppeling van het regenwater en realiseren van waterinfiltratie 
direct in de ondergrond.

Klimaatadaptatie &
Duurzaamheid
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Rijssen-Holten is een gemeente die veel toeristen en bezoekers trekt.
Het buitengebied met de mogelijkheden voor buitensport is in trek.
Het centrum van Rijssen trekt bezoekers voor bijvoorbeeld een dagje
winkelen, ook vanuit de kernen uit het omliggende gebied. ‘Visit Rijssen-
Holten’ vat het samen: “Winkelen, kunst, cultuur, natuur: Rijssen-Holten
heeft het!” Het groen is een wezenlijk onderdeel van het toerisme in de
gemeente: het maakt veel vormen van toerisme mogelijk en zorgt voor
een aantrekkelijke omgeving. 

De gemeente huisvest van oudsher veel ondernemers en 
familiebedrijven. Ook is het een agrarische gemeente. De recreatie en
toerisme sector groeit. Er heerst een cultuur van samen aan de slag en
aanpakken, met een voorkeur voor eigen verantwoordelijkheid en vrijheid
( > koppeling ‘identiteit & beleving’)

Ambities: wat hebben we in 2035 bereikt?
• De groene trekpleisters dragen blijvend bij aan de 

aantrekkelijkheid van de gemeente en het groen dat de 
toeristische trekpleisters onderling en met de centra verbindt 
wordt versterkt

• Op toeristisch belangrijke plekken is het openbaar groen van 
een hoger niveau dan gemiddeld in de gemeente

Uitgangspunten
• Inzet op versterken van de verbindingen tussen de toeristische 

trekpleisters met groen dat passend is en de identiteit versterkt.
• Groene ‘hotspots’ in het buitengebied samen met betrokken 

stakeholders versterken en daarover communiceren.
• Op toeristisch belangrijke plekken (zoals entrees en centra) 

geldt een hogere inrichtings- en beheerkwaliteit, gericht op 
aantrekkelijkheid.

Economie, Recreatie
& Toerisme
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Ambities: wat hebben we in 2035 bereikt?
• De landschappelijke, cultuurhistorische en 

sociaaleconomische identiteit van de streek en de kernen is 
zichtbaar in het groen 

• Het groen in de gemeente heeft een hoge belevingswaarde 
voor inwoners en bezoekers; het prikkelt de zintuigen en 
draagt positief bij aan de algehele beleving van een plek

De identiteit van Rijssen-Holten kenmerkt zich door termen 
ondernemen, recreëren, leven en noaberschap (zie Omgevingsagenda). 
Cultuurhistorisch en landschappelijk zijn de ligging aan de heuvelruggen, 
stuwwalen en beekdalen kenmerkend. Rijssen en Holten ieder hun 
eigen identiteit  door de ligging aan beide zijden van de stuwwal, 
doordat beiden kernen in twee verschillende regio’s liggen, maar ook 
door verschil in grootte en met ieder hun eigen karakteristieken. Met 
betrekking tot groen hebben zowel het buitengebied als de kernen veelal 
een verschillende uitstraling. Rijssen heeft meer een centrum functie 
en voor Rijssen is netheid een belangrijke waarde; Holten is een meer 
agrarisch dorp waarin vrijheid en robuust groen meer ruimte krijgt.

Groen speelt een belangrijke rol bij de beleving van de openbare ruimte. 
Inwoners herkennen hun buurt of straat aan een bepaalde boom of 
groene inrichting en een goed gebruik van groen kan bijdragen aan het 
gevoel van veiligheid. Beheren op een gewenst beeldkwaliteitsniveau 
is een manier van werken om hier invulling aan te geven. Waarbij op 
belangrijke plekken een plus gegeven kan worden. 

Uitgangspunten
• De identiteit van Rijssen en Holten is herkenbaar in het openbaar 

groen. Verschillen in de onderliggende landschapstypen en 
historische elementen zijn leidend.

• Schoon, heel en veilig groen, gekoppeld aan de afgesproken 
beeldkwaliteit. Onderhoud wordt afgestemd op het type en de 
functie van het groen.

• Op belangrijke zichtplekken in de gemeente (zoals rotondes, pleinen, 
winkelstraten en centrale plekken in wijken) geldt een hogere 
inrichtings- en beheerkwaliteit gericht op herkenbaarheid van de 
plek.

• De landschappelijke en stedenbouwkundige kenmerken van de 
verschillende wijken blijven herkenbaar aanwezig.

Identiteit &
Beleving
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Het besef én bewijs groeit dat de openbare ruimte en met name een 
groene omgeving een positieve bijdrage kan leveren aan gezondheid en 
sociale cohesie. Een groene ruimte nodigt sneller uit tot bewegen, spelen 
en sporten; ook draagt het positief bij aan de mentale gezondheid. Een 
groene ruimte maakt inwoners sneller betrokken bij hun omgeving en bij 
hun buurt. Een vitale leefomgeving is een omgeving die bijdraagt aan de 
gezondheid van de inwoners én aan die van de gemeenschap als geheel. 
Vitaliteit zegt namelijk ook wat over de leefbaarheid van een buurt en de 
draagkracht van een gemeenschap. 

Ambities: wat hebben we in 2035 bereikt?
• Er is voldoende (kwantitatief én kwalitatief) groen aanwezig 

om in te kunnen spelen, sporten en ontspannen
• Het groen draagt stevig bij aan een goede luchtkwaliteit, 

aan het voorkomen van ziekten en plagen en het mentale 
welbevinden

Uitgangspunten
• Spelen kan zo veel mogelijk in het groen, daarom wordt ingezet op 

groene speelplekken (zie Speelruimtevisie 2021).
• Er wordt ingezet op het stimuleren van sporten en bewegen in de 

openbare ruimte, zoals beschreven in de Speelruimtevisie 2021. 
Vanuit deze Groenstructuurvisie wordt daarbij met name ingezet op 
het creëren van ommetjes door het groen en beweegplekken in het 
groen.

• Soortkeuze in woonwijken is gericht op gezondheid, met name 
gericht op voorkomen van allergieën en plagen.

Vitale 
Leefomgeving
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Vanuit de ambities en de landschappelijke onderlaag volgen algemene
uitgangspunten. De algemene uitgangspunten hieronder gaan over het
groen in het algemeen en gelden voor de hele gemeente.

Algemeen

Ambitie
Groen is cruciaal voor een gezonde, toekomstbestendige en 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving Inzet is behoud en versterken van 
het aanwezige groen; met name in de kernen vergroenen (kwalitatief en 
kwantitatief) om de bovenstaande hoofdvisie waar te maken.

Uitgangspunten
• Aanleg en onderhoud van groen dient bij te dragen aan één of 

meerdere pijlers uit deze Groenstructuurvisie. 
• Het totale oppervlakte aan openbaar groen mag niet afnemen, en 

neemt bij voorkeur toe. 
• De verkoop van openbaar groen aan particulieren is in principe niet 

mogelijk. 
• Het uitgangspunt is de 30-300 regel: zie kader voor een toelichting.  
• Bomen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities. 

Met bomen wordt zorgvuldig omgegaan en er zijn specifieke 
uitgangspunten opgenomen voor bomen.

Landelijk is de 3-30-300 regel in opkomst; dit geeft concrete 
handvatten voor het gericht vergroenen van een gemeente. 
Uitgangspunten hierbij zijn: er zijn 3 bomen zichtbaar vanuit 
iedere woning, 30% van een wijk is groen en iedereen kan binnen 
300 meter naar een grote groene plek. 

De gemeente Rijssen Holten heeft naar aanvullend op het thema 
klimaat (zie bijlage IV.) bovenstaand kader vertaald naar de 
volgende uitgangspunten:

• Het percentage groen binnen de gehele gemeente neemt 
de komende jaren toe, waarbij het streven 30% is in 2050 
(situatie in 2021 is 20%).

• Bij nieuwe ontwikkelingen is het uitgangspunt dat minimaal 
30% van de gemeentegrond groen wordt ingericht. 

• Wijken (centra en woonwijken) met een laag (<15%) 
percentage groen krijgen voorrang bij de vergroening (o.a. 
vanuit het bomenfonds).

• In 2035 kan iedereen binnen 300 meter een koele plek (lees: 
relatief grote groene plek die aantoonbaar koeler is op hete 
dagen) bereiken. De opgavekaarten geven aan waar deze 
doelstelling nog niet is behaald en geeft daarmee prioriteit 
aan waar te starten met het creëren van extra koele plekken.
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Groenstructuur
Opbouw van de

DEEL 2



Introductie
In dit deel volgt de uitwerking van deel 1. Als eerste staan de 
uitgangspunten per groenelement. Met groenelementen bedoelen 
we de verschillende beheergroepen van groen zoals ze in Rijssen-
Holten worden gehanteerd, namelijk bomen, gras, hagen, natuurlijke 
en cultuurlijke beplanting. Per groenelement zijn uitgangspunten 
uitgewerkt, zowel algemeen als per pijler. 

Daarna komt de structuurvisie: wat betekenen de ambities en de 
landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken voor de groene 
inrichting van de gemeente? Welke relaties zijn er tussen het landschap 
en de kernen en waar liggen kansen voor de pijlers? Dit deel eindigt 
met het groenstructuurplan, waarin de structuurvisie is uitgewerkt in 
plankaarten.  
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Dijkerhoek - glooiende  akkers met natuurvriendelijke randen
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In deze paragraaf staan de uitgangspunten uitgewerkt voor de groene 
beheergroepen waarmee de gemeente werkt, namelijk: bomen, gras, 
hagen, natuurlijke beplanting en cultuurlijke beplanting. Vanuit de 
ambities per pijler is de vertaling naar de groene elementen gemaakt.

Bomen
Bomen zijn houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een 
enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende 
stam, die zich pas op zekere hoogte boven de grond vertakt. Bomen 
komen in verschillende vormen, grootten en soorten voor. Bomen zijn 
erg belangrijk en dragen bij aan alle pijlers. Er wordt gestreefd naar 
vitale bomen die waarde opleveren. Kwaliteit is daarbij belangrijker dan 
kwantiteit.

Algemene inrichtings- en beheerprincipes bomen
• Bij de aanplant van nieuwe bomen zijn de locatie, landschappelijke 

ondergrond en functie bepalend voor de soortkeuze.
• Noodzakelijke groeiruimte is voldoende aanwezig, zowel boven- als 

ondergronds.
• Alle boomspiegels hebben minimaal een grootte van 2 m2, tenzij 

anders aangegeven. Indien bestaande boomspiegels kleiner zijn 
dan 2 m2, wordt op natuurlijke ingrijpmomenten gekeken of de 
boomspiegel groter kan worden, of dat een andere inrichting beter 
past.

• Per boom dient er minimaal 15m3 verbeterde bomenmengsel 
aanwezig te zijn (bomengrond, bomenzand), zodat een nieuwe boom 
voldoende ruimte en voeding heeft om tot volle wasdom uit te 
groeien.

• Waar nodig worden kniehekken toegepast om boomspiegels te 
beschermen.

• Beheer is gericht op het behoud van bomen, waarbij het gewenste 

UITGANGSPUNTEN PER GROENELEMENT
beeld en functie (bijv. schaduwwerking) het uitgangspunt is.

• Bomen met groei- of gezondheidsproblemen die niet op te lossen 
zijn (bijv. beperkte groeiruimte of aanwezige schimmels), worden 
vervangen. 

• In de beleidsnotitie Bomen en Zonnepanelen (2014) is vastgelegd 
wat de afspraken zijn voor bomen en zonnepanelen; het daarin 
opgenomen stroomschema blijft van toepassing. Bij aanplant 
van bomen op een nieuwe plek (waar nog geen boom stond) en 
bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met het plaatsen van 
bomen t.o.v. zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen dat 
bomen wat verder weg van daken staan, kiezen voor transparante 
boomkroon of door kleinere bomen te kiezen.

• Kandelaberen, een ingrijpende beheersmaatregel, wordt alleen 
toegepast als de boom in zijn uitstraling een toegevoegde waarde 
heeft (bv. stamomvang, bijzondere kenmerken). 

• Bij vervanging is doelstelling (bijv. schaduwwerking i.v.m. hittestress, 
biodiversiteit) van de boom leidend ten opzichte van het aantal 
(kwaliteit voor kwantiteit).

• Bij vervanging van bomen kan plek gewijzigd worden ten behoeve 
van betere groeikansen en bereiken van doelstellingen. 

• Wanneer bomen gekapt moeten worden en op die locatie (op dat 
moment) herplant niet mogelijk is, wordt er een vergoeding in een 
op te zetten Bomenfonds gestopt. Deze vergoeding wordt uit het 
te realiseren project betaald, bijvoorbeeld een reconstructieplan. 
Uit dit fonds kan herplant worden gefinancierd en kunnen ook 
grootschaliger projecten worden opgezet. 

• Er wordt gezorgd voor goed bescherming van bomen bij 
werkzaamheden. Dit verminderd het vroegtijdig vervangen van 
bomen als gevolg van schade door werkzaamheden. Het Handboek 
Bomen wordt hiervoor gebruikt.
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Biodiversiteit & Natuurwaarden
• De soortenrijkdom wordt vergroot door het toepassen van 

verschillende soorten, bij voorkeur inheemse soorten en/of soorten 
die bijdragen aan de biodiversiteit (zie ‘bomenbeleid’). Momenteel 
staan er 29.750 bomen in de gemeente, waarvan ruim 16.000 binnen 
de bebouwde kom. Een aantal soorten is veelvuldig aanwezig, met 
name de Zomereik (bijna  5.000) (zie figuur). Het streven is om de 
bestaande Zomereiken te behouden maar niet meer in te zetten op 
uitbreiding van het aantal.  De andere reeds voorkomende soorten 
worden uitgebreid, waarbij geen monoculturen voorkomen om 
ziekten en plagen te voorkomen. Laanstructuren, bestaande uit een 
enkele soort, blijven waar dat passend is wel in tact. In de omgeving 
wordt gezocht naar het toepassen van andere soorten.

• Boomspiegels dienen ingezet te worden voor het verbeteren van 
biodiversiteit. Dit kunnen bloemdragende heesters, vaste planten of 
bloemrijke grasmengsels zijn.

Klimaatadaptatie & Duurzaamheid
• Bomen dragen bij aan het klimaat adaptief inrichten van de 

gemeente. Hierbij hebben bomen een belangrijke rol in het 
tegengaan van hittestress (door schaduwwerking en verdamping) 
maar ook in het functioneren als spons.

• Hoe ouder en groter bomen worden, hoe meer waarde ze 
toevoegen, bijvoorbeeld door opvangen CO2 en fijnstof. Daarom 
wordt geinvesteerd in een goede groeiplaats en in goed beheer (zie 
kopje ‘algemeen’). 

• Er worden ‘Toekomstbomen’ aangewezen en vastgelegd. Bij 
‘toekomstbomen’ gaat het om duurzame soorten, zoals eiken en 
beuken, die op plekken staan waar ze vrij kunnen uitgroeien en 
ongestoord oud kunnen worden. Ook bestaande bomen kunnen 
het label ‘toekomstboom’ krijgen als zij op plekken staan waar ze 
optimaal kunnen groeien.

Economie, Recreatie & Toerisme
• Langs recreatieve wandel- en fiets routes staan bomen die passen bij 

het landschap waarbij ook aandacht is voor voldoende schaduw. 
• Bomen vormen samen met passende onderbegroeiing een 

natuurlijke verbinding tussen de toeristische trekpleisters.

Identiteit & Beleving
• Boomkeuze is afgestemd op de landschappelijke ondergrond.
• Op markante plekken in de gemeente passen ook markante solitaire 

bomen. Voorwaarde is wel voldoende ruimte.
• Bijzondere lanen, oude bomen, etc. worden gekoesterd en waar 

mogelijk in stand gehouden.

Vitale leefomgeving
• Door inwoners uitleg te geven over het beleid en boombeheer wordt 

het belang van bomen bij inwoners vergroot en komen er minder 
verzoeken om bomen te verwijderen.
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Gras
Onder ‘gras’ vallen alle grasachtige beplantingen, zoals gazon, en 
bloemrijk grasveld. Bermen, oevers en wadi’s bestaan voor een deel ook 
uit gras (ruw / bloemrijk / gazon). Gras wordt veel gebruikt langs wegen, 
paden en in woonwijken. Gras heeft een belangrijke functie in het gebruik 
van groen (denk aan spelen, hond uitlaten, bewegen) en ruimte te geven 
aan plekken. Grasvelden en gazons kunnen ook water bufferen. 

Algemene inrichtings- en beheerprincipes
• Wanneer bomen in gazon staan, wordt de rand rondom de boom niet 

of alleen handmatig gemaaid om maaischade te voorkomen en voor 
het bevorderen van biodiversiteit.

Biodiversiteit & Natuurwaarden
• Waar mogelijk wordt gazon omgevormd naar kruidenrijk gras. In 

verband met verkeersveiligheid wordt de eerste strook langs de 
verharding vaker gemaaid.

• Oevers met gras worden omgevormd tot natuurvriendelijke oevers 
met meer diversiteit aan beplanting.

• Bermen met gras worden omgevormd tot kruidenrijk en bloemrijk 
gras. In verband met verkeersveiligheid wordt de eerste strook langs 
de verharding vaker gemaaid.

Klimaatadaptatie & Duurzaamheid
• Wadi’s inzetten voor opvang water (zie ook ‘klimaatlinten’), 

combinatie van gras en beplanting (afhankelijk van de locatie / 
landschappelijke ondergrond).

• Straten worden waar mogelijk zo ingericht dat het regenwater direct 
afstroomt in de bermen en de bodem in zakt (bolle wegen / bermen 
verlagen).

Economie, Recreatie & Toerisme
• Gazon dat wordt gebruikt voor evenementen extra sterk mengsel
• Afspraken over herstel gazon continueren in 

evenementenvergunning.

Identiteit & Beleving
• Olifantenpaadjes / struinpaadjes door gras worden gedoogd.
• Grote gazons worden verder ingekleed met bosplantsoen, bloemrijk 

gras, heesters, bollen, etc. voor een kleurrijker en interessanter 
beeld.

Vitale leefomgeving
• Gras op speelplekken en sportvelden wordt voor het beoogde 

gebruik beheerd.
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Hagen
Een heg, haag, of houtkant is een meestal lijnvormige aanplanting van 
struiken en bomen en wordt over het algemeen ingezet om ruimten te 
scheiden. Vaak toegepast langs parkeerplaatsen, langs het spoor en door 
particulieren als erfafscheiding.

Algemene inrichtings- en beheerprincipes
• Hagen beschermen tegen beschadiging (door autoverkeer en 

voetgangers) wanneer deze nog niet dichtgegroeid zijn.

Biodiversiteit & Natuurwaarden
• Hagen hebben een belangrijke rol als schuilplaats voor vogels 

en andere dieren. Inwoners worden gestimuleerd een heg als 
tuinafscheiding toe te passen (in plaats van een houten schutting of 
baksteen). Langs parkeerplekken, wegen, en andere logische routes 
worden waar dat passend is hagen toegepast.

• Hagen kunnen worden ingezet op ecologische verbindingszones.
• Soortendiversiteit van hagen vergroten en afwisseling van hagen.

Klimaatadaptatie & Duurzaamheid
• Daar waar de ruimte gering is voor het aanplanten van groen kunnen 

hagen worden aangeplant om een bijdrage te leveren aan een 
duurzame groene inrichting.

Economie, Recreatie & Toerisme
• Landschappelijke hagen in het buitengebied versterken de 

toeristische routes en verbindingen.

Identiteit & Beleving
• Hagen dragen bij aan het versterken van zichtlijnen en routes. Waar 

dat passend is worden hagen op die manier toegepast.
• In het buitengebied komen meer landschappelijke hagen.
• Soortkeuze is gericht op versterken cultuurhistorische beleving.

Vitale leefomgeving
• Hagen kunnen worden ingezet als natuurlijke afscheiding van 

speelplekken (heeft de voorkeur t.o.v. hekwerk).

31

Groenstructuurvisie Rijssen-Holten   I   het landschap als identiteit



Natuurlijke beplanting
Natuurlijke beplanting oogt zo natuurlijk mogelijk. Binnen de bebouwde 
kom gaat het vooral om  bosplantsoen en natuurlijke oevers. Buiten de 
bebouwde kom gaat het om bos, struweel en houtsingels en -wallen. 

Algemene inrichtings- en beheerprincipes
• Meer natuurlijke beplanting toevoegen in de openbare ruimte. Dit 

vraagt relatief minder onderhoud en draagt bij aan de biodiversiteit 
door gelaagdheid.

Biodiversiteit & Natuurwaarden
• Natuurlijke beplanting past in de biodiversiteitslinten.
• Inzetten op zoveel mogelijk natuurlijke oevers.
• Bosplantsoen bevat verschillende soorten die bijdragen aan 

biodiversiteit. Daar waar mogelijk gelaagdheid aanbrengen in het 
groen (kern, mantel en zoom-vegetatie).

Klimaatadaptatie & Duurzaamheid
• Natuurlijke beplanting draagt, zeker in combinatie met water, bij aan 

de verkoeling van de omgeving.

Economie, Recreatie & Toerisme
• Natuurlijk groen past bij de dorpsranden en in de verbindingszones, 

waarbij het landschap naar binnen wordt getrokken.

Identiteit & Beleving
• Natuurlijke beplanting draagt bij aan een gevarieerder beeld door 

de seizoenen heen en de verbinding van inwoners met de natuur en 
het landschap.

• Het omliggende landschap komt terug in de natuurlijke beplanting.

Vitale leefomgeving
• Natuurlijke beplanting draagt bij aan een aantrekkelijke groene 

speelomgeving.
• Wandel- en struinpaadjes bevindingen zich te midden van natuurlijke 

beplanting; hierdoor wordt het interessanter om te bewegen.
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Cultuurlijke beplanting
Cultuurlijke beplanting ontwikkelt zich niet op natuurlijke wijze en de 
beplanting moet intensief onderhouden worden om te zorgen dat de 
beplanting zijn vorm behoud. Het gaat om heesters, rozenstruiken 
en vaste planten. Deze kunnen ook in plantenbakken voorkomen. 
Cultuurlijke beplanting is met name gericht op beleving en uitstraling.

Algemene inrichtings- en beheerprincipes
• Cultuurlijke beplanting vraagt over het algemeen intensiever 

beheer; daarom beheerbewust inrichten (bijv. zorgen voor goede 
bodembedekkers zodat na aantal jaren minder beheer nodig is).

Biodiversiteit & Natuurwaarden
• Soortkeuze draagt bij aan biodiversiteit (bijv. zaaddragend, rijk aan 

nectar en/of aantrekkelijk voor vogels).

Klimaatadaptatie & Duurzaamheid
• Bij keuze cultuurlijk groen wordt rekening gehouden met levensduur 

van beplanting.

Economie, Recreatie & Toerisme
• Cultuurlijke beplanting wordt ingezet als aankleding bij toeristische 

hotspots.

Identiteit & Beleving
• Meer kleur en fleur d.m.v. toepassen cultuurlijk groen in bijv. 

boomspiegels, bermen en rotondes.
• Kansen voor adoptie en participatie door inwoners (boomspiegels) 

en continueren adoptie van rotondes door bedrijven.

Vitale leefomgeving
• Cultuurlijke beplanting leent zich goed voor inzet in de buurten en 

wijken om gezond gedrag te stimuleren, bijv. voor aantrekkelijke en 
bloemrijke wandelroutes langs verzorgd aangelegd groen.

• Door bewoners actief te benaderen voor beheer van hun eigen 
leefomgeving kan een cohesie tussen buurtbewoners ontstaan en 
worden activiteiten ontplooid in de buurt (jaarlijkse snoei, planten 
van boomplantvakken, etc.)
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STRUCTUURVISIE

De structuurvisie richt zich op het creëren van een groen netwerk 
waarbinnen hiërarchie aanwezig is en waardoor functie, belang en 
identiteit van een groenelement inzichtelijk wordt. Doel is om de beleving 
van het landschap zowel in het buitengebied als binnen de bebouwde 
kernen te versterken, waarbij dit groene netwerk fundering biedt voor 
keuzes rondom invulling of verandering van groene plekken.

De structuurvisie en het structuurplan zijn opgebouwd in vlakken, lijnen 
en punten, waarin de pijlers een plek specifieke betekenis krijgen. In de 
volgende paragrafen worden in de structuurplannen de netwerken en 
samenhang uit deze visiekaart op concrete en meer uitgewerkte plekken 
verwoordt en verbeeld. Op deze manier wordt de groenstructuur op 
verschillende schaal- en abstractieniveaus geduid.

Concept
Vanuit het LOP zijn er deelgebieden te herkennen, waarbij in dit 
structuurplan ook de kernen verder worden gedefinieerd. De radialen 
vanuit het centrum vormen hierbij de dragers van het landschap 
richting de kernen en andersom. Deze wegen begrenzen of doorsnijden 
verschillende type landschappen, en dienen als kans het landschap de 
kernen in de trekken. Grofweg kan er onderscheid gemaakt worden in 
de stuwwallen, het coulisselandschap en de open landschappen. Het 
Reggelandschap wordt daar aan toegevoegd.

De Holterberg, Beuseberg en Rijsserberg, met bospercelen, heidevelden 
en lange, rechte wegen zorgen voor belangrijke hoogteverschillen in het 
gebied. Gradiënten komen voor op de flanken en langs de randen van de 
bospercelen en op de open velden. De beleefbaarheid van de Holterberg 
is een belangrijk ingrediënt die de identiteit van de regio vormt.

Het coulisselandschap is kleinschaliger en fijnmaziger, en wordt gevormd 
door lijnvormige groenelementen als lanen, singels en houtwallen, oude 
eenmansessen en erven met sterke beplantingsstructuren. De organische 
lijnen en de afwisseling tussen open en gesloten landschap zorgen voor 
een attractief beeld. 

De open landschappen zijn van oorsprong de lagergelegen en nattere 
gebieden, waar rechte ontginningswegen en waterlopen de identiteit van 
het landschap bepalen. Beplantingselementen zijn hier dienend aan de 
beleving van de openheid en de omliggende landschappen. In het open 
landschap bij Holten is het bedrijventerrein ontstaan en er is veel ruimte 
voor melkveehouderijen, terwijl het open landschap in Rijssen onder 
andere plek biedt voor ontwikkeling van natte natuur.

Aan de noordoostzijde van Rijssen heeft de Regge een belangrijke 
invloed. Het landschap wordt gevormd door groene structuren die de 
kleinschaligheid creëren, afgewisseld met grote, open velden zoals De 
Mors en Het Opbroek, die volgebouwd zijn of worden. Door de ligging 
van het Volkspark en Landgoed De Oosterhof (Rijssens Museum) rijkt het 
landschap met groene elementen hier tot ver richting het centrum van 
Rijssen. 

34



Concept structuurplan ‘het landschap als identiteit’
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De groene structuur
De structuurvisiekaart maakt een robuust netwerk zichtbaar, waarmee de 
kwaliteit van groen gewaarborgd wordt. De visiekaart heeft als doel de 
vlakken (de verschillende landschapstypen in het buitengebied, centra, 
woonwijken en bedrijventerreinen), lijnen (wegen, paden, watergangen) 
en punten (markante plekken) te duiden. Zo zetten de verschillende 
lijnen in op verbindingen, markeren entrees een prominente plek en 
wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende landschapstypen en de 
bebouwde kernen.

De wijken en landschappen binnen de Gemeente Rijssen-Holten worden 
aangegeven met vlakken. Deze vlakken hebben elk een andere groene 
karakteristiek en spelen een eigen rol in het groene landschap binnen de 
gemeente. Daarbij wordt op hoofdlijnen onderscheidt gemaakt in kernen: 
centra, woonwijken en bedrijventerreinen in het bebouwd gebied, en 
anderzijds de verschillende deelgebieden in het buitengebied.

Door de deelgebieden lopen verschillende groene verbindingen. 
Er is gekozen onderscheid te maken tussen radialen, klimaatlinten, 
hoogwaardige groenstructuur, spoorzone en dorps- en stadsranden 
(definities zie legenda). De verbindingen hebben als doel de relatie 
tussen de kernen en het landschap te versterken, en bieden ruimte voor 
het oplossen van klimaatadaptieve problematiek. Deze verbindingen 
trekken enerzijds het landschap de kern in en anderzijds wordt de 
toegankelijkheid en herkenbaarheid vanuit de kern het landschap 
in versterkt. Op kernniveau verbinden de lijnen de fijnmazige 
groenstructuren in de verschillende wijken. Deze verbindingen zijn in de 
kernen vanaf pagina 60 specifieker geduid.

Tot slot worden de plekken weergegeven van belangrijke entrees 
en waar kansen liggen in de fijnmazige groenstructuur, voor een of 
meerdere pijlers. Op deze manier krijgt groen een meer herkenbare 
functie.
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Vlakken Lijnen Punten
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Groenstructuur buitengebied
Het aanwezige Landschapsontwikkelingsplan (LOP) heeft onder 
andere als uitgangspunt gediend voor deze groenstructuurvisie en 
gaat uitgebreid in op de verschillende typen landschappen binnen de 
gemeente. De kaarten laten duidelijke beplantingsstructuren zien en 
de ambitie en visie over groen wordt meegenomen in de doelstellingen 
en uitgangspunten. Voor ontwikkelingen in het buitengebied gelden 
de voorgenoemde, algemene uitgangspunten voor groen, waarbij de 
gestelde visie in het LOP als basis geldt.

STRUCTUURPLAN

Visie per deelgebied (bron LOP):

1. Centrale openheid en groenblauwe functie Soestwetering 
versterken.

2. Landschappelijk beeld 1900 bepaalt beplantingspatroon
3. Casco concept vangt mogelijke nieuwe grootschalige functies op
4. Schipbeek en beekdal natuurlijk en cultuurlijk inrichten
5. De Holterberg meer natuurlijk en extensiever inrichten en areaal 

heide vergroten
6. Landschap 1900 bepaalt beplantingspatroon en faciliteert 

recreatieve functies
7. Instandhouding kleinschalig landschap
8. Lint functioneel versterken en landschappelijke doorzichten 

behouden
9. Melkveehouderij en ontwikkeling natte natuur naast elkaar
10. Rijsserberg natuurlijker. Ruimte voor recreatie op de flanken
11. Een meer natuurlijk en beleefbare Regge
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Landschapontwikkelingsplan (LOP) weergave deelgebieden
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Groenstructuur kernen
In de structuurkaarten in deze paragraaf wordt verder ingegaan 
op de groenstructuur van de kernen Rijssen en Holten. Deze 
structuurkaarten zijn ook opgezet in vlakken, lijnen en punten, met een 
gemeenschappelijke legenda die op de volgende pagina weergegeven is.

Rand van Holten aan de Beusebergerweg met zandweg en bolle es

Cultuurlijke inrichting speelplek Rijssen
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Vlakken Lijnen Punten
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Concept structuur Rijssen

Structuurplan Rijssen
Rijssen is ontstaan op de overgang van hoog naar laag, gelegen aan 
de Regge en op de rand van de Rijsserberg. Er komen daardoor 
verschillende landschapstypen samen rond de kern, welke in meer of 
mindere mate in de kern nog beleefbaar zijn. Het structuurplan zet in op 
het versterken van deze landschappelijke beleving. Zo zijn laanstructuren 
behalve in het Reggelandschap en rond landgoederen niet passend in 
Rijssen, maar worden bomen meer informeel of in groepjes toegepast.

In het concept is te zien hoe de verschillende ‘taartpunten’ als symbool 
staan voor het omliggende en onderliggende landschap dat richting 
de kern reikt. Daarop liggen groenblauwe netwerken die inzetten op 
biodiversiteit en waterproblematiek, en koppelkansen bieden met 
de andere pijlers. De spoorzone doorsnijdt deze opzet waardoor er 
een tweedeling ontstaat tussen de bovengelegen en ondergelegen 
belevingen, met ieder hun eigen identiteit en problematiek. Boven de 
spoorzone zijn watergangen aanwezig, waar aan de centrumzijde juist 
hoogteverschillen beleefbaar zijn.
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Concept structuur Rijssen

Structuurplan Holten
De kern van Holten is gelegen op de overgangen van hoog naar laag, 
tussen de Holterberg en de Beuseberg, en op de rand van de Lokerenk 
en het meer open gebied aan de zuid-westzijde. Deze verschillende 
landschapstypen komen samen in de kern, en zijn door de dorpse schaal 
nog beter beleefbaar dan in Rijssen. Echter dient bij groenontwikkelingen 
wel ingezet te worden op het versterken van deze landschappelijke 
beleving en dienen groene elementen meer gerelateerd te worden aan 
hun landschappelijke ondergrond.

De bebouwde kern van Holten is vrijwel geheel gelegen ten zuiden van 
de spoorzone, waardoor er een sterke rand is ontstaan. Ook hier komen 
verschillende landschapstypen de kern in en reiken tot het oude centrum. 
De beleving van en relatie met de Holterberg vanuit de kern is sterk 
aanwezig. Net als in Rijssen zijn er groenblauwe netwerken aanwezig die 
inzetten op biodiversiteit en waterproblematiek, en koppelkansen bieden 
met de andere pijlers.
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Plekken
Hiërarchie van de

DEEL 3



Introductie
In dit laatste deel staan de uitgangspunten voor de onderdelen van de 
groenstructuur. Deze onderdelen zijn onderscheiden in vlakken en lijnen. 
Door hierbij een hiërarchie toe te passen ontstaat er een systeem waarbij 
per plek verschillend omgegaan wordt met groen. Op de afbeelding op 
de pagina hiernaast wordt de hiërarchie geduid van boven (voorrang) 
naar beneden (ondergeschikt).  

In deel 1 en 2 zijn uitspraken gedaan voor de hele gemeente, in dit 
deel volgen daar bovenop plek specifieke duidingen voor de vlakken 
(gebieden) en lijnen (verbindingen). Voor de vlakken en lijnen is per 
groenelement aangegeven wat de focus is en wat aanvullingen en 
uitzondering zijn ten opzichte van de algemene uitganspunten per 
groenelementen.
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Hiërarchie
Door het toepassen van een hiërarchie ontstaat er een systeem waarbij 
per plek verschillend omgegaan wordt met groen. Op deze manier 
worden uitspraken gedaan voor de hele gemeente - gemeente breed 
(in de vorm van visie, per pijler). Daarbovenop wordt door middel van 
vlakken (gebieden), punten (plekken) en lijnen (verbindingen) plek 
specifieke duidingen gegeven. 

Hiërarchie in plek specifieke uitgangspuntenSchaalstappen in gemeente brede uitgangspunten
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Centra

Beschrijving
De centra worden waar mogelijk vergroend ten behoeve van 
klimaatadaptatie, waarbij identiteit en cultuurhistorie leidend zijn. Het 
toegepaste groen is van hoogwaardige kwaliteit dat aansluit bij de 
identiteit en beleving van het centrum. In de randen van het centrum en 
op parkeerterreinen liggen kansen voor waterberging.

Uitgangspunten per groenelement
Bomen 
• Waar mogelijk op grote verharde oppervlakten bomen toevoegen 

t.b.v. schaduwwerking (zie hittestress plekken centrum – afstand tot 
koele plekken)

• Bij soortkeuze is cultuurhistorische beleving leidend en waar 
mogelijk toepassen van biodiverse soorten (ondergeschikt)

• Boomspiegel biedt ruimte voor onderbeplanting, aansluitend 
op cultuurhistorische beleving en beeldkwaliteit sluit aan bij 
representatieve uitstraling centra. Invulling door hagen of heesters; 
op prominente plekken kan gekozen worden voor bloemrijke 
onderbeplanting

Gras
• Representatief voor uitstraling en identiteit van het centrumgebied
• Toepassing is mogelijk op grote verharde oppervlakten, al dan niet in 

de vorm met zitrand (referentie rond de Schildkerk)
• Sterke mengsels en grondverbetering toepassen i.v.m. 

gebruikersdruk

Hagen   
• Hagen hebben een dichte en strakke uitstraling, aansluitend op de 

hoogwaardige kwaliteit van het centrumgebied
• Waar mogelijk parkeerterreinen inkleden met hagen
• Soortkeuze wordt gebaseerd op cultuurhistorie
     
Natuurlijke beplanting
• Bij toepassing van biodiverse soorten in borders en groenstroken is 

cultuurhistorische beleving bepalend

Cultuurlijke beplanting 
• Representatief voor uitstraling van het centrumgebied
• Op prominente plekken (zoals entrees, rotondes, pleinen, 

winkelstraten) kan de toepassing van groen afwijken om de plek te 
markeren

• Waar mogelijk grote verharde plekken ontstenen, toepassen van 
borders

• Plantenbakken worden voorzien van bloemrijke beplanting welke 
past bij de representatieve uitstraling van het centrum

• Plantvakken inzetten op sierwaarde van heesters i.p.v. bosplantsoen; 
waar mogelijk toepassen van biodiverse soorten in borders en 
groenstroken, waarbij cultuurhistorische beleving leidend is

VLAKKEN
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Uitgangspunten per groenelement
Bomen 
• Schaduw toevoegen op verblijfsplekken (in het bijzonder 

speelplekken, gebieden rond ouderencomplexen) d.m.v. bomen van 
de eerste grootte

• Waar mogelijk schaduw toevoegen langs logische loop- en 
fietsroutes

• Totaal aantal bomen in woonwijken neemt toe
• Boomspiegels bieden ruimte voor heesters, bloemrijke beplanting of 

ruig gras
• Het adopteren van boomspiegels in de woonstraten door bewoners 

wordt als optie aangeboden 
• Bomen in woongebieden dragen bij aan beleving en activiteit; 

bijvoorbeeld door klimbomen, fruitbomen, etc.

Gras
• Aangepast beheer en toepassing van ruigere mengsels op specifieke 

plekken om biodiversiteit te vergroten
• Natuurlijk spelen wordt gestimuleerd, door het toepassen van 

verschillende speelaanleidingen

Hagen   
• Stimuleren van toepassing van hagen op erfafscheidingen, 

bijvoorbeeld door middel van delen van kennis en 
stimuleringsprogramma 

• Soortendiversiteit van hagen vergroten en afwisseling van hagen 
bestaande uit verschillende soorten t.b.v. biodiversiteit

• Bij ontwikkelingen (uitbreiding en inbreiding) toepassen van hagen 
op erfafscheiding de norm

     

Woonwijken

Beschrijving
Het groen in de woonwijken krijgt een meer heldere definitie door 
het onderverdelen in verschillende plekken, lijnen en gebieden, 
waaraan beleids- en beheer uitspraken zijn gekoppeld. Hier wordt 
ingegaan op het vlak dat buiten de belangrijke lijnen als radialen, 
klimaatlinten en hoogwaardige groenstructuur valt. De toegepaste 
groenelementen passen bij de (cultuurhistorische) onderlaag. Hierdoor 
wordt in de woonwijken meer connectie gelegd met het omliggende en 
onderliggende (cultuur)landschap en wordt deze de kernen in getrokken. 
Op wijkniveau kan gekozen worden om in samenspraak met omwonenden 
inhoud van een of meerdere pijlers te geven aan bijvoorbeeld de 
‘groene kamers’. Dit wijkgroen biedt ruimte voor met name biodiversiteit, 
klimaatadaptatie en/of vitale leefomgeving. Overbodige bestrating wordt 
vervangen door groen.
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Natuurlijke beplanting
• (Sociale) veiligheid is leidend bij toepassing en beheer
• Eentonige struikborders maken plaats voor diverse inheemse 

planten en kruiden
• Strak bijgehouden oevers worden zo beheerd dat ze uitgroeien tot 

natuurlijke oevers die de biodiversiteit vergroten
• Op de overgang van woonwijken en (grote) groenarealen wordt 

natuurlijke beplanting toegepast

Cultuurlijke beplanting 
• Bij entrees op wijkniveau, of overgangen tussen verschillende 

wijken, is de beheerintensiteit groter en heeft het groen een meer 
representatieve en herkenbare uitstraling

• Kleur en fleur toepassen is de norm ten behoeve van de beleving van 
groen

Bedrijventerreinen

Beschrijving
Bedrijvigheid en functionaliteit staan voorop op het bedrijventerrein, 
waar groenvoorzieningen dienend in zullen zijn. Waar mogelijk dient 
groen toegepast te worden in het straatprofiel. Bij ontwikkeling/
inbreiding/uitbreiding dient het groenareaal vergroot te worden 
en wordt ingezet op klimaatadaptatie en duurzaamheid. Daar 
waar hekwerken niet dienen als erfafscheiding, is het streven 
deze te vervangen door groen. Watergangen worden ingezet in 
robuust groenblauw casco dat ruimte biedt voor biodiversiteit en 
klimaatadaptatie. Door middel van bijvoorbeeld groene daken en 
gevels, en bomenplantplicht op privaat terrein kunnen huidige 
bedrijventerreinen verder worden vergroend. 
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Uitgangspunten per groenelement
Bomen 
• Ambitie is gemiddeld 1 boom per 100 m2, op het onbebouwde deel 

van het privaat terrein 
• Ambitie is om minimaal tweede grootte toe te passen, met 

soortkeuze die aansluit bij ondergrond
• Soorten dragen bij aan biodiversiteit

Gras
• Waar mogelijk toepassen van aangepast maaibeheer en toepassen 

van ruigere grassoorten om biodiversiteit te vergroten

Hagen   
• Om biodiversiteit te vergroten is de ambitie om landschappelijke 

hagen met verschillende inheemse soorten op erfafscheidingen toe 
te passen, al dan niet in combinatie met hekwerken

• Bij nieuwe ontwikkelingen en inbreiding is het toepassen van 
hagen op de erfafscheiding de norm, al dan niet in combinatie met 
hekwerken

     
Natuurlijke beplanting
• Waar mogelijk toepassen van natuurvriendelijke oevers, waarbij 

klimaatadaptie leidend is
• Plantvakken worden in principe natuurlijk ingericht
• Hoogte en vorm van beplanting dient de veiligheid niet in de weg te 

staan

Cultuurlijke beplanting 
• Waar mogelijk open verharding en/of plantvakken toepassen

Watergangen op het bedrijventerrein, als kans voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en 
entreefunctie voor Holten aan de westzijde
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Radialen

Beschrijving
De radialen dragen bij aan de beleving van de spinnenwebstructuur van 
Rijssen en Holten. Ze vormen herkenbare, doorgaande lijnen waarlangs 
biodiversiteit versterkt wordt. De relatie tussen bebouwde kern en het 
omliggende landschap wordt versterkt door deze lijnen aan te kleden 
met gebiedskarakteristieke beplanting en fragmentatie van de lijnen 
dient vermeden te worden.

Uitgangspunten per groenelement
Bomen 
• Waar mogelijk bomen toevoegen, waarbij laanstructuur passend is 

in Holten en in Rijssen toepassing meer luchtig en informeel is (met 
uitzondering van de cultuurhistorische plekken en het gebied langs 
de Regge).

• Lanen zijn passend in Holten en rond de Regge en de landgoederen, 
waar in de rest van Rijssen bomen op een meer informele wijze 
worden toegepast

• Soortkeuze draagt bij aan biodiversiteit en cultuurhistorische 
beleving, waarbij fragmentatie van de lijnen vermeden dient te 
worden (geen monotype bomen, zorg voor variatie in soorten en 
onderlinge afstanden).

• Ambitie is om, afwijkend op de algemene doelstelling van 2m2 
boomspiegels, boomspiegels in de radialen toe te passen van 
minimaal 4m2. Hierdoor worden de radialen vergroend en is er 
ruimte voor biodiverse onderbeplanting

Gras
• Ruige, bloemrijke onderbeplanting zorgt voor vergroten 

biodiversiteit
• Toepassen van natuurlijk bermbeheer is de norm, waarbij ingezet 

wordt op kleurrijke soorten

Hagen   
• Hagen in de radialen zijn structuren in de openbare ruimte en een 

toevoeging voor biodiversiteit, waarbij soorten afgewisseld worden 
en beheer meer los en natuurlijk is

     
Natuurlijke beplanting
• Inheemse soorten (heesters, planten en grassen) als onderbeplanting 

om biodiversiteit te vergroten

Cultuurlijke beplanting 
• Rond entrees kan gekozen worden voor meer cultuurlijke beplanting 

om een meer strakker beeld te creëren, om het contrast te markeren. 
Daarbij dienen de lijnen niet gefragmenteerd te raken

LIJNEN
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Klimaatlinten

Beschrijving
Water wordt zoveel mogelijk vastgehouden op de hoger gelegen 
gebieden van de kernen. Om ruimte te bieden voor huidige en 
toekomstige waterproblematiek op kernniveau (bijvoorbeeld 
piekregenwater of droogte), vormen klimaatlinten verbindingen dwars op 
de overgangen van hoog naar laag. Op deze manier wordt water langer 
vastgehouden en vertraagd afgevoerd. Het groenareaal wordt optimaal 
ingezet voor waterberging en klimaatadaptatie (uitbreiding open 
water, wadi’s, etc), waarbij waar mogelijk koppelkansen gezocht worden 
met biodiversiteit. Specifiek voor de oude wal van Rijssen geldt dat 
cultuurhistorie gewaarborgd dient te worden. Verhard oppervlak wordt 
vergroend, of in ieder geval optimaal ingezet om water vast te houden en 
te bergen. Bij ontwikkelingen wordt optimaal ingezet op klimaatadaptatie 
(bijvoorbeeld door stimuleren van groene daken en gevels, bermen 
benutten bij vasthouden regenwater, etc.)

Uitgangspunten per groenelement
Bomen 
• Boomkeuze primair gericht op bijdrage aan klimaatvraagstuk op 

die locatie; mocht een boom niet de juiste oplossing zijn, wordt een 
andere inrichting gekozen

• Soortkeuze wordt bepaald door klimaatadaptieve ambities, en pas 
daarna door de landschappelijke ondergrond of cultuurhistorische 
waarde (bijvoorbeeld bij vernatten)

• Er wordt gestreefd naar boomspiegels van minimaal 4m2, waarbij 
deze ingezet worden om water vast te houden  

• Op verblijfsplekken en langs doorgaande routes voor wandelaars en 
fietsers dienen grote bomen aanwezig te zijn voor schaduwwerking

• Ambitie is om bomen te behouden, tenzij klimaatadaptieve 
doelstellingen in de weg staan (bijvoorbeeld bij vernatting of 
vergroten oppervlak open water) 

Gras
• Wadi’s inzetten om ruimte te bieden aan piekregenval, water vast te 

houden en vertraagd af te voeren
• Combinaties van gras, ruigte en beplanting, waarbij functionaliteit 

voor water vasthouden en bergen leidend is (en biodiveristeit 
daaraan gekoppeld kan worden)

• Langs wegen (die bol worden aangelegd) is zoveel mogelijk groen 
(bijvoorbeeld gazon of ruigte) aanwezig waar water op afgevoerd of 
vastgehouden kan worden

• Natuurvriendelijke oevers zijn gewenst, mits zij geen belemmering 
vormen in doorstroming

Hagen   
• Wanneer hagen toegepast worden, ondersteunen deze 

klimaatadaptieve doelstellingen    
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Natuurlijke beplanting
• Bij ontwikkelingen wordt optimaal ingezet op klimaatadaptatie 

(bijvoorbeeld door stimuleren van groene daken)

Cultuurlijke beplanting 
• Bij ontwikkelingen wordt optimaal ingezet op klimaatadaptatie 

(bijvoorbeeld door stimuleren van groene daken)

Hoogwaardige groenstructuur

Beschrijving
Om de relatie met het omliggende en onderliggende landschap 
te versterken, worden er naast radialen ook in de hoogwaardige 
groenstructuur biodiverse verbindingen de woonkernen ingetrokken. 
Daarnaast bieden deze zones en verbindingen ruimte voor een 
robuust groen netwerk waar kansen liggen voor biodiversiteit en 
klimaatadaptatie; en waar groen naast plek specifiek ook ingezet 

kan worden op de andere pijlers (natuurlijk spelen, aankleding van 
recreatieve routes, sport en spelen, etc). Waar mogelijk dient de 
hoogwaardige groenstructuur te worden uitgebreid en groen oppervlak 
te worden vergroot. Bestaande (bebouwde) functies kunnen worden 
behouden, maar extra bebouwing mag niet worden toegepast. Verkoop 
van gemeentelijk groen is niet mogelijk en nieuwe ontwikkelingen dragen 
bij aan doelstellingen van een of meerdere pijlers. Wel is het mogelijk 
middels grondruil het bestaande areaal groen vergroot wordt en/of 
robuuster gemaakt kan worden.

Uitgangspunten per groenelement
Bomen 
• Biodiversiteit wordt vergroot door toepassing van diverse, inheemse 

soorten, waarbij monoculturen vermeden dienen te worden
• Waar mogelijk worden bomen toegevoegd ten behoeve van 

biodivers netwerk en schaduwwerking (hittestress/klimaatadaptatie)
• Bij mogelijke inboet is herplantplicht binnen het hoogwaardige 

groenelement, waarbij planten in de zeer nabije omgeving het 
uitgangspunt is

• Bij nieuwe aanplant is het onderliggend landschap, zoals beschreven 
in de groenstructuurvisie, uitgangspunt voor de soortkeuze van 
bomen

Gras
• Meer afwisseling in beheer toepassen voor een gevarieerder 

beeld en vergroten van de biodiversiteit, waarbij de beleving van 
onderliggende (landschappelijke en cultuurhistorische) laag leidend 
is

Hagen   
• Biodiversiteit wordt vergroot door het toepassen van meer 

landschappelijke hagen, bestaand uit verschillende soorten 
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Natuurlijke beplanting
• Onderplanting bestaat uit inheemse en diverse soorten, met 

afwisseling van bijvoorbeeld heesterbeplanting, bloemrijke 
grasvelden en ruigere grassen

• In/rondom natuurlijke beplanting worden speelaanleidingen 
gecreerd, zodat natuurlijk spelen wordt gestimuleerd.

Cultuurlijke beplanting 
• Wanneer cultuurlijke beplanting wordt toegepast, is deze 

ondergeschikt ten opzichte van beleving van het omliggende en 
onderliggende landschap dat de kernen in getrokken wordt en de 
biodiversiteit en klimaatadaptatie

Stads- en dorpsranden

Beschrijving
Stadsranden Rijssen
De rand van de Veeneslagen en het bedrijventerrein bestaat uit een 
ecologische zone met open, natte natuur. Er zijn verschillende recreatieve 
verbindingen vanuit de wijk het landschap in. Deze landschappelijke en 
recreatieve verbindingen worden versterkt, waarbij het open landschap 
meer de kern in getrokken wordt. De beleving van de Holterberg, als 
zicht vanaf de dorpsrand van Rijssen, achter het open landschap wordt 
behouden en versterkt.
De stadsrand van Braakmanslanden is gerafeld en woningen zijn veelal 
met hun achterzijden naar het landschap gericht. De afscheiding van 
deze percelen vormen veelal de rand richting het open landschap. 
Groene erfafscheidingen zijn de norm. Om de openheid te behouden 
wordt in het openbaar gebied geen opgaand groen toegepast.
De rand op de Rijsserberg wordt gekenmerkt door functies als het 
sportcomplex, een manege of de begraafplaats. De vrij harde rand van de 
overige bebouwing wordt ingepast met singels en houtwallen, waar hier 
en daar relatie wordt gelegd met naastgelegen functies. 

Brede, groene profielen en glooiende wegen in de zuidelijke wijken van Rijssen als kans in 
groenblauw netwerk
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Tot slot zijn de standsranden in het Reggelandschap meer rafelig, waarbij 
beplantingselementen als lanen, houtwallen, bosperceeltjes afgewisseld 
worden met (grote) open ruimten.

Dorpsranden Holten
Het bedrijventerrein van Holten is ontstaan in het open 
ontginningslandschap en is voor een deel nog in ontwikkeling. 
Rechte wegen en watergangen zijn structuurdragers. Lijnvormige 
beplantingselementen passen daarom bij de rand van het 
bedrijventerrein.
Op de Beuseberg zijn oude holle wegen aanwezig, welke langs de bolle 
enken leiden. De dorpsrand van Holten verdwijnt hier karakteristiek 
achter zo’n enk, waarbij de achterliggende Holterberg ook weer 
beleefbaar is. Dit specifieke beeld dient behouden te blijven en daarom 
zal de rand niet ingepast worden met opgaande beplanting.
De rand langs de N360 wordt gevormd door afwisselende bebouwing 
uit verschillende bouwtijden, langs de parallel weg. Afwisselende voor-, 
zij- en achterkantsituaties met verschillende erfafscheidingen kenmerken 
het beeld. Passend langs deze parallelweg is laanbeplanting, al dan 
niet met een strakke haagstructuur. Aan de oostzijde van Holten is een 
diverse groenzone gesitueerd, welke ruimte biedt voor biodiversiteit en 
klimaatadaptatie. Toepassing van verschillende soorten en afwisseling 
van massa en ruimte zijn hier passend.
De spoorlijn is tot slot de harde grens ten noorden van Holten. De 
beleving van de Holterberg is belangrijk aan de overzijde van de spoorlijn 
en ook vanuit verschillende plekken in de woonwijken. Deze beleving 
dient behouden te blijven. Daarnaast is de spoorzone een versnipperde 
ruimte waarbinnen groen veelal klimaatadaptieve en duurzame doelen 
dient. Groen in deze dorpsrand dient dit te versterken.

Uitgangspunten per groenelement
Bomen 
• Soortenkeuze, grootte, toepassing volgt bovengenoemde 

karakteristieken van de verschillende randen in Rijssen en Holten en 
onderliggende (cultuur)landschap

Gras
• Waar openheid wordt voorgeschreven, is ruimte voor ruigere 

grassoorten of kleurrijke bloemenmengsels

Hagen   
• Biodiversiteit wordt vergroot door het toepassen van meer 

landschappelijke hagen, bestaand uit verschillende soorten, tenzij dit 
cultuurhistorisch niet passend is (zie beschrijving hierboven)

     
Natuurlijke beplanting
• Doorzetten van beplantingselementen als houtwallen en singels, 

gelijk aan schaal en maat van aanwezige elementen en fijnmazigheid 
van het onderliggende (cultuur)landschap

• In de voormalige jonge ontginningen en broekgebieden wordt 
natuurlijke beplanting toegepast om openheid te benadrukken, 
zichtlijnen te begeleiden en/of plekken te markeren

• Soortenkeuze, grootte, toepassing van beplanting volgt 
bovengenoemde karakteristiek en onderliggende (cultuur)landschap

Cultuurlijke beplanting 
• Rond entrees kan ervoor gekozen worden meer cultuurlijke 

beplanting en een meer strak beeld te creëren, om het contrast en 
plekken te markeren
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Spoorzone

Beschrijving
Door de ligging tussen de heuvelruggen, op verschillende lage punten in 
het gebied, zal waterproblematiek hier het eerst zichtbaar en beleefbaar 
zijn. Er is hier al wat wateroppervlak aanwezig dat een rol kan dienen 
in het bergen van bijvoorbeeld piekregenwater. De zone is versnipperd 
geraakt door de radialen, overige ontsluiting en positionering van de 
uitbreidingswijken, waardoor groene ruimten hun identiteit verliezen 
en onder druk staan. Groen biedt ruimte aan waterberging en 
(toekomstige) opgaven rondom het omgaan met piekregenwater. Nieuwe 
ontwikkelingen in deze zone dienen hieraan bij te dragen. Daarnaast 
zijn er koppelkansen met biodiversiteit, waarbij klimaatadaptatie altijd 
leidend zal zijn. Waar mogelijk zullen er ecologische dwarsverbindingen 
gelegd worden met de hoogwaardige groenstructuren en het 
omliggende landschap. Overhoekjes dienen zoveel mogelijk ingeplant te 
worden met biodiverse soorten om waterberging te optimaliseren.

Uitgangspunten per groenelement
Bomen 
• Bomen zijn primair gericht op en bijdrage aan klimaatadaptatie.
• Waar mogelijk worden bomen toegepast op overhoeken en nabij 

kruisingen (daarbij wel dienend aan de verkeersveiligheid)
• Eisen van NS/ProRail zijn leidend bij het toepassen van bomen mtb 

afstand tot het spoor, soortkeuze/grootte

Gras
• Wadi’s inzetten om ruimte te bieden aan piekregenval, water vast te 

houden en vertraagd af te voeren
• Combinaties van gras, ruigte en beplanting, waarbij functionaliteit 

voor water vasthouden en bergen leidend is (en biodiveristeit 
daaraan gekoppeld kan worden)

• Langs wegen (die bol worden aangelegd) is zoveel mogelijk groen 
(bijvoorbeeld gazon of ruigte) aanwezig waar water op afgevoerd of 
vastgehouden kan worden

• Geen overhoeken beplanten/inzaaien met gras

Hagen   
• Wanneer hagen worden toegepast, zijn deze ondergeschikt 

ten opzichte van klimaatadaptatieve doelstellingen, waarbij 
deze bijvoorbeeld ingezet kunnen worden t.b.v. afscheiding  of 
geluidsreductie

     
Natuurlijke beplanting
• Overhoeken worden ingeplant met biodiverse soorten
• Bij ontwikkelingen wordt optimaal ingezet op klimaatadaptatie 

(bijvoorbeeld door stimuleren van groene daken)

Cultuurlijke beplanting 
• Bij ontwikkelingen wordt optimaal ingezet op klimaatadaptatie 

(bijvoorbeeld door stimuleren van groene daken)
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Randvoorwaarden
& Succesfactoren



De BIG-BOM
sturen op de leefomgeving 
Groen is onderdeel van de leefomgeving. Het beeld hiervan wordt 
bepaald door drie factoren, namelijk het beheer, de inrichting en 
het gebruik (BIG) van de omgeving. Het beleid, de organisatie of de 
inzet van middelen (BOM) zijn van grote invloed op het beeld van de 
leefomgeving. Deze onderdelen zijn ook de instrumenten om te sturen. 
Onderstaande figuur geeft dit proces en de relatie tussen BIG en BOM 
weer. In het vervolg worden de randvoorwaarden en succesfactoren 
gekoppeld aan de BOM; hiermee kan je immers sturen op het beeld van 
de leefomgeving.

Randvoorwaarden & succesfactoren 
voor beleid, organisatie en middelen 
Beleid
• De Groenstructuurvisie zal onderdeel uitmaken van de 

Omgevingsvisie. Het document is zo opgezet dat dit eenvoudig om 
te zetten is. In het Omgevingsplan komt het verschillende beleid 
samen en wordt vervolgens verder uitgewerkt. 

• In dit document zijn al duidelijke keuzes gemaakt en kaders gegeven 
voor het bomenbeleid. Dit wordt verder uitgewerkt in een beheer- 
en uitvoeringsplan en vervolgens uitgevoerd. 

• In deze Groenstructuurvisie is de uitspraak gedaan dat er geen 
verkoop van openbaar groen meer plaatsvindt. Deze wijziging moet 
vastgesteld en geïmplementeerd worden.

Organisatie
Borging Groenstructuurvisie intern
Het is van belang dat de Groenstructuurvisie intern én extern 
uitgedragen wordt zodat er ook draagvlak ontstaat. Dit kan bereikt 
worden door op diverse momenten en in diverse samenstellingen 
de visie te presenteren. Er worden een aantal groene ambassadeurs 
aangewezen die deze taak op zich nemen en ook als schakel dienen om 
de Groenstructuurvisie waar nodig inhoudelijk bij te stellen. 

Nieuwe openbare ruimte moet voor de lange termijn beheerd en 
onderhouden worden, daarom is het van belang dat groenbeheer 
vroegtijdig aan tafel zit bij projecten vanuit bijv. wegen, riolering en 
ruimtelijke ordening (in- en uitbreiding). 
• Er zit altijd een groene ambassadeur in een projectteam, bijv. om 

vroegtijdig te kunnen toetsen of een boom gekapt kan worden en 
onder welke voorwaarden. 
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• Tijdens een ‘integrale groentoets’ (zie ook kader op volgende 
pagina) wordt het plan getoetst aan de Groenstructuurvisie. De 
afdeling groenbeheer heeft hierin een adviserende rol. Deze toets 
vindt plaats op het voorlopig en definitief ontwerp.

Ook is het van belang dat bij ruimtelijke ontwikkelingen groen 
volwaardig meepraat en het belang van groen meegewogen wordt (zie 
naastgelegen kader).

De Groenstructuurvisie dient als basis voor nog uit te werken 
Uitvoeringsprogramma’s. Daarin wordt gerichter aangegeven wat er 
binnen een x aantal jaar gedaan gaat worden om bij te dragen aan de 
visie. 

Communicatie en participatie rondom groen wordt verder 
geprofessionaliseerd (zie de volgende paragraaf Samenwerking en 
Participatie).

De ambities rond groen zijn hoog en ook de waarden waar het groen aan 
moet bijdragen zijn verbreed. Dit vraagt veel van de medewerkers en de 
aannemers die werken in en aan het groen. Goede opleiding en scholing 
zijn daarbij essentieel. Denk bijvoorbeeld aan kennis over soorten en 
natuurbescherming. Het meer integraal denken en werken vraagt om 
andere competenties. 

Het werk in het groen biedt kansen voor de inzet van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. In onze contracten wordt dit meegenomen.

Kader: Positie groen bij ontwikkelingen en projecten
Het is de ambitie om de gemeente te vergroenen. En om groen te 
ontwikkelen dat meerwaarde biedt op de pijlers. Daarom is de gemeente 
zuinig op het aanwezige groen en is de wens om bij ontwikkelingen en bij 
projecten groen de aandacht en positie krijgt dit het verdient. Daarvoor 
wordt het volgende afgesproken:

Bij ontwikkelingen:
• 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 of via bomenfonds 
gecompenseerd. 

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

• Bij elke ontwikkeling wordt een ‘integrale groentoets’ uitgevoerd, 
waarbij het plan wordt getoetst aan de Groenstructuurvisie. De 
afdeling groenbeheer heeft hierin een adviserende rol. Deze toets 
vindt plaats op het voorlopig en definitief ontwerp.

Bij projecten:
• Het gaat hierbij om projecten in de openbare ruimte (meestal in 

opdracht van de gemeente zelf). Daarbij is altijd iemand vanuit groen 
deel van het projectteam.

• Bij elk project wordt een ‘integrale groentoets’ uitgevoerd, waarbij 
het plan wordt getoetst aan de Groenstructuurvisie. De afdeling 
groenbeheer heeft hierin een adviserende rol. Deze toets vindt 
plaats op het voorlopig en definitief ontwerp.

• Waar mogelijk wordt binnen een project extra groen aangebracht. 
Waar mogelijk minder stenen en meer groen. Denk aan grastegels bij 
parkeerplekken. 

65

Groenstructuurvisie Rijssen-Holten   I   het landschap als identiteit



Borging belang van bomen
Verzoeken voor de kap van een boom worden beoordeeld aan de 
hand van een boomwaarderingssysteem. Dit formulier wordt n.a.v. deze 
Groenstructuurvisie geüpdatet zodat alle uitgangspunten en afspraken 
worden meegenomen.

Kapvergunning is van toepassing op alle bomen die als zodanig zijn 
aangewezen op de website van de gemeente. Deze lijst wordt uitgebreid 
met bomen die vallen binnen de ‘lijnen’ en ‘punten’ uit dit document. Het 
gaat om de volgende categorieën bomen: 
• Monumentale bomen (zowel particulier als openbaar): Er is een lijst 

met monumentale bomen. Deze blijft gelden en wordt bijgehouden.
• Beeldbepalende bomen (zowel particulier als openbaar): Door de 

gemeente aangewezen bomen die beeldbepalend zijn en daarmee 
extra bescherming verdienen.

• Toekomstbomen (alleen openbare bomen): Bij ‘toekomstbomen’ gaat 
het om duurzame soorten, zoals eiken en beuken, die op plekken 
staan waar ze vrij kunnen uitgroeien en ongestoord oud kunnen 
worden. Ook bestaande bomen kunnen het label ‘toekomstboom’ 
krijgen als zij op plekken staan waar ze optimaal kunnen groeien.

Daarnaast gelden specifieke afspraken voor bomen binnen bepaalde 
delen van het Groenstructuurplan. De plek van een boom binnen de 
Groenstructuur kan tot aanvullende uitgangspunten leiden voor die 
boom. 

De gemeente maakt een openbaar toegankelijke bomenkaart waarin 
deze categorieën en gebieden in beeld staan, waarin de vergunningplicht 
is toegelicht, en stelt deze bomenkaart periodiek bij. 

Middelen
In deze Groenstructuurvisie is geen financiële paragraaf toegevoegd. 
In het Uitvoeringsplan wordt de vertaling naar de financiën gemaakt. 
Dan wordt ook duidelijk welke effecten de keuzes hier hebben voor het 
beheer en welke middelen daarbij horen. Het gaat daarbij zowel om 
exploitatie kosten als investeringsbudgetten. Mocht dit leiden tot een 
begrotingswijziging, komen voorstellen hiervoor via de Kadernota. 

De uitgangspunten worden vertaald in kaartlagen die worden 
toegevoegd aan het beheersysteem en ook in de kaarten horend bij de 
Omgevingsvisie.

Nieuw is een te introduceren Bomenfonds: hierin wordt geld gezet 
wanneer bomen verwijderd worden en met dit geld worden nieuwe 
bomen aangeplant. Dit wordt verder uitgewerkt bij het herzien van de 
kapverordening.

Bij werkzaamheden met bomen wordt het Handboek Bomen gewerkt. 
Hierin staan richtlijnen over het juist aanplanten van bomen en het 
beschermen van bomen tijdens werkzaamheden. Voor monumentale, 
toekomst- en beeldbepalende bomen geldt dat voorafgaand aan 
werkzaamheden in de directe omgeving van de boom in overleg met de 
groenbeheerder een Bomen Effect Analyse (BEA) wordt opgesteld. Bij 
werkzaamheden waarbij een te behouden boom potentieel bedreigd 
wordt, moeten beschermingsmaatregelen worden genomen. Deze 
maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van het Handboek Bomen 
en de daarbij horende Bomenposter ‘Werken rond bomen’. Voor aanvang 
van de werkzaamheden dient tijdig een Boom Effect Analyse overlegd 
te worden aan de beheerder groen van de gemeente. Voor het bepalen 
van de juiste boom, wordt daarnaast de ‘soortentabel bomen’ gehanteerd 
(zie: WUR).
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Samenwerking & participatie  
Als gemeente waarin het noaberschap belangrijk is, past het samen 
werken in en aan het groen. Bovendien is het particuliere groen 
nodig om de ambities samen te behalen. Ook zijn er diverse andere 
grondeigenaren en/of gebiedsbeheerders die in en rond onze gemeente 
actief zijn. 

Samenwerken met inwoners: participatie en communicatie
Inwoners lijken steeds meer oog te hebben voor het belang van groen. 
Daarbij is ook steeds meer ruimte voor meer biodiversiteit en ecologisch 
beheer (zie ook uitkomsten enquête). Het is wel van belang inwoners 
hier blijvend over te informeren en ook de ruimte te bieden zelf met 
initiatieven te komen. Daarom is er meer aandacht voor duidelijke uitleg 
over werkzaamheden en keuzes die worden gemaakt. Inwoners en 
ondernemers hebben de ruimte om mee te denken met plannen en – wie 
wil – mee te doen in groenbeheer. 

Door de meerwaarde van groen te laten zien, werkt de gemeente 
aan meer bewustwording bij inwoners en ondernemers. Samen met 
verschillende stimulerende maatregelen, moet dit leiden tot meer groen 
op particulier terrein en meer begrip voor de keuzes van de gemeenten. 
Concreet noemen we:
• Het cultuurlandschap in het buitengebied wordt gekoesterd en 

versterkt samen met de inwoners en bedrijven.
• De gemeente stimuleert het vergroenen van tuinen door aan te 

sluiten bij Operatie Steenbreek. De woningcorporaties worden 
hierbij betrokken. 

• De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor buurt- of 
wijkinitiatieven die bijdragen aan de ambities uit deze visie. Ook wijst 
de gemeente op andere subsidiemogelijkheden, van bijvoorbeeld de 
provincie Overijssel.

• De gemeente gaat in gesprek met scholen over het bewust en 
enthousiast maken van kinderen over groene buurten.

Samenwerking met stakeholders 
Er zijn verschillende stakeholders die ook een rol spelen in de groene 
ruimte van Rijssen-Holten. Daar werkt de gemeente graag mee samen 
om de doelen uit deze visie waar te maken. Zonder een complete 
opsomming te geven, noemen we de volgende:
Het Waterschap is een belangrijke partner voor klimaatadaptatie. De 
goede samenwerking die er is wordt verder uitgebouwd.
De woningcorporaties hebben een belangrijke rol wat betreft het 
vergroenen van hun bezit en het stimuleren van bewoners om tuinen te 
vergroenen. 
Agrariërs en andere terreinbeheerders in het buitengebied zijn 
belangrijk voor ecologisch bermbeheer en het in stand houden van het 
cultuurlandschap. Het netwerk van groene ambassadeurs wordt verder 
uitgebreid via Landschap Overijssel.
De organisatie Toerisme Rijssen-Holten is een belangrijke stakeholder en 
bereikt ook veel inwoners en bezoekers. Hier liggen kansen om gericht te 
communiceren over de Groenstructuurvisie en elementen daaruit.
Tot slot: het netwerk van alle groene stakeholders wordt vier keer 
per jaar bij elkaar gebracht om kennis en ervaringen uit te wisselen en 
krachten te bundelen. De gemeente neemt hiervoor het initiatief.
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