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INLEIDING

De gemeente Rijssen hecht een groot belang aan de kwaliteit van
het stedelijk milieu. Beplanting draagt i n belangrijke mate aan het
leefklimaat b i j . Het is sfeerbepalend voor het stedelijk gebied. Maar
ook voor planten en dieren is beplanting belangrijk. Visie op de ecologische waarden van het groen is daarvoor nodig.
I n het streven naar vereenvoudiging van het onderhoud en kostenbeheersing kunnen onderdelen van het gemeentelijk bezit worden afgestoten. Duidelijk moet worden welke delen van het gemeentelijk
groen openbaar moeten blijven en welke kunnen worden afgestoten.
Dit vormt de aanleiding voor het opstellen van een groenstructuurplan. Het groenstructuurplan geeft een visie op de toekomst van
beplanting van de stad Rijssen. I d e e ë n en wensen zijn op elkaar
afgestemd en verwoord tot een integraal beleid voor het gemeentelijk
groen binnen de bebouwde kom.
Een
geautomatiseerd
groenbeheersysteem
wordt
binnenkort
operationeel. Daarmee wordt het eenvoudig om de beheerconsequenties van het groenstructuurplan door te rekenen. Voor het
onderdeel beheer worden dan ook alleen de hoofdlijnen aangegeven.
Bij het opstellen van het groenstructuurplan is rekening gehouden
met andere plannen zoals de structuurvisie en het verkeerscirculatieplan. Maar het groenstructuurplan is een richtinggevend plan:
suggesties en voorstellen kunnen niet worden afgedwongen. Evenmin heeft een toetsing aan de ligging van kabels en leidingen en
financiën plaatsgevonden. Het is een richtinggevende visie waarbij
het plan voor uitvoering afhankelijk is van andere beleidsterreinen,
diensten of instanties.
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II ANALYSE

1 algemeen
Rijssen is gelegen op de flanken van de Rijsserberg (Hollands
Schwarzwald) aan rivier de Regge. Op deze hoge en droge gronden
ontstond Rijssen als esdorp i n een verder natte omgeving. De es is
inmiddels nagenoeg geheel bebouwd. De historische ontwikkeling is
nog aan de structuur van de stad af te lezen. De relatie met het
omringende landschap en de ruimtelijke structuur van de stad heeft
zijn weerslag op de te ontwikkelen groenstructuur. Waar mogelijk,
zal met het stedelijk groen aansluiting op het omringende landschap
worden gezocht. Het stedelijk groen vormt ook een middel om de
ruimtelijke structuur van de stad te versterken. De functie van de
openbare ruimte is bepalend voor de inrichting en het beheer ervan.
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relaties met het omringende landschap
I n de omgeving van Rijssen bevinden zich verschillende gebieden die
aantrekkelijk zijn als leefgebied voor een aantal planten en dieren,
maar ook als wandel- of fietsomgeving voor bewoners. De bossen
van het Hollands Schwarzwald en het Reggedal en de verder w e g
gelegen Holterberg zijn nu reeds aantrekkelijke gebieden. I n de toekomst wordt door natuurontwikkeling het landschap grenzend aan de
westzijde van de stad Rijssen aantrekkelijk. Op afbeelding 1 zijn de
gebieden, die van belang zijn voor recreatie en natuur en landschap
aangegeven.
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ruimtelijke structuur
Rijssen was vroeger een kernesdorp w a t zich kenmerkte door bebouw i n g dicht bijeen aan de rand van de es (afb. 2). De boerderijen
langs uitvalswegen i n het stadscentrum vormen hiervan een overblijfsel. Vanwege zijn strategische ligging bij een oversteekplaats door
de Regge was verdediging noodzakelijk en kreeg Rijssen een verdedigingsring met een w a l en gracht. Beide zijn verdwenen, maar de
ringstructuur is nog steeds typerend voor Rijssen.
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Radiale wegen voerden naar de es en landbouwgronden, maar vormden ook verbindingen met andere kernen (Holten, Wierden, Nijverdal,
Markelo en Enter).
Groene lobben vormen radialen aan de zuid- en oostzijde van Rijssen,
zoals b i j de P.W. Alexanderstraat, Wilhelminastraat en het Volkspark.
Deze groene lobben vormen ook geledingen tussen de verschillende
buurten onderling.
De Reggesingel en de spoorlijn vormen een ruimtelijke en functionele
scheiding tussen het noordwestelijk deel en de rest van Rijssen. Dit
wordt nog versterkt, doordat het industrieterrein Noordermors en het
nieuwe woongebied Veeneslagen een rasterstructuur hebben en
geen deel uitmaken van de concentrische structuur van Rijssen.
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functies
De functionele opbouw van een stad is van belang voor de groenstructuur. Een goede groenstructuur vormt een bijdrage i n de herkenbaarheid van functies of hiërarchie van wegen. De hiërarchie en/of
het cultuurhistorische karakter kan erdoor worden versterkt. Wandelof fietsroutes naar recreatief aantrekkelijke gebieden hebben bij voorkeur een groen karakter. Bepaalde voorzieningen worden bij voorkeur
i n of nabij groen gesitueerd, zoals sport- en speelgelegenheden,
scholen en voorzieningen voor ouderen.
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huidige beplanting
groene lobben en parkgebieden
De lobben vormen markante en herkenbare onderdelen van de structuur van de stad Rijssen (afb.3). Het grootste knelpunt van de grotere
gr oenelementen is de versnippering. Door bebouwing en een gevarieerde inrichting vermindert het groene karakter en de eenheid van
deze groengebieden. Het Volkspark is een aantrekkelijk stedelijk park
(met een cultuurlijk karakter) dat overgaat i n landgoed Oosterhof
(met een landschappelijk karakter).

bestaande
situatie:
landgoed Oosterhof (1), de
Pelmolen (2), de
Maatgraven
(3), de groene lob aan de
P.W. Alexanderweg
(4) en
de overgang stadHollands
Schwarzwald
(5)
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wegbeplanting
De wegbeplanting kan de stedelijk structuur ondersteunen of versterken. De structuur van Rijssen is duidelijk: een dubbele ring met
radialen. De belangrijke uitvalswegen zijn veelal w e l beplant maar de
beplanting heeft geen continue karakter (afb. 3). Er worden langs é é n
w e g verschillende soorten gebruikt, de beplanting staat niet i n een
aaneengesloten rij maar is vaak onderbroken, of de beplanting verspringt van de ene zijde naar de andere zijde van de weg.
De beplanting langs de Reggesingel, Enterstraat en Wierdensestraat
heeft geen continue karakter. De beplanting van de Mors w e g en
Haarstraat past w e l bij het karakter en de functie van deze w e g .

knelpunten en conclusies
Uit de inventarisatie en de analyse zijn knelpunten omtrent het
stedelijk groen naar voren gekomen welke hierna worden genoemd.
Versnippering
Versnippering van het groen is zichtbaar bijvoorbeeld aan bomenrijen langs wegen welke vaak zijn onderbroken. Ook beplanting van groene lobben of parkjes is vaak gefragmenteerd door
een grote soortenrijkdom (zie volgende punt) of inrichting.
Veelsoortigheid
Het gebruik van een gevarieerd sortiment van beplanting kan
een onsamenhangend beeld veroorzaken. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de belangrijke toegangswegen. Het gebruik van verschillende soorten langs doorgaande wegen vormt een verstoring van
het doorgaande karakter van de weg.
Hoe kleiner de oppervlakte van het terrein hoe sterker dit aspect
een rol speelt. Zeker indien er opvallende soorten worden gebruikt, bijvoorbeeld bont blad, rijke bloei, bijzondere habitus, dan
zal de veelsoortigheid zicht eerder manifesteren.
Accenten
Beplantingsaccenten worden soms aangebracht op plaatsen die
dat eigenlijk niet verdienen en omgekeerd. Het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken i n de stedelijke en functionele structuur
wordt hierdoor minder duidelijk.
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Slijtage
Op bepaalde plaatsen is de beplanting verouderd en is renovatie
van het groen nodig of zijn de inzichten of de omgeving veranderd, zodat omvorming van beplanting wenselijk is.
Privatisering
Een aandachtspunt vormt de wens van de gemeente om inzicht
te krijgen i n de mogelijkheden van het afstoten van gemeentelijk
groen door middel van verkoop of verhuur.
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III ONTWIKKELINGEN

De volgende ontwikkelingen zijn van belang voor het opstellen van
het groenstructuurplan.
Privatisering
De wens bestaat om delen van het openbaar groen, die uit het
oogpunt van vormgeving of beheer niet noodzakelijk openbaar
behoeven te zijn waar mogelijk, te verkopen. Argumenten hiervoor zijn dat bepaalde snippers gemeentelijk groen (overhoeken
en g e ï s o l e e r d e delen) relatief duur i n onderhoud zijn en dat ze
vaak geen wezenlijke bijdrage leveren aan het stads- of w i j k beeld of aan de ecologische betekenis van het stedelijk groen.
Dit geldt voor de oudere wijken.
Ecologisch beheer
Steeds meer wordt onderkend dat de bebouwde kom een wezenlijke bijdrage kan leveren als leefgebied voor bepaalde planten
en dieren. Het groen i n Rijssen heeft een "stedelijk" karakter. Een
ecologisch beheer kan tot een rijker beeld van de stad leiden
juist omdat daarvoor verschillende aanknopingspunten aanwezig
zijn. Bewoners stellen een ecologische beplanting, bijvoorbeeld
een beplanting die vlinders aantrekt, op prijs. Met name de groene lobben en de Reggesingel hebben verbinding met het buitengebied en vormen goede aangrijpingspunten voor versterking van
de ecologische betekenis.
Landschappelijke ontwikkelingen
I n het kader van voorbereidingen voor een landinrichtingsproject
worden er plannen ontwikkeld om ten westen van de stad Rijssen natuurontwikkeling te realiseren. De plannen omvatten
330 ha natuurontwikkelingsgebied en 70 ha beheersgebied i n het
gebied Overtoom-Middelveen. Op de grens van de stad en buitengebied is een natuurverbindingszone geprojecteerd.
Langs de Regge wordt kleinschalige natuurontwikkeling voorgesteld. Daarnaast bestaan er plannen voor uitbreiding van fietspaden i n het buitengebied, zodat de grotere landschappelijke waarde ook beter beleefbaar wordt.
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Stedelijke ontwikkelingen
De structuurvisie van gemeente Rijssen geeft aan dat voorlopig
stedelijke uitbreiding aan de westzijde zal plaatsvinden. Het
betreft woningbouw i n Veeneslagen en uitbreiding van het bedrijventerrein de Mors. Stedelijke en landschappelijke beplanting
zal een afronding aan de westkant en een buffer tussen woningen en bedrijven kunnen vormen. I n de verre toekomst kan stedelijke uitbreiding i n het Opbroek worden verwacht.
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IV VISIE

1 algemeen
Het streven naar een efficiënt beheer vraagt om een herbezinning op
openbaar groen i n de bebouwde kommen. Doel van dit plan is te
streven naar de ontwikkeling van een duurzame groenstructuur. Het
plan beslaat een termijn van minimaal 10 jaar. Het openbaar groen
vervult een duidelijke en belangrijke rol i n het stedelijk gebied. Niet
alleen vormt het de "aankleding" of "stoffering" van het stedelijk gebied. Het vormt een e s s e n t i ë l e component van het stedelijk gebied
waarin het aangenaam is om te toeven, wandelen, fietsen, spelen
maar waarin ook ruimte is voor planten en dieren die van oorsprong
i n deze omgeving thuishoren.
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globale visie
Het plan (afb. 4) versterkt de stads structuur van radialen en tangenten; niet de verkeersstructuur. De verkeersstructuur valt n u veelal
samen met de stedelijke structuur (wegenpatroon). Toch kan deze
door knelpunten of veranderende inzichten door maatregelen veranderen of onzeker zijn. Om een stabiele structuur te c r e ë r e n wordt
derhalve de stads structuur aangegrepen, waaronder dus in verkeerstechnische zin ook minder belangrijke (delen van) wegen kunnen vallen. Bij een reconstructie zouden nu onbelangrijkere wegen juist i n
belangrijkheid kunnen toenemen.
De hoofdgroenstructuur bestaat uit een duurzaam, samenhangend
raamwerk. Drie aspecten zijn van groot belang voor dit raamwerk:
duurzaamheid, samenhang, grootschaligheid.
Duurzaamheid
Beplanting is levend materiaal en de ontwikkeling van structurerende beplanting (bomen) gaat langzaam. Er zal dan ook alleen
worden gekozen voor bomen indien de groei-omstandigheden
een onbelemmerde ontwikkeling toelaten.
Samenhang
Een versnippering van het openbaar groen leidt niet tot een consistent ruimtelijk beeld. Bovendien werkt dit kostenverhogend
voor het beheer.

bomenrijen toegangswegen
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bomenrijen binnenstedelijk
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Grootschaligheid
Hoe groter de eenheden openbaar groen hoe groter de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden en hoe eenvoudiger het onderhoud.
Het afstoten van openbaar groen past dan ook i n het idee dat een
hoofdgroenstructuur bestaat uit grotere eenheden die een grote onderlinge samenhang vertonen. Kleine groensnippers die hierbuiten
vallen hebben veelal nauwelijks een structurerende werking, zodat
privatisering i n de meeste gevallen mogelijk is. Dit impliceert echter
ook dat delen van het openbaar groen die deel uitmaken van de
hoofdstructuur niet geprivatiseerd kunnen worden.
Het plan beoogt de karakteristieke lobbenstructuur, groen dat van
buitenaf de stad indringt, te versterken. I n het noordwesten zal een
nieuwe groene lob als buffer tussen woningen en bedrijven kunnen
worden ontwikkeld. Hiernaast kunnen er doorgaande groene routes
worden ontwikkeld die zijn gekoppeld aan markante plekken en die
verbindingen met recreatief aantrekkelijke gebieden rondom de stad
vormen. Zodoende ontstaan er mogelijkheden voor aantrekkelijke
(rond)wandelingen.
Doel is ook het vergroten van de ecologische betekenis van het
stedelijk groen. Verbindingen met het omringende landschap zoals
de groene lobben, watergangen als de Maatgraven en Regge en de
brede groenzone langs de Reggesingel zijn kansrijk voor een meer
natuurlijk beheer.
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ruimtelijke benadering
De ruimtelijke vormgeving van het plan is gebaseerd op het versterken van de specifieke ruimtelijke kenmerken van de stad. Tevens is
de ruimtelijke vormgeving gerelateerd aan de ecologische en functionele betekenis van het stedelijk gebied. Het stedelijk groen vormt
een versterking van de ruimtelijke structuur (afb. 5). Structurerend
zijn de invalswegen en ringwegen. Invalswegen vormen de toegangen tot de stad.
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Ze vormen de ruimtelijke verbinding van stad en landschap, hetgeen
door een landelijk karakter zal worden benadrukt. Het doorgaande
karakter van de wegen wordt versterkt door waar mogelijk een tweezijdige beplanting van inheemse bomen van de eerste orde*, anders
een eenzijdige beplanting. Geschikte soorten zijn eik, beuk, iep of linde. Ruige grasbermen onder de bomen vormen een ondersteuning
van het landelijke beeld.
Niet altijd is er ruimte aanwezig voor beplanting. Maar bij toekomstige stedebouwkundige veranderingen zou hieraan juist extra aandacht
kunnen worden besteed. Derhalve zijn ze toch aangegeven op kaart.
Door een grotere plantafstand kunnen soms ruimteproblemen worden
opgelost.
De toegangen tot Rijssen vormen bijzondere plekken. Deze bieden
plaats aan kunstwerken, promotieborden i n een kleurrijk perk of
bijzondere opmerkelijk gevormde, solitaire bomen.
De Reggesingel vormt n u een ruimtelijke en functionele scheiding
tussen oost en west. Voor de Reggesingel wordt gekozen voor een
ruimtelijke versterking van oversteekplaatsen en doorgaande lijnen,
dwars op de richting van de Reggesingel om de band tussen beide
stadsdelen ruimtelijk te versterken.
De binnenring heeft een stedelijk karakter. Op speciale plaatsen
(pleintje of hoekje) kan een bijzondere accentbeplanting worden
aangebracht, bijvoorbeeld rozen of perkplanten.
De buitenring wordt door een beplanting met bomen versterkt. Deels
is deze aanwezig. Aanvulling is plaatselijk gewenst zoals bijvoorbeeld langs de Holterstraatweg.
Het is voor de stedelijke structuur van groot belang om de groene
lobben te handhaven of zelfs te versterken. De groene lobben aan de
zuid- en oostzijde zullen een meer bosachtig karakter moeten krijgen
w a t een verwijzing vormt naar het aanliggende bosgebied. Dit bosachtige karakter kan worden gerealiseerd door aanvulling met grote,
opgaande bomen. Onder en tussen de bomen is ruimte voor spelen
en wandelen.

Bomen worden naar grootte onderverdeeld in vier groepen. Tot de eerste orde
worden de grootste bomen gerekend, tot de vierde orde de kleinste.
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Plaatselijk kan een onderbeplanting met inheemse beplanting een afscherming vormen bijvoorbeeld tussen speelveld en weg. Het is
belangrijk dat de functie van deze lobben niet verder wordt aangetast door uitgifte van grond of door ruimtebeslag door nieuwe
functies. Deze
lobbenstructuur
is
zeer
beeldbepalend
en
structurerend voor Rijssen.
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ecologische benadering
Onder de ecologische kwaliteit (ook w e l natuurlijke kwaliteit) van het
stedelijk gebied kan worden verstaan dat aanwezige condities benut
worden of op een zodanige manier gebruikt worden dat er leefomstandigheden bestaan voor wilde flora en fauna. Ecologische kwaliteit is vaak het tegenovergestelde van een "net plantsoen".
Een ruige berm met een grote verscheidenheid aan kruiden (bijv.
lang gras, distels en brandnetels) biedt mogelijkheden voor vogels,
insecten en kleine zoogdieren. Vaak levert dit een fraai beeld op
maar soms kunnen dergelijke vegetaties soms door burgers als slecht
onderhouden of rommelig worden aangezien.
Voor een verbetering van de ecologische kwaliteit van het stedelijk
groen is het belangrijk dat er sprake is van een samenhangend netwerk en relaties met het omringende landschap. Dit is nodig voor
verplaatsing van planten en dieren.
Met name grotere oppervlakten komen i n aanmerking voor verruiging
(extensief beheer). Kleine oppervlakten lenen zich voor aanplant van
bijvoorbeeld drachtplanten (vlinders, bijen).
De ecologische betekenis kan vooral worden vergroot indien er een
koppeling te maken is met het omringende landschap. Op een aantal
plaatsen is het stedelijk groen verbonden met ecologisch waardevolle
gebieden zoals het bos van het Hollands Schwarzwald, het Reggedal
en de te ontwikkelen relatienotagebieden en natte verbindingszone
i n het westen en zuidwesten (afb. 6).
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Elementen met een verbindend karakter zijn de Maatgraven, de voormalige Oosterhofbeek en de spoorbermen met spoorsloot en waterpartijen. De Maatgraven vormt een verbinding tussen de natte weidegebieden i n het zuidwesten van het Reggedal. Door een aangepast
beheer van de oevers (maaien en afvoeren) en de watergang zelf
(begroeiing i n het water gedeeltelijk schonen) kan de Maatgraven
een grotere ecologische betekenis krijgen, die bovendien interessant
is om langs te wandelen. Bij toekomstige uitbreidingen zou daar i n
ieder geval rekening mee gehouden moeten worden door langs de
Maatgraven ruimte te reserveren.
De voormalige Oosterhofbeek vormt een verbinding met het Hollands
Schwarzwald en het Reggedal. Landgoed Oosterhof vormt een
schakel i n deze verbinding. Door middel van poelen en bossen kan
deze ecologische functie worden verbeterd. De Reggesingel met
spoorbermen en spoorsloot vormt een brede ecologische corridor
door de stad. Inrichting van oevers en het beheer dient hierop te
worden afgestemd.
Middels de lobbenstructuur kan het omringende landschap i n de stad
doordringen. Door de inrichting en het beheer van de lobben zal aansluiting worden gezocht met het karakter van het omringende landschap.
Streefbeelden voor de groene lobben zijn:
het hertenkamp en omgeving: extensief gras waaraan bomen
worden toegevoegd waardoor er een meer bosachtig karakter
ontstaat;
omgeving Wilhelminastraat: aanvulling met bomen waardoor er
een meer bosachtig karakter, waarin diverse functies zijn
gesitueerd, ontstaat;
omgeving Markeloseweg: ontwikkeling van een boszoomvegetatie met opgaande bomen;
Oosterhof: het landgoedkarakter wordt versterkt door het aanleggen van een lanenstructuur dat een structurerende beplanting
voor het eventuele toekomstige woongebied het Opbroek kan
gaan vormen. Bij toekomstige woningbouw i n het Opbroek dient
deze verbinding en de verbinding met het Reggedal i n ieder geval intact blijven. Door de Albertsdijk autovrij te maken wordt de
verbinding tussen Volkspark en Oosterhof ook beter;
tussen Veeneslagen en Noordermors: waterpartijen en grazige
vegetaties hetgeen aansluit bij de natte weidegebieden.

RECREATIEVE ROUTES
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bestaande fietsen wandelpaden
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functionele benadering
Het oroenstructuurplan bied, o<* a a n l e g
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de recreatieve mogelijkheden.
groene routes
relatief weinig ingrepen (afb. 7)
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V GROENSTRUCTUUR PER WIJK

1 algemeen
Per w i j k worden een uitwerking gegeven van de groenstructuur
(kaart 1 bijlage). Voor de indeling i n w i j k e n wordt dezelfde indeling
aehanteerd die is gemaakt voor herziening van bestemmingsplannen
fafb. 8). Deze wijkindeling is aangevuld voor het deel van Rijssen t e n
noordwesten van de Reggesingel.
Per w i j k wordt door middel van tekeningen de gewenste ruimtelijke
en ecologische structuur aangegeven. Onderstaande verklaring hoort
bij de navolgende uitwerkingstekeningen per wijk.

Verklaring

ruimtelijke structuur
^
„

fr.

hoofdstructuur

*> wijkstructuur
\\\^\\\

groene ruimte
langzaam verkeerroute

•fc

aandachtsgebied

ecologische structuur
/wx*.

water, moerasvegetatie en vochtig hooiland
kruidenrijke vegetatie

^zzfy bosachtige vegetatie
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groenstructuur per wijk
Hagslagen
Structurerend voor deze wijk is de brede strook langs de Reaae
singel. Deze strook krijgt een parkachtig karakter bestaande
S
gras met verspreide boomgroepen. Op bepaalde plaatsen dom meren
bomenrijen die een verbindende lijn vormen tussen de J>Z
Hacr
slagen en Veeneslagen. Deze bomenrijen vormen ook eTn geleding
van de langgerekte ruimte. Door het aanleggen van een wandelpad
kan dit gebied beter gebruikt worden als wandelpark
De
Hoiterstraat kan worden versterkt met bomenrijen. De k r u ï ï n g met
de Ringweg yormt een plek voor een bijzondere boom. He p a ^ e
"erbifna^ T
^-historiscTkaraSr
Hierbij passen bomen als eik, beuk of linde. De w e g Hagslagen vormt
de wijkontsluitmgsweg. Om dit te markeren kan deze w e g worden
beplant met bomen 2e orde op een ruime plantafstand
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ecologische
u t n l X
spoorsloot vormt een doorgaande verbinding
tussen het Middelveen en de Regge. Hierdoor kan dit park zich
onderscheiden van een meer gecultiveerde beplanting n de stad
Vergroten van de ecologische betekenis kan door een e ^ e L i e f m a Ï Ï '
heTcTe " a n
~*etatie
o n Z T e n Z l
m
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poelen worden aangelegd. Bos en struweel b M e n n n e S
Plaatsen schut!- en nestelgelegenherd voor diversesoorten L r T
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WIJKINDELING
1 Hagslagen
2 Groot-Zuid 1
3 Groot-Zuid 2
U Eslanden
5 Braakmanslanden
6 Centrum
7 Stad-oost
8 .Stad-zuid
9 Stad-noord
10 Verenland
11 Oosterhof
12 Industrieterrein de Mors
13 Veeneslagen-fase 1,2 en 3
14 Veeneslagen- fase U
15 Plaagslagen.
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Groot Zuid I
Beeldbepalend is de groene lob tussen de Steenakkersweg en P.W.
Alexanderlaan. Via de scholen aan de Prins Bernhardweg en bejaardencentrum de Wellehof dringt de groene lob verder de stad m. De
manege hertenkamp en de volkstuinen worden opgenomen in een
bosrand waardoor het beeld van deze groene lob aantrekkelijker
wordt en de samenhang met het achterliggende bos groter. De Prins
Willem Alexanderstraat en Steenakkersweg worden beplant met bomen hetgeen het groene karakter van de lob versterkt. De groene lob
bestaat verder uit weideterrein waartussen paden met brede ruige
grasbermen en verspreide bomen of boomgroepen een parkachtig
karakter en de gebruiksmogelijkheden versterken.
De groene lob vormt een overgang tussen landelijk en stedelijk groen
maar heeft een overwegend landelijk karakter. Opgaande bosbeplant i n g en de bermen langs paden kunnen extensief worden beheerd.
Enkele straten sluiten aan op de groene lob en de aanwezige grasbermen kunnen extensief worden gemaaid. Een andere mogelijkheid
is het inzaaien met een bloemenmengsel (inheemse kruiden). I n deze
grasbermen is ruimte voor verspreide bomen of boomgroepen.

ruimtelijke

structuur

ecologische

structuur
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3 Groot Zuid II
De groene lob aan de Wilhelminastraat is structurerend voor deze
w i j t Een verdere versnippering of verstening moet worden uitgesloten door het versterken van het boskarakter. Daarvoor worden zoveel
mogelijk opgaande bomen geplant. I n verband met de sociale veiligheid zal onderbeplanting veelal ontbreken of slechts op enkele
plaatsen ter afscherming worden gebruikt. Uiteraard moeten gebruiksruimten, zoals speelruimtes w e l bruikbaar blijven De Wilhelminastraat en Johannes Vermeerstraat worden beplant ter versterking van het groene karakter van de lob. De samenhang van de groene lob en de samenhang met het aangrenzende bosgebied kan tot
m drukking komen i n het gebruik van een hoofdbeplantmgssoort
(eik). De w i j k heeft een rechthoekig stratenpatroon. De Esstraat en
Arend Baanstraat vormen radialen die worden beplant. De Teunis
Lodderstraat, A. van Ostadestraat en C. Huygensstraat vormen een
beplante route die doorgaat i n de aangrenzende w i j k Eslanden
De overige woonstraten, voor zover met structurerend, kunnen worden beplant met groepen of solitaire bomen. De hofjes aan de Kattenhaarsweg, de Esstraat en de Zuiderstraat bieden met name ruimte
voor boomgroepen of solitairen.
Met name de groene lob vervult een ecologische rol voor het openbaar groen i n deze wijk. De relatie met het aangrenzende bos (en
beplanting van sportpark) is groot. Op beperkte schaal kan het bosachtige milieu ook i n de w i j k worden gebracht via de pleintjes tussen
de Turfweg en P. Breughelstraat.
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Eslanden
I n deze w i j k wordt gepoogd om het openbaar groen een bosachtig
karakter te geven. Langs de Lentfersweg en Landweerlaan bevindt
zich al dergelijke beplanting. Uitbreiding tot een samenhangende
structuur is gewenst. Op een aantal plaatsen is hiervoor ruimte
beschikbaar. Deze bossingels worden beeldbepalend i n de wijk.
Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan het beeld variëren van
veel bomen i n gras tot bos met struiklaag. De Markeloseweg en
Enterstraat vormen een entree voor de stad. Het plantsoen aan de
Lijsterbeslaan vormt een entree dat plaats biedt aan bijvoorbeeld een
kunstwerk of een fraaie boom(groep). Het begin van de Enterstraat,
bij de oprit naar de provinciale weg, vormt eveneens een belangrijke
entree waar ruimte is voor een blikvanger i n de vorm van bijzondere
beplanting. Bomenrijen i n een aantal straten versterken het rechthoekige stratenpatroon van deze wijk.
Het oostelijk deel van de w i j k krijgt, i n aansluiting op het Hollands
Schwarzwald een boskarakter. I n een deel van de w i j k dragen straten bomennamen. Deze zouden er ook moeten blijven, i n groepen of
als solitair. De pleintjes aan de Piet Hein- en Trompstraat bestaan uit
bomenrijen of groepen met een ondergroei van gras dat extensief kan
worden beheerd. Speelterreinen kunnen hierin worden uitgemaaid.
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Braakmanslanden
Structurerend voor deze w i j k zijn de brede groenstroken. Er wordt
gestreefd naar een aaneenschakeling van groenstroken tot een grotere, samenhangende structuur. Het beeld bestaat uit gras met plaatselijk bomen of boomgroepen en waar het openbaar groen grenst aan
tuinen zorgen heesters voor afscherming. I n het zuiden heeft de beplanting een meer bosachtig karakter (gras met bomen), i n het noorden een meer open karakter met plaatselijk bomen of boomgroepen
Bij voorkeur wordt ook rond de school en het bejaardentehuis
Maranatha een meer bosachtige beplanting ontwikkeld, zodat er een
relatie ontstaat met het bos op het Hollands Schwarzwald. Wegen
die door een beplanting worden versterkt zijn Roelf Bosmastraat
Diekjansweg, Keizersdijk, Höfte, Geskesdijk. De wijkontsluitingsweg
wordt door boomgroepen op hoeken en kruisingen aangeduid. De
wijkontsluitingsweg wordt aangegeven door bomen of boomgroepen
op hoeken en kruisingen. Van belang is dat er een route voor wandelaars ontstaat door de wijk. I n het algemeen bestaat het sortiment
uit inheemse soorten. Een plaats die zich leent voor een meer uitgesproken beplanting (perkplanten, sierplantsoen. bijzondere bomen) is
het winkelcentrum.
Op een aantal plaatsen raakt het openbaar groen het omringende
landschap zoals bij de waterplas i n het noorden en het bos langs de
Middeldijk. Het openbaar groen zal qua inrichting en beheer aansluiten op het omringende landschap. I n noorden rond plas ligt nadruk
op ontwikkeling van water en oevervegetatie, grasruigten en plaatselijk (langs spoor) bos met een vochtig karakter.
De spoorsloot vormt een "natte verbinding" langs Reggesingel. Het
gras i n het openbaar groen i n de w i j k kan extensief worden beheerd:
alleen speelveldjes en paden worden intensief gemaaid, het overige
gras wordt tweejaarlijks gemaaid en onder bomen wordt geheel niet
gemaaid.
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Centrum
Beplanting i n het centrum is relatief schaars aanwezig. Het stadscent r u m vormt w e l een gebied dat representatief is voor Rijssen en waar
veel mensen gebruik van maken. De beplanting die zich daar bevindt
heeft dan ook een grote representatieve betekenis. Er is eerder reeds
gekozen voor versterking van de stads structuur i n plaats van de functionele structuur. Beplanting van de oude w a l (Walstraat) met linden
versterkt de samenhang met de Hagen (is reeds beplant met linden)
zodat de samenhang van deze oude structuur weer duidelijk wordt.
Kruisingen van radialen met de ring vormen markante plekken die
aanleiding zijn voor een accent, bijvoorbeeld fleurig perk, fontein of
iets dergelijks. Een aantal plekken komen i n aanmerking voor accentbeplanting.
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stad-oost:
ruimtelijke

7

structuur

Stad-oost
Het landgoed de Oosterhof en het Volkspark vormen een groene long
voor de stad. Beplanting van de Oosterhofweg creëert een groene,
langzaamverkeer verbinding tussen landgoed de Oosterhof en het
stadscentrum. De Enterstraat en Wierdensestraat vormen radialen
die door beplanting kunnen worden versterkt. De Schoolstraat en
Graaf Ottostraat zijn structurerend op wijkniveau. De begraafplaats
met hoge monumentale bomen is beeldbepalend. Het is een plek
voor bijzondere bomen. Het oude veemarktterrein beplant met
monumentale linden ligt verscholen achter de woningen. Vanaf de
hoofdroutes wordt dit parkeerterrein nauwelijks ervaren en dit is ook
nauwelijks te realiseren.
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Omdat de bebouwingsdichtheid groot is, is het van belang om op
plaatsen waar meer ruimte is een open beplanting te c r e ë r e n . Dit
geeft ruimte i n de dichte bebouwing. I n niet structurerende straten
kan door middel van enkele bomen een aangenamer beeld worden
gerealiseerd.
Stad-zuid
De bebouwingsdichtheid i n deze w i j k is groot. Door middel van enkele bomenrijen langs enkele wegen wordt de structuur i n deze w i j k
benadrukt. Op verschillende plaatsen is er meer ruimte voor
beplanting van enig formaat. Een belangrijk element is de Bleek (de
Weijerd). De Bleek is een cultuurhistorisch element voor de stad en
tevens wijkpark.
Een open beeld bestaande uit geschoren gras en water aan de Molenstraatzijde refereert hieraan. Het openbreken van de beplanting
aan weerszijden van de Bleekstraat verruimt het beeld en vermindert
de doorsnijding van de Bleekstraat. Op enkele plaatsen is meer ruimte voor beplanting. Daar is behoud van de ruimtelijkheid van belang
als contrast i n een dichtbebouwde wijk. Dit betreft de hoek De Bleijdestraat- Blinde Banisweg, Markeloseweg-Elsenerstraat (beide gras
met bomen) en het pleintje aan de Zuiderstraat (bomenpleintje). I n
overige straten kunnen bomen of boomgroepen zorgen voor een minder stenig beeld.

ruimtelijke

structuur
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9

Stad-noord
De Haarstraat vormt een belangrijke en brede uitvalsweg met ruimte
voor enkele rijen grote bomen. Ten noorden van het centrum wordt
gebouwd. Daarbij kan mogelijk rekening gehouden worden met het
bieden van ruimte voor het planten van grote bomen langs de Wierdensestraat en Boomkamp. De Wierdensestraat is een belangrijke
uitvalsweg die op stadsniveau structurerend is, de Boonkamp is een
belangrijke route tussen centrum en station. De Reggesingel vormt
een belangrijke element i n deze wijk. Continuïteit met het Reggesingelpark, zoals beschreven bij de w i j k Hagslagen is van belang.
Bomenrijen geven vorm aan de ruimte over de Reggesingel en het
spoor heen. De kruising bij het station vormt het centrale knooppunt
i n Rijssen. Om dit te benadrukken is er gekozen voor een grote driehoekige ruimte over de Reggesingel heen die door bomen rondom
wordt gemarkeerd. Deze plek biedt ruimte aan bijvoorbeeld een grote
fontein of een monumentale boom. Het noordelijke deel van de
Reggesingel (tussen de Morsweg en de Molendijk) wordt beplant
met een aantal rijen bomen. Bijzondere accenten i n de w i j k die zich
lenen voor accentbeplanting zijn de omgeving van het nieuwe w i n kelcentrum en de Boomkamp. Vanwege de bebouwingsdichtheid is
het hier eveneens van belang om met beplanting niet een verdichting van ruimten te realiseren maar om juist de ruimtelijkheid te
benutten.
De Reggesingel vormt een ecologische verbinding dwars door de
stad. De spoorsloot met moerassige oevers en kruidenrijke bermen
van r u w gras en boomgroepen vormen een biotoop voor een aantal
planten en dieren.

10 Verenland
Beeldbepalend zijn de Regge, De Wierdensestraat en de pelmolen.
Langs de Regge vindt natuurontwikkeling langs oevers plaats. I n
deze w i j k ligt een belangrijke entree naar Rijssen. Vanuit het landelijk gebied vormt de Wierdensestraat de overgang naar de stad. De
Regge met een natuurlijk karakter, Wierdensestraat met ruige bermen en monumentale bomen onderstrepen dit. De kruising Reggesingel en Wierdensestraat biedt ruimte voor een accent, bijvoorbeeld
een markante boomgroep. Behalve door bomenrijen wordt het beeld
langs de Wierdensestraat ook bepaald door particulier groen van de
aanliggende tuinen.
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De pelmolen vormt een bijzondere plaats waar ook aandacht voor
beplanting nodig is. Het landschappelijke en cultuurhistorische karakter overheerst. Daarbij valt te denken aan beplanting van linden,
eiken of beuken.
De ecologische betekenis i n deze w i j k wordt bepaald door de Reggesingel met ruige bermen en natuurlijke oevers langs de spoorsloot.
Verder vormt reconstructie van de voormalige Oosterhofbeek een
natuurlijke verbinding tussen het Reggedal, landgoed Oosterhof en
Hollands Schwarzwald/de Biesterij. Rond de pelmolen is veel microreliëf aanwezig. Door een extensieve beweiding en het aanleggen
van poelen kan de natuurlijke betekenis van deze omgeving sterk
worden vergroot.
Oosterhof
Dit landgoed vormt een belangrijk element voor de stad Rijssen. Het
is beeldbepalend maar het heeft ook een belangrijke recreatieve betekenis voor de bewoners. Er is een plan opgesteld voor het herstel
van de landgoedstructuur. Maar door middel van beplanting van een
aantal wegen en straten kunnen de lanen nog verder i n de
omringende w i j k e n doordringen zodat het landgoed met de stad
wordt verweven. Uitbreiding van lanen ten oosten van het landgoed
kan ook i n de eventuele toekomstige w i j k het Opbroek zorgen voor
een verweving van de landgoedstructuur met de omringende stad.
Geschikte bomen zijn eik, beuk, linde en kastanje. Behoud van dit
landgoed i n samenhang met het Volkspark is essentieel. Dit betekent
dat nieuwe vormen van ruimtebeslag op het landgoed is uitgesloten,
tenzij dit i n overeenstemming is met het landschappelijke karakter.
Een parkachtige strook ten oosten van het landgoed moet voorkomen
dat verbindingen en samenhang
i n de groenstructuur door
toekomstige uitbreiding wordt verstoord. Dit vormt een ecologische
verbinding van zuid naar noord aan de oostkant van de stad.
Het landgoed vervult een belangrijke betekenis voor planten en dieren. Het vormt een schakel tussen het bosgebied Hollands
Schwarzwald en de Regge. Een betere verbinding tussen het Volkspark en Oosterhof door de Albertsdijk autovrij te maken heeft een
positieve effect op flora en fauna maar ook op wandelaars en fietsers.
De Oosterhofbeek kan worden hersteld waarbij het beeld bestaat uit
boselementen, boomgroepen, een beek met natuurlijke oevers en
verspreid enkele poelen.
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12 Industrieterrein de Mors
De Mors vormt een groot bedrijventerrein met
grootschalige
bebouwing. De bestaande groenstrook zal behouden moeten blijven.
Het afknabbelen door uitgifte van dit terrein mag niet verder gaan.
Een groener karakter kan de allure van dit bedrijventerrein
verbeteren. Dit kan door beplanting langs wegen en watergangen
waarbij de gewenste beplantings structuur i n overeenstemming moet
zijn met de schaal van bebouwing en het terrein. Dit betekent brede
beplantingsstroken of krachtige bomenrijen. Hierdoor worden minder
aantrekkelijke beelden (bijvoorbeeld palletopslag) "verzacht". De
M o r s w e g en Nijverdalseweg zijn toegangswegen die door beplanting
zullen worden benadrukt. Eik is hiervoor het meest passend, temeer
daar een deel van de Morsweg reeds van eiken is voorzien.
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Dit geeft een statig karakter en ontneemt tevens geen zicht op de
voorkanten van de bedrijven, immers je kijkt onder de kronen door.
De wegen op het bedrijventerrein kunnen worden voorzien van
platanen, een robuuste soort die qua vorm en structuur w e l past op
een bedrijventerrein. De Morsweg kan worden beplant met, variërend
van een tot vier, bomenrijen. Door middel van een brede plantstrook
met een bosachtig karakter langs een watergang en beplanting met
bomen van de Maatgraven ontstaat er een aantrekkelijke samenhangende groenstructuur. Deze groenstructuur biedt ook ruimte voor
wandelpaden zodat werkenden tijdens lunchpauzes aangenaam kunnen wandelen i n de directe omgeving. Andere elementen die door
beplanting kunnen worden versterkt zijn een wandelpad langs de
Regge (kaasboerderij op vroegere veerplaats) en langs de Noordwal
een voormalige markegrens.
De Maatgraven kan door aangepast beheer van de oevers een belangrijke verbinding vormen tussen het Middelveen en de Regge. I n
feite vormt de Maatgraven een belangrijk element i n een complex
watersysteem. Dit watersysteem kan de aanleiding vormen voor een
versterking van de beplantingsstructuur waardoor er verbindingen
ontstaan tussen het Noorderbos en de spoorsloot.
Veeneslagen fase I, II en III
Dit is een nieuwe wijk waarin openbare beplanting een belangrijke
rol vervult. De w i j k bezit een samenhangende groenstructuur waaraan langzaam verkeer routes zijn gekoppeld. De groenstructuur is
opgebouwd uit twee onderdelen, de samenhangende groenstructuur
langs openbare ruimten en een wegenbeplanting. De groenstructuur
langs openbare ruimten dient behouden te blijven en vrij te blijven
van nieuwe bebouwing. Water vormt hierin een belangrijk element.
Het beeld van deze ruimten bestaat uit brede grasbermen met boomgroepen, water met afwisselend natuurlijke oevers en plaatselijk
gecultiveerde oevers.
Door middel van bomenrijen kan de hoofdontsluitingsroute (Stroekeld/Veeneslagen) worden versterkt. De wijkgroenstructuur takt aan
op de Reggesingel. Schuine lijnen van de Reggesingel dringen door
i n de w i j k .

34

Het parkje westelijk van Veeneslagen vormt een schakel tussen de
Reggesingel, de Maatgraven en de toekomstige wijkgroenstructuur
van Veeneslagen-west. De Maatgraven kan een grotere ruimtelijke,
ecologische en recreatieve betekenis krijgen door het aanleggen van
een pad erlangs en de Maatgraven op te nemen i n de groenstructuur.
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De Reggesingel vormt onderdeel van een ecologische verbindingszone. Hoewel het spoor en de rijbanen een barrière vormen biedt de
maat van de openbare ruimte en de aanwezigheid van water en oevers de mogelijkheid tot een extensiever beheer. Aanpassing van
oevers (ondiepe draszone's i n plaats van beschoeiing) en een extensief maaibeheer vergroot de ecologische betekenis en c r e ë e r t ruimte
voor vogels, amfibieën, insecten.
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De openbare ruimte i n de w i j k kan ook extensief worden beheerd
zodat er kruidenrijke gras kan ontwikkelen. Plaatselijk kunnen ondiepten worden g e c r e ë e r d en kan het waterbeheer de ontwikkeling
van water- en moerasvegetatie worden gestimuleerd. Zodoende dooradert de groenstructuur de w i j k en vormt verbindingen met de Reggesingel en Maatgraven.
De oevers van de Maatgraven kunnen door middel van aangepast
maaibeheer en het aanbrengen van beplanting een grotere ecologische betekenis krijgen.
14 Veeneslagen fase I V
De w i j k verkeert i n een ontwerpfase. Er is een indicatieve groenstructuur aangegeven waarbij een paar uitgangspunten vooral van
belang zijn. Deze w i j k ligt relatief laag. Water zou daardoor een belangrijk onderdeel van de w i j k kunnen vormen, vanuit ruimtelijk en
ecologisch oogpunt.
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Het is van belang dat de groenstructuur uit Veeneslagen-oost
gecontinueerd wordt en verbindingen krijgt met de Maatgraven en
het aangrenzende landschap ten westen van deze nieuwe w i j k . Niet
alleen vanwege de ruimtelijke en ecologische structuur maar ook
omdat zo een aantrekkelijke route ontstaat.
De Lichtenbergerdijk vormt een nieuwe groene lob als buffer tussen
w o n e n en het bedrijventerrein.
Plaagslagen
Dit wordt een nieuw bedrijventerrein dat i n de planfase verkeert. De
hoofdstructuur is hierbij reeds bepaald. Zoveel mogelijk zou moeten
worden aangesloten op de groenstructuur van Noordermors. Beplant i n g langs wegen en watergangen kan hiervoor worden gebruikt.
De noordrand zou een bosachtige beplantingsstructuur kunnen krijgen hetgeen aansluit bij het Noorderbos en de beplanting van de
voormalige markegrens. I n het zuidwestelijk deel kan de openbare
ruimte meer het karakter krijgen van grazige vegetaties, water en
moeras met verspreide boomgroepen, hetgeen aansluit op het karakter van het aangrenzende landschap.

ruimtelijke

structuur

ecologische

structuur
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PRIVATISERING

knelpunten
Op een aantal plaatsen zijn reeds delen van het openbaar groen
geprivatiseerd. Privatiseren kan bestaan uit verhuren, verkopen, verkopen als bouwkavel. Op basis van een eerste verkenning i n het veld
kunnen de volgende knelpunten optreden indien tot privatisering
wordt overgegaan.
vernauwing van het straatprofiel
Het openbaar plantsoen privatiseren zal meestal tot gevolg hebben
dat de nieuwe eigenaar of huurder zijn territorium afbakent, meestal
met een haag of hek. Als gevolg hiervan vernauwt het straatprofiel.
De ruimtelijkheid van een w i j k vermindert. Vooral bij w i j k e n die al
een hoge woningdichtheid hebben, kan dit leiden tot enge straatprofielen.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet is voor het bouw e n van schuttingen, pergola's, carports en tuinhuizen geen bouwvergunning meer nodig. Het is dan ook te verwachten, dat dergelijke
"vrije bouwwerken" i n toenemende mate zullen verschijnen. Dit zal
een sterke verstening van het straatbeeld tot gevolg hebben.
Deze vernauwing en verstening van het straatprofiel kan aanzienlijke
gevolgen hebben voor het ruimtelijk beeld. De betekenis van doorzichten en verbindingszones kan erdoor verminderen. De herkenbaarheid van de structuur en het onderscheid tussen hoofd- en zijwegen
in een woonwijk kan erdoor verminderen. Het gevoel kan omslaan
van beslotenheid i n opgesloten-zijn.
vermindering verkeersveiligheid
Dit knelpunt hangt eveneens samen met de afbakeningsdrang van
tuinenbezitters. Met name op hoeken en kruisingen van wegen of bij
uitritten uit garages kan omheining van of bebouwing i n het voormalige plantsoen leiden tot verminderd uitzicht. De verkeersveiligheid
kan hiermee in het gedrang komen.
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versnippering van het openbare groen
Afhankelijk van de bereidheid zullen bepaalde bewoners w e l en andere niet hun t u i n w i l l e n vergroten. Hierdoor kan het beeld ontstaan
dat er nog kleinere stukjes plantsoen overblijven. Dit leidt tot een
verdere versnippering en kleinschaligheid van de beplanting.
vermindering beeldbepalende beplanting
Weinig bewoners zijn "gek" op grote bomen omdat ze licht en zon
wegnemen en het vallend blad overlast kan veroorzaken. Dit kan
betekenen dat er nauwelijks beeldbepalende bomen voorkomen i n
w i j k e n waar het openbaar groen is geprivatiseerd. Structuurversterking door beplanting wordt hierdoor moeilijker te realiseren.

2

ruimtelijke aspecten
Indien de beplanting deel uitmaakt van een hoofdgroenstructuur (afb.
4) dan is privatiseren niet gewenst. Beplanting die beeldbepalend is,
of die dat i n de toekomst moet worden, dient niet i n privé-bezit/beheer te komen. Grotere, structuurbepalende bomen hebben i n dit
geval nauwelijks een kans om groot te worden. Handhaving van het
groen is immers vooral dan gegarandeerd indien het eigendom en
daarmee de zeggenschap bij de gemeente blijven berusten. Beplanting i n woonerven en niet doorgaande woonstraten kan i n principe
w e l worden geprivatiseerd. I n principe komen vooral kleine versnipperde oppervlakten voor privatisering i n aanmerking. Er dient w e l
bedacht te worden dat i n bepaalde situaties het beeld zal vernauwen. Perken en plantsoenen kunnen i n p r i v é - e i g e n d o m of beheer
komen mits dit de groei-omstandigheden van het beeldbepalend
groen (straatbomen) niet aantast. I n dergelijke situaties is het ook
denkbaar dat wordt aangegeven welk beeld nagestreefd wordt,
bijvoorbeeld gazon en geen heesters. Wellicht kunnen bepaalde
stroken die niet direct aan tuinen grenzen aan een groep van buurtbewoners i n beheer gegeven worden. Bij het privatiseren dient voorkomen te worden dat waardevolle, monumentale bomen i n particulier
bezit komen. Dergelijke grote bomen is i n particuliere tuinen vaak
geen lang leven beschoren t e r w i j l ze w e l i n sterke mate het beeld
bepalen.
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I n bepaalde gevallen verleent de beplanting een bepaalde ruimtelijkheid aan de openbare ruimte. Met name gazon en grasstroken
hebben een ruimtelijk effect en geven een bepaalde w i j d s h e i d aan
het straatbeeld. Privatisering kan tot een sterke verandering van het
beeld leiden. I n de meeste gevallen zal het beeld vernauwen door
hekken, hagen, schuttingen en dergelijke. Door het selectief privatiseren zal het onderscheid tussen hoofdwegen (ruim) en woonstraten/erf (nauw) groter worden. I n sommige gevallen zou privatisering
van met-structurerend groen leiden tot een versmalling van de
openbare toegang tot woningen waardoor er een soort "ruimtelijke
isolatie" ontstaat. Uit stedebouwkundig oogpunt is dit onaanvaardbaar.

functionele aspecten
Privatisering en de te verwachten gevolgen (omheining met schutting, haag, carport e.d.) mogen niet leiden tot verkeersgevaarlijke
situaties. Op kruisingen en hoeken van straten en b i j uitritten uit
garages dient dit effect altijd te worden meegewogen. Speelgroen en
wijkparken mogen niet worden verkleind vanwege h u n grote beteke
nis voor buurtbewoners. Door verkoop van ook kleinere delen van
dergelijk groen niet te overwegen kan voorkomen worden dat dis
cussie ontstaat over de vraag welke omvang het groen moet hebben
om nog als structureel te kunnen worden aangemerkt.

ecologische aspecten
Privatisering mag niet leiden tot verdere versnippering van het overgebleven openbaar groen. Juist de grotere eenheden bieden goede
perspectieven voor ecologisch beheer.
Privatisering van grotere eenheden dient te worden vermeden omdat
met name grotere eenheden een belangrijke ecologische betekenis
hebben. Grote betekenis hebben grotere groenelementen die i n verbinding staan met het buitengebied. Een aangepast beheer kan leiden tot vergroting van de ecologische betekenis. Soms kan dit vermindering van onderhoudskosten tot gevolg hebben. Privatisering
van dergelijke ecologische verbindingen is niet gewenst
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procedurele aspecten
Tot op heden is er binnen de gemeente van uitgegaan dat groen, dat
wordt geprivatiseerd, ook van een andere bestemming wordt voorzien, i n casu de bestemming woningbouw met al dan niet te bebouw e n erf. Binnen de huidige wet- en regelgeving betekent dat het
toekennen van bouwmogelijkheden voor bouwwerken die vergunningplichtig zijn, en daarmee op grond van bestemmingsplan, bouwverordening, welstand etc. getoetst moeten worden, en dus ook geweerd kunnen worden.
I n de nieuwe Woningwet met bijbehorend Bouwbesluit is sprake van
bouwwerken waarvoor geen vergunning meer vereist is, ondermeer
erfafscheidingen (tot 1 m hoogte bij plaatsing voor de voorgevelrooilijn, overige tot 2 m hoogte) en tuinmeubilair tot 2 m hoogte. Indien
geen bouwvergunning nodig is, is van toetsing aan het bestemmingsplan geen sprake meer. Bi] geprivatiseerd groen kunnen zodoende ongewenste situaties ontstaan, ongeacht de bestemming die
aan de betreffende grond wordt gegeven. Ongewenst vooral i n die
zin dat het ruimtelijk beeld veranderd op een wijze als eerder omschreven.
De vraag of groen al dan niet geprivatiseerd kan worden dient derhalve zowel te worden bezien i n het licht van de totale groenstructuur als de t e n tijde van de opstelling van het stedebouwkundig plan
gehanteerde uitgangspunten. Maakt het betreffende groen deel uit
van de groenstructuur en\of is handhaving van de openheid, van het
onbebouwde karakter noodzakelijk, dan is handhaving van dat groen
noodzakelijk.
I n het bestemmingsplan (toelichting) zou een dergelijke typering m
soorten openbaar groen tot uitdrukking kunnen worden gebracht.
Twee typen kunnen worden onderscheiden:
openbaar groen dat deel uitmaakt van de hoofdstructuur, en
waarvan privatisering niet bespreekbaar is;
het overige (niet-structurerend) groen, dat i n feite zonder bezwaren uit het straatbeeld kan verdwijnen.
Voorafgaand aan de opstelling van bestemmingsplannen dient derhalve uitgesproken te worden welk groen tot welke categorie gerekend wordt.
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conclusie
Privatiseren van het openbare groen is in een aantal gevallen
mogelijk. Wel dient men zich altijd te realiseren waarom privatise ng
gewenst of nodig is. Op korte termijn kan dit leiden tot voo delen
bijvoorbeeld opbrengsten of verminderde onderhoudskosten. Dit mag
echter niet leiden tot onvoorziene kosten op lange termijn zoals ^ e n
te^TT
f
^ " vanwege vermmdeWg van de
leefbaarheid of zelfs verloedering. Het openbare groen vervult m alt
opzicht een belangrijke rol. Het voorgaande is toegepast en heeft
ge eid tot kaart 2 (bijlage) waarop is aangegeven welke delen van
het openbaar groen in aanmerking komen voor privatisering
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BEHEER

algemeen
I n het voorgaande is het gewenste beeld van het stadsgroen beschreven. I n dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe dit beeld gerealiseerd kan worden. Behalve een schoon en goed onderhouden plantsoen is een bloemrijke berm of een ruige houtsingel net zo belangrijk.
Plaatselijk is de relatie met het omringende landschap groot en kan
binnen de bebouwde kommen natuur worden beleefd. Door op verschillende plaatsen het plantsoen anders te beheren ontstaat er
variatie i n groeimilieus dat tot verschillende resultaten kan leiden. De
Reggesingel, Maatgraven, het Volkspark en landgoed Oosterhof en
enkele groene lobben bieden hiervoor rijke mogelijkheden. Er kunnen
verschillende typen beheer worden onderscheiden: decoratief, standaard en ecologisch beheer.

decoratief beheer
Het centrum vervult een belangrijke rol voor Rijssen. Het is een
gebied waar veel mensen langs komen of waarvan relatief veel mensen gebruik van maken. Verspreid bevinden zich markante plekken
die extra aandacht vragen zoals pleintjes voor een kerk of school, het
stationsplein en langs toegangswegen van Rijssen.
Het zijn plaatsen die veel bezocht worden of waar veel mensen langs
komen en die eruit zouden moeten springen. Zicht op de gebouwen,
markering van ruimten, fraaie pleintjes, extra zorg voor verharding en
fraaie bomen hebben het doel om deze belangrijke plekken en functies aan te duiden en om van deze plaatsen iets bijzonders te maken.
Deze plaatsen vragen extra aandacht voor het beheer.
materiaal en maatregelen
Het accent ligt op de sierwaarde van de beplanting. Voor dergelijke
plaatsen zijn bomen en hagen maar ook perken of bloembakken uitermate geschikt.
Geschikt zijn monumentale bomen, soorten die vanouds prominente
plaatsen voorkwamen zoals (lei)linde, kastanje, eik, beuk, of op slechte plaatsen -bijvoorbeeld i n verharding- plataan. Daar waar beplant i n g i n verharding staat is bescherming nodig tegen beschadiging en
zal intensief onderhoud nodig zijn.
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I n perken en bakken kan een kleurrijke beplanting i n de vorm van
vaste planten of eenjarigen worden gebruikt. Intensief onderhoud is
noodzakelijk voor instandhouding en verzorging van deze blikvangers.
Er is een grote keuze uit soorten. Is er meer ruimte dan kunnen bomen met een bijzondere habitus, bladkleur of bladvormen gebruikt
worden. Op moeilijke plaatsen kunnen speciaal gekweekte variaties
bijvoorbeeld smalle kronen, worden gebruikt. Verder kunnen heestergroepen en bodembedekkende vegetatie m een parkachtige omgeving worden gebruikt. Het onderhoudsniveau is hoog

standaard beheer
Het grootste deel van de beplanting i n de stad zal het standaard
beheer van toepassing zijn. De oudere uitbreidingswijken kenmerken
zich over het algemeen door de relatief grotere maat van beplantingsvakken en door bredere wegen met beplantingsstroken
Renovatie of sociale vernieuwing kan een aanleiding zijn tot het realiseren van een groener beeld i n de wijken, bijvoorbeeld beplanting
langs wegen of het veranderen van straten i n "woonstraten" met
bomen. Het streven is om versnippering van beplanting te voorkomen en om een samenhangende beplantingsstructuur te realiseren
Beplanting langs wegen en paden of i n grotere eenheden is beeldbepalend. I n het algemeen kunnen kleine snippers buiten de hoofdgroenstructuur worden afgestoten omdat ze vaak nauwelijks beeldbepalend zijn. Het gaat bij de beplanting niet om de details maar om
de grotere structuur.
materiaal en maatregelen
Er is een grote variatie van beschikbaar plantsoen. Eenvoud i n het
sortiment, en aandacht voor hoofdzaken zijn belangrijker dan een
grote soortenvariatie en overal beplanting. Het onderhoud kan op een
normale wijze plaatsvinden.
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ecologisch beheer
Bossen, bermen, parken, grotere aaneengesloten beplantingsstructuren i n de w i j k e n vormen een goede gelegenheid voor een extensiever
beheer. Hierbij wordt niet bedoeld het uitblijven van onderhoud uit
bezuinigingsoverwegingen maar een bewust beheer gericht op een
rijke flora en fauna i n het plantsoen. Met name enkele relatief jonge
w i j k e n als Braakmanslanden en Veeneslagen en verbindingszones
als de Reggesingel, de Maatgraven en het Volkspark en landgoed
Oosterhof bieden goede mogelijkheden voor ecologisch beheer. Ook
de groene lobben aan de rand van de stad komen i n aanmerking voor
een ecologisch beheer. Uiteraard mag ecologisch beheer niet t e n
koste gaan van de functionaliteit van het plantsoen.
materiaal en maatregelen
Ecologisch beheer betekent voor gras dat minder frequent maaien
mogelijk is. Twee keer per jaar maaien (maaisel afvoeren) volstaat.
Hierdoor ontstaan er ruige grasachtige vlakten die afhankelijk van t i j d
en plaats een grote bloemenrijkdom ten toon kunnen spreiden. Sport
en speelterreinen vragen uiteraard een intensief maaibeheer. Deze
kunnen worden "uitgemaaid" i n verder extensief te beheren grasvlakken. Ook zal uit oogpunt van verkeersveiligheid plaatselijk een intensiever onderhoud nodig zijn.
Veel beplanting bestaat uit heesters, vaak sierplantsoen. Van belang
is het dat er meer licht en lucht ontstaat en dat het sierplantsoen
geleidelijk wordt naar een inheems sortiment.

