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I. Inleiding. 

1. Algemeen 

Per 1 Januari 2001 zijn de gemeenten Rijssen en Holten samengevoegd tot 
één nieuwe gemeente van ca. 36.000 inwoners. De nieuwe gemeente bestaat 
uit de kernen Rijssen en Holten en de buurtschappen Beuseberg.de Borkeld, 
Dijkerhoek (kern en verspreid gebied), Espelo, Holterberg, Holterbroek, Lich
tenberg, Look en Neerdorp. De totale oppervlakte van de nieuwe gemeente 
bedraagt circa 9.441 hectare. _ 
Holten heeft 9.000 inwoners, waarvan 6.000 in de kern, 500 in de kern D.jke -
hoek en 2 500 in het buitengebied. Holten is gelegen aan de voet van de Sal-
landse Heuvelrug en ligt in een essenlandschap dat wordt gekenmerkt door 
hoqer gelegen gebieden, de stuwwal en dekzandruggen, met daartussen lager 
gelegen gebieden, beekdalen en dekzandlaagten. Holten is van oudsher een 
landelijk, voornamelijk agrarisch dorp. Daarnaast herbergt Holten enkele grote
re bedrijven waarvan er verschillende aan de agrarische sector gerelateerd zijn 
(vleesverwerkende industrie). 
Het meest bekende natuurgebied is de Holterberg. Dit maakt deel uit van het 
Nationaal Park "De Sallandse Heuvelrug". Hier kan volop gewandeld en gefietst 
worden Het natuurschoon trekt vele toeristen en recreanten. 
Door de ligging aan de spoorlijn Deventer-Almelo en de nabijheid van de snel
weg A1 is Holten goed bereikbaar. 

2. Reden van het plan. 

De gemeente Rijssen-Holten hecht groot belang aan de kwaliteit van de woon-, 
werk- en leefomgeving. De groenstructuur levert een belangrijke bijdrage aan 
deze kwaliteit. Voor de kern Rijssen is daarom in het verleden al een 
groenstructuurplan opgesteld. Zo'n plan levert inzicht in de opbouw, geschiede
nis (cultuurhistorie), groei (planmatige wijkopzet) en toekomst (duurzaamheid) 
van het gemeentelijk groenbezit. Het groenstructuurplan geeft een v.s.e op de 
toekomst van de beplanting van Holten en Dijkerhoek. 
De gemeente streeft naar vereenvoudiging en betere kostenbeheersing in het 
onderhoud van het groen en wil in dat kader ook gedeelten van het groenareaal 
privatiseren. Om nu inzicht te krijgen in welke gedeelten voor privatisering in 
aanmerking komen en welke onderdelen openbaar moeten blijven om de ge
wenste ruimtelijke kwaliteit te garanderen is ook een groenstructuurplan nodig 
voor Holten en Dijkerhoek. Bij het actualiseren van bestemmingsplannen er. 
herontwikkeling van woon-industriewijken is het groenstructuurplan een toet
singskader. De loopduur van het plan is minimaal 10 jaar. Ten behoeve van dit 
plan is een uitgebreide terreinverkenning uitgevoerd in de zomer van 2003. 
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' II. Analyse. 

1. De ondergrond. 

Het landschap van Holten en omgeving kenmerkt zich door sterke hoogte
verschillen De terreinvormen zijn door het landijs in de laatste twee ijstijden 
(het Saalien en Weichselien) ontstaan. Het ijs drukte stuwwallen van voor-
namelijk grof zand op, waarvan de Holterberg en de Zuurberg het resultaat zijn. 
Daartussen bleven lagere gedeelten waar door bodemprocessen in de loop der 
tijden een gevarieerde bodemopbouw is ontstaan, van madeveen- en broek-
eerdgronden in de beekdalen tot enkeerdgronden in de middelhoge gedeelten, 
die eeuwenlang als bouwland in gebruik zijn. 
Holten ligt als het ware op een zadel: globaal van noord naar zuid op het laag
ste punt tussen de Holterberg en de Zuurberg, en van west naar oost op het 
hoogste punt tussen het Holterbroek en de Borkeld. In de kern zelf zijn ook be
hoorlijke hoogteverschillen aanwezig, globaal tussen de 12.5+ NAP (west Hol
ten) en boven 20+ NAP (de Kol). 

Het dorp Dijkerhoek ligt ten westen van Holten aan de overzijde van het Holter
broek in een vlakker gebied. Kleine opbollingen in de broek- en made-gronden 
zijn ontwikkeld tot mini-esjes, het gebied was vochtiger dan het droge Holten. 

2. De ontwikkelingsgeschiedenis. 

Holten is ongeveer 450 jaar na het begin van onze jaartelling ontstaan. Het 
ontwikkelt zich als een kernesdorp langs de postweg van Deventer naar Goor 
onderdeel van de handelsroute van Amsterdam naar Berlijn. Deze weg werd als 
een van de eerste wegen in Nederland in 1830 verhard. Opvallend is dat de 
weq van Deventer tot Holten kaarsrecht loopt en dan tegen de voet van de Hol
terberg stuit. Het tracé volgt dan ongeveer de hoogtelijn, met een licht slinge
rend verloop. Als de hobbel Holten genomen is, zijn de wegen naar zowel Mar-
kelo als Rijssen weer lineaalrecht. _ 
Een kernesdorp houdt in dat men relatief dicht opeen woont als agrarische be
volking, en gezamenlijk een grote es (ink) als landbouwgrond ontwikkelt. Voor 
Holten was dat de Holteres/ink ten noorden van het dorp op de helling van de 
Holterberg en de lokerenk in het zuiden. De groengronden van Holterbroek 
dienden als veeweide, de Holterberg leverde hout en heideplaggen. De naam 
Holten verwijst naar de aanwezigheid van bos. 
Dit in tegenstelling tot Dijkerhoek, dat door zijn vlakkere ligging meer als moza-
iekverkaveling met vele, kleine esjes (meermankampjes) werd ontgonnen. Dij
kerhoek beslaat op de kaart van 1840 een relatief groot gebied, met hout-wallen 
en geriefbosjes, terwijl Holten dicht opeengepakt langs de weg en rond de kerk 
samenklontert, als een laaglandse bergpas. 
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Ten oosten van het dorp ligt/lag het buurtschap Look (Noorderlook en Zuider-
look) naamgever van de Lokerenk ten zuiden van Holten. Deze es bolt op tot 
34 m.+ NAP in het midden, apart van de Zuurberg, en is nog zeer herkenbaar 
en landschappelijk waardevol in de huidige tijd aanwezig. 
In de dertiende eeuw lag ten oosten van Holten, bij de splitsing der wegen naar 
Markelo en Rijssen een versterkt huis "de Waerdenborch". De grondvesten 
daarvan zijn als grasruïne in begin jaren 80 van de vorige eeuw hersteld. 

Op de opeenvolgende stafkaartjes is de ontwikkeling van de dorpen goed te 
volgen. Een ingreep die zeer essentieel was voor de vorm en de beleving van 
Holten was de aanleg van de spoorbaan (± 1880). Deze doorsnijdt de voet van 
de Holterberg en omdat de rails niet te zeer mogen hellen, ligt de spoorbaan ten 
westen van het station op een dijk. Hiermee is een messcherpe grens langs het 
dorp getrokken en worden de Holterberg en de Deventerweg "buitengebied". De 
navelstreng naar het dorp loopt nog steeds door een smalle tunnel. 
De weg over de Holterberg werd in 1929 aangelegd en toeristisch ontwikkeld. 
De Raalterweg was van oudsher al aanwezig, en nu ontstaat de driehoek Hol
ten Noord. Langs de Raalterweg worden woningen gebouwd en geleidelijk 
wordt de driehoek tot en met de Sparrenlaan volgebouwd. Grote hoogte
verschillen op kort afstand kenmerken het gebied. 

Holten zelf groeide aanvankelijk rond het centrum, bij de pastorie, en vervol
gens met planmatig aangelegde woonbuurten na 1950, eerst de Kol. Hier wor
den de eerste rijtjes huizen gebouwd, in tegenstelling tot de (half)vrijstaande 
voorgangers. 
Industriegebieden worden langs de spoorlijn ontwikkeld ook eerst op de Kol. 
Grootschalige vleesverwerkende industrie is hier onder andere beeldbepalend. 
Vervolgens worden in het tijdvak 1970/1980 de woonwijken de Haar gebouwd, 
omgeving Wilhelminastraat, Verzetsbuurt, Nagelhoutstraatbuurt en Houtweg, 
industrieterrein de Haar langs de Keizersweg en als laatste het woonbuurtje 
Köllingserf/ Mossinkserf. 

Na 1980 volgt de woonwijk de Beuseberg ten zuiden van de Larenseweg. Dan 
wordt ook de visplas ten westen van de Aaltinksweg aangelegd en het sportvel
den complex 't Vletgoor, aansluitend bij de al veel langer bestaande ijsbaan. 
Na 1990 wordt de woonwijk Lukensveld ontwikkeld, ten noordoosten van de 
Beuseberg, aansluitend aan de Lokerenk. 
Recentelijk is het open veldje aan de Oude Rijssenseweg bebouwd met het 
woonwijkje de Looker molen. 

Het buurtschap Look is als cluster niet meer te herkennen. Door ruilverkaveling 
en andere landbouwmoderniserings ingrepen is het landschap veel groot
schaliger geworden. 
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Dat geldt ook in zekere mate voor het gebied rond Dijkerhoek, waar veel (ge
lukkig niet alle) wallen verdwenen zijn en de mozaïekverkaveling gerationali-
seerd is De kern Dijkerhoek is verdicht nabij de school en de molen, in een ge
leidelijk groeiproces. Oude boombestanden geven hier een intieme sfeer. 

3. De ruimtelijke opbouw. 

Kenmerkend voor Holten zijn het reliëf en de geslotenheid, i n t r ^ * ^ d ^ e t 
dorp De kaarsrechte beboste spoorbaandijk sluit het dorp af van het ten noor
den ervan gelegen landschap. Ook de omvangrijke industriegebouwen op ter-
S n de Kol sluiten het zicht op de Holterberg af. Met uitzondering van de uiter
ste westrand is de bebouwing naar binnen gekeerd, niet ger.cht op een relat.e 

ö f ^ — e 7 . a u de oostzijde en de Aaltinksweg en N332 aan de west
zijde begrenzen functioneel het dorp en zijn door hun beplantingen ook visueel 
een grens In het zuiden grenzen de woningen met hun achtertuinen aan het 
buitengebied, van vroeger af (Oranjestraat, Pastoriestraat) tot in recentere aan-
leg ( E T e het Broekhuis Erve Teeselink). En ook langs de Schuttersweg gren
zen de achtertuinen aan de holle weg, de Dikke Steenweg. 

De hoofdwegenstructuur van het dorp Holten bestaat uit twee wegen die elkaar 
nabij het centrum kruisen: de Deventerweg-Dorpsstraat-Oranjestraat en de La-
renseweg (Stationsstraat). Deze wegen zijn enorm druk. Omdat ze ook intensief 
bebouwd zijn is van een doorgaande laanbeplanting in de kern geen sprakej. de 
boomgroepen of solitairen die er staan zijn verspreid, en ook van verschillende 

De°wegenstructuur naar de wijken bestaat uit enkele wijkverzamelstraten, die 
weer uitkomen op de twee hoofdroutes. 
Deze wegen zijn de Keizersweg, de Koningin Wilhelminastraat en hun verbin
dingsweg de Vrijheidslaan, de Beusebergerweg (verlegde oude route) de. Sta-
S s t r a a t en de Kolweg. Deze wegen hebben qua inrichting en s eer ieder een 
zeer verschillend karakter. Ook de tussengelegen woon- en industriewijken 
hebben zeer verschillende karakters en uitstraling, ze zijn ieder een telg van 
hun tijd Per gebiedseenheid wordt hier in hoofdstuk V nader op ingegaan. 
De introvertheid van Holten wordt duidelijk als men ervaart hoeveel moeite het 
gevoelsmatig kost sommige woonbuurten binnen te dringen. S P ^ ^ 
beelden daarvan zijn het Mossinkserf, Köllingserf, de Houtweg, de Schutters
weg en de Looker molen. 
De bebouwing langs de hoofdtoegangswegen en in het centrum is zeer 
afwisselend, verschillend in ouderdom, hoogte en functie. Van buiten naar 
binnen staan eerst overwegend vrijstaande woningen, afgewisseld met 
bedrijven en horeca. In het centrum worden de wegprofielen smaller en zijn 
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meer winkels geconcentreerd. Van echte hoogbouw (meer dan vier bouwlagen) 
is met uitzondering van kerktoren en sommige industrieën in Holten geen spra
ke. De omvangrijkste panden zijn serviceflats, seniorencomplexen, scholen en 
het gemeentehuis. 
In het centrum zijn enkele pleinvormige ruimten, merendeels in gebruik als par
keerterrein. Het plein voor het gemeentehuis heeft met zijn klinkervloer en enige 
terrassen aan een zijde nog de meest gezellige uitstraling. Van een attractief 
verblijfsgebied is door de niet aflatende verkeersstroom in de Dorpsstraat overi
gens geen sprake. 

4. De huidige groenstructuur. 

Kenmerkend aan de groenstructuur van Holten is dat er geen hiërarchisch op
gebouwde, duidelijk benoembare structuur aanwezig is. Forse, doorgaande 
laanbeplantingen langs hoofdwegen zijn er niet. Van "groene lobben" die vanuit 
het landschap relaties met het interne van woonwijken leggen is nauwelijks 
sprake. Sommige groenelementen in woonwijk De Haar en de centrale groen-
as door de wijk Lukensveld vervullen enigszins deze functie. 

Grote eenheden openbaar groen zijn in de dorpskern: 
- De oude begraafplaats, naast het verharde feestterrein Kalfstermans-

weide. De begraafplaats zelf heeft vitale oude bomen. 
- Het gazon met bomen langs de Keizersweg 

In het gebied de Kol: 
- Het omsloten speelgebied ten oosten van de Pannenbakkersstraat. 
- De zone langs de Lageweg met vijver bij de Drostenstraat. 

In het gebied de Haar: 
- De bufferzone tussen het industrieterrein de Haar en de woonwijk, voor

namelijk bosplantsoen. 
- De voormalige hertenkamp aan de Koningin Wilhelminastraat, momen

teel verwilderd. 
- De Houtwal tussen Klompsteeg en woonbuurt Nagelhoutstraat. 
- De driehoekige lobben langs de Larenseweg 
- De visvijver "Het Vletgoor" met parkrand aan de westzijde van de Aal-

tinksweg. 

In het gebied Beuseberg: 
- De beboste hoge heuvel achter de HAT-woningen aan het Landeweerd. 
- Het centrale speelterrein. 

In het gebied Lukensveld: 
- De centrale groenzone met uitloper richting het landschap. 
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- De grasbaan langs hoeve Beusebergweg 2, gereserveerd voor een mo
gelijk rondweg tracé om-de-zuid. 

In Holten Noord: 
- Langs Molenbelterweg, in prachtig, reliëfrijk gebied. 

In de wijk Look (omgeving Fazantstraat) 
Bosgebied in de wijk, staat in verbinding met de grotere boscomplexen 

op de Holterberg 

In Dijkerhoek: 

- De wegbeplantingen en oude boom wal restanten, soms op particuliere 

grond. 

5. Waardering van de huidige groenstructuren 

Het ontbreken van de duidelijke hiërarchie, doorgaande lanen en groene lobben 
wil niet zeggen dat Holten geen groene indruk maakt. Beeldbepalende forse 
bomen staan soms in vakjes van geringe maatvoering en in particulier gebied. 
De laanbeplanting, die de hiërarchie in de dorpsstructuur kan verhelderen, is 
gedeeltelijk aanwezig, vaak onderbroken, met soms verschillende soorten. 
Groenzones die bedoeld waren een doorlopend karakter te hebben zijn soms 
dusdanig beplant dat er geen zicht-relatie meer is. De sortimentskeuze is soms 
zeer gevarieerd te noemen. 
De weinige groenelementen die resteren uit vroeger tijden - de houtwal bij de ^ 
Houtweg de houtwal langs de Klompsteeg, het heuvelbosje in "de Beuseberg 
en het heuvelbosje aan de Beusebergweg tegenover de uitmonding van erve 
Het Broekhuis - zijn met moeite te vinden, omdat het terrein erlangs en er om
heen tot vlak erop verkaveld en bebouwd is. De wal langs de Klompsteeg, die 
doorloopt in het park rond de visvijver aan de Aaltinksweg is nog het beste her
kenbaar. 

6. Knelpunten. 

Uit de voorgaande beschrijving zijn de volgende knelpunten in het openbare 
groen te distilleren: 

- Versnippering. Hiaten zijn opgemerkt in de laanbeplantingen. De door
gaande wegbegeleidende boomstructuur ontbreekt vaak. 

- Beplantingsvakken zijn soms met -naar de huidige inzichten- verkeert 
sortiment ingevuld, te hoog, te wild, of juist te gecultiveerd. 

- Slijtage Op bepaalde plaatsen is de beplanting verouderd en is renova
tie van het groen nodig. Dit is vooral het geval met beplantingen uit het 



begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw, toen er veel met bos
plantsoen gewerkt werd. Op sommige plekken, vooral in de wijk de Haar, 
levert dit steeds terugkomende hoge kosten in het beheer op (terug
snoeien). 

- Privatisering. Enerzijds wil de gemeente (snipper)groen afstoten, ander
zijds zijn er ook gedeelten illegaal in gebruik genomen met een onge
wenst effect. En soms houdt men zich niet aan de voorwaarden die bij de 
in gebruikgave zijn gesteld, zoals het vervangen van een lage haag door 
een schutting. 

Voorbeeld: schutting in plaats van lage haag 
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III. Ontwikkelingen. 

Langs de zuidrand van Holten ligt de groene contourlijn (provincie Overijssel) 
wat inhoudt dat in het landschappelijk zeer waardevolle gebied van de Loo-
kerenk niet gebouwd mag worden. 
De uitbreidingsrichting van Holten ligt in het zuidwesten, aansluitend bij de Lie-
zenweg, voor woningbouw. 
De industrie schuift op in westelijke richting, naar het nieuwe industrieterrein 
Vletgaarsmaten, bij de N332. 

Om de drukke verkeersstroom door het centrum van Holten terug te dringen, 
wordt al jaren gestudeerd op verschillende tracés. Hierover wordt naar 
verwachting binnenkort een besluit genomen. Nadat een omleiding gerealiseerd 
is, is het herinrichten van de Dorpsstraat tot verblijfsgebied en de daarmee sa
menhangende gewenste groenstructuur mogelijk. 
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IV. Visie. 

1. Algemeen. 

Het streven naar een efficiënt beheer vraagt om een herbezinning op openbaar 
groen in de bebouwde kommen. Doel van het groenstructuurplan is te streven 
naar de ontwikkeling van een duurzame groenstructuur. Het plan beslaat een 
termijn van circa 10 jaar. Het openbaar groen vervult een duidelijke en belang
rijke rol in het stedelijk gebied. Niet alleen vormt het de "aankleding"of "stoffe
ring" van het stedelijk gebied. Het vormt een essentiële component van het ste
delijk gebied waarin het aangenaam is om te vertoeven, wandelen, fietsen , 
spelen. Voor de bezoeker en toerist verhoogt het de belevingswaarde en helpt 
het bij zijn oriëntatie. 

2. Globale visie. 

Het plan (zie de kaartbijlage van Holten, Look en Dijkerhoek) behelst in grote 
lijnen het handhaven en waar mogelijk versterken van de bestaande groen
structuur tot een duurzaam, samenhangend en daardoor herkenbaar raamwerk 
van groenelementen. 
Op wijkniveau wordt de visie uitgewerkt in hoofdstuk V. Als algemene uitgangs
punten (globale visie) geldt het volgende. 

De huidige en nieuwe hoofdgroenstructuur van Holten bestaat uit de laan
beplantingen van het hoofdverkeersnet. Dit is een logisch gevolg van het dorp
se karakter, met de soms aloude tracés. Het versterken van de laan-structuur 
der hoofdwegen verhoogt de herkenbaarheid, helpt bij de oriëntatie en veraan
genaamt de sfeer. Er dient een boom- en beplantingssortiment toe-gepast te 
worden dat in het dorpskarakter past. Daartoe zal, waar de ruimte dat toelaat, 
gebruik worden gemaakt van inheemse boomsoorten van de eerste grootte (vol 
uitgroeiende bomen). In de kern van Holten levert dit ruimteproblemen op, die 
slechts na reconstructie (verkeersstroom omleiden) en met een apart centrum
plan ontwerp opgelost kunnen worden (relatie Smidsbelt- Kalfstermansweide). 

Naast de laanbeplantingen zijn de grotere, samenhangende groenzones tussen 
en in de wijken structuurvormend, vooral in en tussen de Haar 1 en 2, de Beu
seberg en Lukensveld. Veel van de vrijliggende langzaamverkeer routes zijn 
daarin gesitueerd. In de oudere wijken ontbreken die. 

Structurerend groen op buurtniveau bevindt zich langs de buurtontsluitings-
wegen en bestaat (of zou moeten bestaan) vooral uit bomen van de 2 e grootte, 

Jnheems en uitheems. Ook hier geldt dat zij in de jongere wijken al aanwezig 
zijn, maar in de oudere niet, of te ver doorgegroeid (op de Kol). Indien, vanwege 
bijvoorbeeld ruimtegebrek, geen bomen kunnen worden aangebracht kan dit 

19 



aanleg. 

Naast de gccansuuctuien » , L ^ S Ï * ^» — * S ' 

naafeventuele voorgenomen handelingen van de eigenaren. 

3. Relatie met het landschap, ecologie. 

Zoals in de analyse is aangegeven, *> er — e l - ^ o ^ o ^ e n ^ 

heuvel in woonwijk de Beuseberg aan de orde. 
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V. Groenstructuur per wijk. 

1. Algemeen. 

Per wijk wordt een uitwerking gegeven van het groenstructuurplan. Indien aan 
de orde wordt een onderscheid gemaakt in buurten of deelgebieden. 
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2. Holten Noord. 

Twee hoofdstructuren, die ruimtelijk enorm van elkaar verschillen, bepalen hier 
het beeld. Ten eerste de Deventerweg, met een breed wegprofiel, met vrij lig
gend fietspad. Gedeeltelijk zijn rijen eiken aanwezig. In de plantvakken naast de 
rijbaan staan nu zuil-eiken, zeer slank. Pas na aanpassing van het wegprofiel is 
het mogelijk hier ook zomereiken toe te passen, zodat de gewenste versterking 
van het laaneffect wordt bereikt. 
De weg eindigt op een rotonde, in noordelijke richting aansluitend op de Burg. 
v.d. Borchstraat. Hier bepalen het Oad busstation en de serviceflat Molenbelt 
het beeld. 
Om de serviceflattuin heen draait de Molenbelterweg als eenrichtingsverkeer-
weg de berg op. Het is hier zeer lommerrijk en landschappelijk attractief. Het 
beleid moet hier gericht zijn op behoud van de bestaande situatie. 
Dat is niet het geval met de situatie bij het spoorwegviaduct richting Dorps
straat. De groenmassa's en de smalle tunnels (vooral voor fietsers) zijn weinig 
uitnodigend als toegangspoort naar Holten (sociaal onveilig). Wellicht zijn er in 
het kader van de toekomstige omleidingsroute Zilverzandtracé mogelijkheden 
om deze tunnels grondig te moderniseren. 
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3. Centrum. 

Te splitsen in Dorpsstraat, de Gaardenstraat en Boschkampstraat. 
De hoofdas Dorpsstraat krijgt waar mogelijk een aanvulling in Lindebomen, en 
ter plekke van de pleinenreeks Smidsbelt, Albert Heijnplein en Kalfstermans-
weide een apart reconstructieplan. Behoud en gebruik van inheemse boom
soorten staat voorop. 
Vanaf de Dorpsstraat is de Keizersweg een belangrijke wijkontsluitingsweg. De 
groenstructuur in bomen die nu aanwezig is blijft gehandhaafd en wordt waar 
mogelijk versterkt. 
Het aanwezige groen in de Gaardenstraat bestaat voornamelijk uit particuliere 
tuinen. Een groot groengebied ligt ook rond de scholengemeenschap en het 
woonzorg-centrum Diessenplas. Het openbare groen sluit hier op aan. De Vrij
heidslaan, die de grens van dit gebied vormt en een belangrijke schakel tussen 
de Keizerweg en de Kon. Wilhelminastraat vormt, wordt in de groen-structuur 
als dubbelbeplante hoofdlaan gezien. 
Het structurerend groen op buurtniveau kent momenteel hiaten. Het zou de 
herkenbaarheid van de ruimtelijke opbouw en de verkeersgeleiding ten goede 
komen als langs de J. Rietbergstraat - Haarstraat en de Pastoriestraat - Riet
molenstraat een route begeleidende beplanting van bomen van de 2 e grootte 
(inheems en uitheems) komt. In de toekomst ware hier bij eventuele reconstruc
tieplannen rekening mee te houden. 
De Bosch kampstraat kent veel soms zeer grote, solitaire bomen in vakken. Het 
andere groengebied van formaat zijn de bomen in het gazon bij de bibliotheek. 
Door bovengenoemde toekomstige boomstructuur langs de Pastoriestraat aan 
te brengen krijgt dit gebied "houvast". 
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4. De Kol. 

Onder te verdelen in het bedrijventerrein en de buurten ten noorden en ten zui
den van de Kolweg. De Kolweg is een duidelijke wijkverzamelweg, en krijgt in 
het groenstructuurplan de bijbehorende zware laan-functie. In de praktijk ligt het 
iets ingewikkelder, want de aansluiting op de Dorpsstraat is afgesloten voor 
gemotoriseerd (sluip-)verkeer. 
De hoofdontsluiting loopt nu via de Stationsstraat/ Waagweg. Om deze toegang 
ruimtelijk te verduidelijken is extra boombeplanting gewenst. Op gemeentelijk 
terrein is daar nauwelijks plaats voor. Wellicht kan in goed overleg met de aan
liggende grondeigenaren/ bedrijven deze ruimtelijke versterking toch gereali
seerd worden in de toekomst. 

Het bedrijventerrein van de Kol is, op de naaste omgeving van Udema na, veel
al een aaneenschakeling van verharde oppervlakten, waar de weg soms niet 
geheel duidelijk te onderscheiden is. Ook hier kan een aanplant van bomen van 
de 1 e grootte (inheems) de structuur verbeteren. Soms valt dat samen met de 
hoofdontsluitingsroute. De boombeplanting langs de Drostenstraat blijft ge
handhaafd. Heel markant is de strakke haag die het spoorbaanterrein afbakent. 
Geen gemeente-eigendom, wel handhaven. Daaroverheen heeft men een mooi 
doorzicht over de Holterenk. 

Een belangrijke drager in de groenstructuur op buurtniveau is de beplanting 
langs de Lageweg; glooiende gazons met volwassen haagbeuken. Zeer sfeer
bepalend, handhaven en inboeten met haagbeuk als er een uitvalt. 
Het binnenterrein met garageboxen ten oosten van de Lageweg is toe aan een 
beplantingsreconstructie, in samenhang met renovatie van de woningen. Hier 
zijn ook enige zijstroken privatisabel. 

Bijzonder fraai maar onderhoudsintensief zijn de smalle sierbermpjes langs de 
Schutters-weg, terwijl hier slechts weinig mensen van genieten. Het voorstel is 
deze bermen bij de tuinen te voegen/ privatiseren. 

De Dikke Steenweg is een holle weg met grasbermen in talud en beplanting 
langs de oostrand. Het is een landschappelijk zeer waardevol en recreatief aan
trekkelijk groenelement, in stand houden. In het gedeelte tegen de spoordijk is 
enige uitdunning gewenst. 

Recent is het hofje de Looker molen gebouwd en het openbaar groen ingeplant. 
De entree wordt geflankeerd door smalle bermen, waarin bomen staan. Het 
centrum van het hofje bestaat uit gazon met bomen, dat als ontmoetings/ 
speelgebied fungeert. 
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Een belangrijk groenelement ten noorden van de Kolweg is het speelterrein aan 
de Pannenbakkersstraat. Het zou het straatbeeld ten goede komen als de on
derbeplanting onder de bomen deels zou worden vervangen door gras, zodat 
men meer zicht op het gebied krijgt. 

De Kol doet zijn naam bijzonder eer aan in de straten die van zuid naar noord 
sterk oplopen. Het structurerend groen op buurtniveau is hier bij de aanleg an
ders aangelegd dan men uit het vorkvormig straten patroon zou verwachten. 
De Noordenbergstraat is de toegangsweg vanaf de Oranjestraat, de Wansink-
straat en Waardenborchstraat - Holterenkstraat zijn de doorgaande straten. 
Hierlangs is een boombegeleiding van de 2 e grootte gewenst. Momenteel zijn 
de Holterenkstraat en de Kozakkenstraat op de kopeinden van de woningrijen 
beplant. De aanwezige haagbeuken zijn volwassen en zeer lommerijk, te groot 
geworden voor het straatprofiel. Hier is renovatie van het straatbeeld, ook ge
zien de parkeerdruk, zeker gewenst. 
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5. De Haar. 

Onder te verdelen in woonbuurt Nagel houtstraat (De Haar I), woonbuurt Ver-
zetsstraat/ Churchillstraat (De Haar II), woonbuurt De Houtweg, en woonbuurt 
Köllingserf/Mossinkserf en industrieterrein. 
De echte wijkontsluitingsweg van woonwijk de Haar is de Koningin Wilhelmina-
straat. Deze weg heeft geen woonfunctie, alleen vlak bij de rotonde met de La-
renseweg. De weg heeft deels een doorgaande laanbeplanting, maar er ontbre
ken nog enkele stukken. De bomen moeten aangevuld worden met soortgelijke 
exemplaren als er staan (Gleditsia en Robinia). Soms kan dat door opgaande 
vaksgewijze beplanting te vervangen door bomen in gras. 

De Haar I. 

De Nagelhoutstraat, doorlopend van Larenseweg naar de Kon. Wilhelmina-
straat, is opgezet als woonerf met carports voor de woning ingangen. De ver
hardingen zijn soms erg breed, de bomen (voornamelijk elzen en berken) staan 
tegen de erfgrenzen tussen de carports, al of niet in onderbeplanting. Het be
heer van deze vakjes, zo dicht tegen de kavels, kan (en is) aan de aan-
wonenden worden overgedragen, met de voorwaarde dat de bomen blijven be
staan (structurerend groen op buurtniveau). Op de kopeinden van de rijenwo-
ningen zijn in het binnengebied sierplantsoenvakken aanwezig. Door de archi
tectuur van de woningen aldaar (lange zijmuur) fungeren deze als groene te
genhangers van de brede bestrating. 



Voor zowel de Haar 1 als de Haar 2 geldt dat het toegestaan kan worden dat 
aan de bewoners van de kopeinden van de woningrijen een strook van 1 m. 
breed in beheer kan worden gegeven. Dit geldt niet voor de kopeinden gericht 
op de Larenseweg. 

Tussen de Haar I en het buurtje Houtweg, langs de Klompsteeg ligt een uiterst 
belangrijk groenelement, één van de eerder genoemde oude houtwallen, met 
steilrand. Deze groenzone in woonwijk de Haar, doorlopend in het visvijverpark, 
is sterk structuurbepalend en dient behouden te blijven, op de eerder genoem
de 1 m. strook op de kopeinden na. 

Aan de Larenseweg-zijde omzomen driehoekige gazons met middelhoge rand-
beplanting de buurt, met een fraai ruimtescheppend effect, dat nog versterkt 
kan worden door de heesterbeplanting langs de weg grotendeels te verwijde
ren. Deze gazons zijn onlangs mede ingericht voor een infiltratie van hemelwa
ter. 
De Larenseweg zelf is een oude hoofdweg waarvan de laanstructuur moet wor
den versterkt. Waar mogelijk een tweezijdige laanbeplanting aanbrengen. 

De westelijke rondweg Aaltinksweg heeft een losse boombeplanting aan de 
oostzijde van de weg (eik en beuk) in gras. Forse bomen in open gazon, zoals 
ook in het visvijverpark, geven een fraaie overgang tussen bebouwing en land
schap. 
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De Haar II. 

Ten noorden van de Wilhelminastraat ligt de duidelijk als één cluster ontworpen 
woonbuurt de Haar II, bestaande uit Churchillstraat, Canadastraat en Verzets-
straat. De drie doodlopende straten zijn ontsloten vanaf de Kon. Wilhelmi
nastraat. Langs de hoofdtak bevindt zich het structurerend groen op buurtni-
veau, een bomendak, waaronder het parkeren geconcentreerd is op pleintjes. 
De woningen staan als rijtjes langs de zijtakken met dwarsgeplaatste rijtjes op 
de kopeinden. Tussen de woonbuurt en het industrie-terrein ligt een beboste 
groenzone als buffer, waar ook enige grasveldjes in voorkomen. Een wandel
pad voert er doorheen, van Aaltinksweg tot Vrijheidslaan, met een insnoering 
ter hoogte van het naastgelegen Mossinkserf. In de boszone ligt een cross
baantje voor de kinderen verscholen. Dit is een belangrijke groene long, die 
aansluit bij het buitengebied. 

De dwarsgeplaatste woningrijen op de kopeinden van de straatjes worden ont
sloten door noord-zuid lopende voetpaden. Tussen de rijen liggen carrés van 
groen, die ruimtelijk een veel krachtiger rol zouden kunnen spelen als ze een 
nieuwe invulling zouden krijgen. Het toegepaste sortiment, bosplantsoen, vergt 
regelmatig terugkerend snoeibeheer. Een invulling met bomen, bestaand en 
nieuw, in gazon, met heesterbeplanting tegen de flanken en een vernieuwd pa
denverloop, zou bijdragen aan een meer heldere ruimtelijke relatie. 

In sommige voortuinen staan nog bomen, die bij de overdracht van gemeen
schappelijk groen in een eerdere fase gespaard zijn gebleven. Zij zijn zeer 
sfeerbepalend en belangrijk voor de kwaliteit van de woonomgeving. Terughou
dendheid bij kapvergunningen is hier gewenst. 



De Houtweg. 

De sfeer in dit intieme villabuurtje, lusvormig ontsloten op de Kon. Wilhelmina
straat, wordt in belangrijke mate bepaald door de oude houtwallen en het steile 
reliëf. De wallen zijn landschappelijk en cultuurhistorisch bijzonder waardevol 
en dienen door goed, gemeentelijk, beheer in stand te worden gehouden. 



Köllingserf - Mossinkserf. 

Twee zeer intern gerichte woonbuurten. Het Köllingserf heeft nogal wat snip-
pergroen. Een centraal eiland is beplant met gecultiveerde heesters; het zou 
voor enige "lucht" in het buurtje kunnen zorgen als dat veranderd werd in hollig
gend gazon met een boomgroep. 

Het Mossinkserf is zeer bijzonder beplant. Deels heel chique en deels als een 
doolhof, met een slingerweggetje erdoor. Het is wel onderhoudsintensief, maar 
ook uiterst afwisselend. 

Industrieterreinen 

De Keizersweg is de hoofdontsluitingsweg van het industrieterrein de Haar. De 
beplanting is daar, hoewel klein in oppervlakte, bijzonder luxueus qua sortiment. 
De uitstraling is dan ook heel wat voornamer dan in industriegebied de Kol. Hier 
kan men zien wat groen vermag op een bedrijventerrein, als ook de bedrijven 
zelf meewerken om er een mooi geheel van het maken. 
Ook voor de uitbreiding van het bedrijventerrein naar het westen, de Vletgaars-
maten, is het van belang de doorgaande boomstructuur te continueren langs de 
ontsluitingswegen. Wintergroene bodembedekkende beplanting met kleur
accenten en hoogopgaande bomen als Alnus spaethii (een grote els), die ver
wijzen naar de lager gelegen gebieden. 
"Maten en Broeken" zijn veldnamen van vochtig gebied, waar populier, wilg, es 
en els de hoofdboomsoorten waren. Van dit kwartet zijn de es en els het best 
hanteerbaar voor het beheer. 
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6. De Beuseberg. 

De wijk Beuseberg is ingericht volgens het woonerfconcept, met zeer hoog
waardig en tamelijk luxueus materiaalgebruik, zowel in verhardingen als beplan
ting. Der hoofdontsluiting loopt vanaf de Beusebergerweg en de Liezenweg. Dit 
zijn zeer oude wegen die ooit als holle weggetjes met haagstruweel op de 
naastliggende steilranden door reliëfrijk gebied liepen. De functieverandering 
tot wijkontsluitingswegen kan landschappelijk nog beter tot zijn recht komen 
door de begeleidende boombeplanting te versterken. 
Het structurerend groen op buurtniveau bestaat vooral uit bomen 1 e en 2 e groot
te, niet inheems, in boomvakken. Zij begeleiden de routes en fungeren als dak 
boven de weidse verhardingen van gebakken klinker. De centrale groenzone is 
deels ingericht als speelgebied, en deels geheel ingeplant. Het zou de ruimtelij
ke relatie versterken als er meer openheid (gras in plaats van heesters) in ge
bracht zou worden. 

Een interessant relict uit oude tijd is het bosje op een heuvel tussen de Laren
seweg en het Landeweerd. Doordat het nauwelijks ontsloten is heeft het naast 
de cultuurhistorische waarde ook een functie als ecologisch steunpunt. Cultuur
historische, ecologische en recreatieve waarde heeft de zuidrand van de wijk, 
de Bonteweg. Deze oude holleweg is nu een langzaamverkeerroute. Het bosje 
op de hoek Bonteweg - Liezenweg dient te worden heringericht om beter aan 
deze waarde aan te sluiten. 

38 



7. Lukensveld. 

De meest recent gebouwde woonwijk, ontsloten vanaf de Beusebergweg en 
Pastoriestraat. De structuur van de wijk wordt gekenmerkt door een licht gebo
gen verloop van het stratenpatroon met daaraan gekoppeld de bebouwings
stroken. De gebogen structuur vindt zijn reden in het reliëf, de 14,5+ NAP hoog
telijn is bepalend voor de wijkgrens, tevens beëindiging van het dorp Holten aan 
de zuidoostzijde. Twee belangrijke hoofdgroenzones kenmerken de wijk. 
De eerste zone is het vrijgehouden tracé voor een mogelijke verbindingsweg via 
het Zandvoortsepad. De al bestaande boerderij Beusebergweg 2 is beeld
bepalend. Het Zandvoortsepad is nu een langzaamverkeerroute met gazons 
aan weerszijden en een speelgebied in de oosthoek. De aloude hoeve Zand-
voort, al aanwezig op de topgrafische kaart van 1840, beëindigt met zwaar 
boombestand deze groenzone. 
De tweede hoofdgroenzone ligt centraal in de wijk, van noordwest naar zuidoost 
met een zichtas, langs het wandelpad naar het landschap. 

Het gebied ligt vrij vlak, in gras, met speelterreintjes eraan gekoppeld. De 
percelen grenzen met de achter- of zijtuinen aan de groenzone en zijn meestal 
met een smalle afplanting afgeschermd. Waar dat niet gebeurd is, zou dat 
alsnog moeten (Erve Teeselink 2-12) om de belendende schuttingen aan het 
zicht te onttrekken. 
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De relatie met het landschap is vooral visueel, niet ecologisch gericht. Het zicht 
eindigt op een landbouwschuur. De sfeer in de wijk is zeer verzorgd, met ruime 
bestratingen in kleurige klinkers (rood en geel) en gecultiveerd sortiment. De 
wegbegeleidende boomstructuren staan in plantvakken tussen rijweg en voet
pad, ook zeer verzorgd. 

Het deel van de wijk dat ontsloten wordt vanaf de Pastoriestraat de Wheeme is 
een apart gelegen hofje, met een groenstrook (merendeels gras) als buffer naar 
de boerderij Beuseberg 2. De wegbegeleidende groenstrookjes zijn dusdanig 
smal en gecultiveerd, dat ze ook aan de naastwonenden in beheer gegeven 
kunnen worden, op voorwaarde dat er geen schuttingen geplaatst worden. 

In de zuidwestelijke hoek van Lukensveld, grenzend aan het heuvelbosje aan 
de Beusebergweg, is een waardevol groenbestand gelegen op particulier ge
bied, bomenrij, bosjes en dierenwei langs de Kattensteeg. 
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8. Look 

De villawijk Look ligt los van het dorp Holten aan de Noordzijde van het spoor. 
Het maakt voor een deel onderdeel uit van de provinciale ecologische hoofd
structuur (PEHS). De tegen de wijk aan gelegen bossen van de Holterberg ma
ken onderdeel uit van het Nationaal Park (in oprichting) en zijn ook onderdeel 
van de PEHS. Het gemeentelijk groen in de wijk bestaat uit structuurrijk den
nenbos. De noordrand is jong bos (ca. 8 jaar oud). 
Het beleid zal hier gericht zijn op de instandhouding van het bos en het behoud 
van de aansluiting, zowel functioneel, in beheerstechnische zin als ecologisch, 
bij de grotere boscomplexen om de wijk. 
Voor het gemeentelijk bosbezit in de wijk (ca. 10 hectare) zal een bosbeheer-
plan worden opgesteld. 
Privatisering van (delen van) het bos zijn niet aan de orde vanwege de omstan
digheid dat het bos structurerend groen is. 
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9. Dijkerhoek. 

De openbare groenstructuur van het sfeervolle Dijkerhoek bestaat voornamelijk 
uit wegbegeleidende boombeplanting met forse boombestanden en een cen
traal gelegen sportterrein. De (semi-) verharde wegbermen hebben een mede 
functie als parkeerstrook. Even buiten het dorp bepalen Beumerbosje, oude 
houtwallen en erfbeplantingen het aanzicht. Bij de molen (molenbiotoop) is de 
weg onbeplant. De ten noorden van de Hakkertsweg gelegen groenstrook is 
inmiddels geprivatiseerd, als buffer voor een nieuw woonbuurtje. 
Het groenperceel tussen Hakkertsweg 13 en 15 wordt stedenbouwkundig inge
vuld en zal zijn functie als groengebeid verliezen. 
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VI. Privatisering. 

1. Knelpunten. 

Op een aantal plaatsen zijn reeds delen van het openbaar groen geprivatiseerd. 
Privatiseren kan bestaan uit verhuren, verkopen als groen, verkopen als bouw-
kavel. Op basis van een eerste verkenning in 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 
wijk vermindert. Vooral bij wijken die al een hoge woningdichtheid hebben, kan 
dit leiden tot enge straatprofielen. 
Op grond van de Woningwet is voor het bouwen van schuttingen, pergola's, 
carports en tuinhuizen geen bouwvergunning nodig. Het is dan ook te verwach
ten, dat dergelijke "vrije bouwwerken" in toenemende mate zullen verschijnen. 
Deze vernauwing van het straatprofiel kan aanzienlijke gevolgen hebben voor 
het ruimtelijk beeld. De betekenis van doorzichten en verbindings-zones 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 naar opgesloten-zijn. 
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Vermindering verkeersveiligheid. 
Dit knelpunt hangt eveneens samen met de afbakeningsdrang van tuinbezitters. 
Met name op hoeken en kruisingen van wegen of bij uitritten uit garages kan 
omheining van of bebouwing in het voormalige plantsoen leiden tot verminderd 
uitzicht. De verkeersveiligheid kan hiermee in het gedrang komen. 

Vermindering beeldbepalende beplanting. 
Weinig bewoners houden van grote bomen omdat ze licht en zon wegnemen en 
het vallend blad overlast kan veroorzaken. Dit kan betekenen dat beeld
bepalende bomen onder druk komen te staan. Bij privatisering moeten voor
waarden worden gesteld voor behoud van de bomen. 

2. Ruimtelijke aspecten. 

Indien de beplanting deel uitmaakt van een hoofdgroenstructuur of van structu
rerend groen op wijkniveau is privatiseren niet gewenst. Beplanting die beeld
bepalend is, of die in de toekomst moet worden, dient niet in privé-bezit/ beheer 
te komen. Grotere, structuurbepalende bomen hebben in 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 ge
meente blijven berusten. Beplanting in woonerven en niet doorgaande woon
straten kan in principe wel worden geprivatiseerd. In principe komen vooral 
kleine versnipperde oppervlakten voor privatisering in aanmerking. Er dient wel 
bedacht te worden dat in bepaalde situaties het beeld zal vernauwen. Perken 
en plantsoen kunnen in privé-eigendom of beheer komen mits dit de groeiom-
standigheden van het beeldbepalend groen (straatbomen) niet aantast. In der
gelijke situaties is het ook denkbaar dat wordt aangegeven welk beeld nage
streefd wordt, bijvoorbeeld gazon en geen heesters. 
In 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 wijdsheid aan het straatbeeld. Privatisering kan tot een 
sterke verandering van het beeld leiden. In de meeste gevallen zal het beeld 
vernauwen door hekken, hagen, schuttingen en dergelijk. Door het selectief 
privatiseren zal het onderscheid tussen hoofdwegen (ruim) en woonstraten/erf 
(nauw) groter worden. 

3. 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 bij inritten uit garages dient dit effect altijd te worden 
meegewogen. Dit betekent niet dat er geen privatisering mogelijk is, maar in 
dergelijke gevallen zullen beperkende voorwaarden moeten worden gesteld aan 
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het gebruik van de gronden. Speelgroen en wijkparken mogen niet worden ver
kleind vanwege hun grote betekenis voor buurtbewoners. Door verkoop van ook 
kleinere delen van dergelijk groen niet te overwegen kan voorkomen worden 
dat discussie ontstaat over de vraag welke omvang het groen moet hebben om 
nog als structureel te kunnen worden aangemerkt. 
In sommige gevallen komt het voor dat niet-structureel groen voor privatisering 
in aanmerking komt, maar dat de bewoners er geen behoefte aan hebben (bijv. 
steil talud). 

4. Procedurele aspecten. 

Tot op heden is er binnen de gemeente van uitgegaan dat groen, dat wordt ge
privatiseerd, ook van een andere bestemming wordt voorzien, in casu de be
stemming woningbouw met al dan niet te bebouwen erf. Binnen de huidige wet
en regelgeving betekent dat het toekennen van bouwmogelijkheden voor 
bouwwerken die vergunningplichtig zijn, en daarmee op grond van bestem
mingsplan, bouwverordening, welstand etc. getoetst moeten worden, en dus 
ook geweerd kunnen worden. 
In de nieuwe Woningwet met bijbehorend Bouwbesluit is sprake van bouwwer
ken waarvoor geen vergunning meer vereist is, ondermeer erf-afscheidingen 
(tot 1 m. hoogte bij plaatsing voor de voorgevel rooi lijn, 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. Bij geprivatiseerd groen 
kunnen zodoende ongewenste situaties ontstaan, ongeacht de bestemming die 
aan de betreffende grond wordt gegeven. Ongewenst vooral in die zin dat het 
ruimtelijk beeld verandert op een wijze als eerder omschreven. Het is daarom 
aan te bevelen om de eventuele verkoop/verhuur altijd aan voorwaarden te ver
binden, bijvoorbeeld in de vorm van een erfdienstbaarheid of kwalitatieve ver
plichting. 

Drie typen al-dan-niet te privatiseren groen kunnen worden onderscheiden: 
- openbaar groen dat deel uit maakt van de hoofdstructuur, en waarvan 

privatisering niet bespreekbaar is; 
- groen waarvan op grond van bovenstaande overwegingen handhaving 

gewenst is en privatisering alleen onder voorwaarden bespreekbaar is; 
- het overige (niet-structurerend) groen, dat in feite zonder bezwaren uit 

het straatbeeld kan verdwijnen. 

Bij elke privatisering dienen de bij het groen betrokken afdelingen binnen de 
gemeente geconsulteerd te worden. Met name dient getoetst te worden of er 
kabels en leidingen in/onder het groen aanwezig zijn en of die aanwezigheid de 
privatisering in de weg staat. Deze toets heeft bij het opstellen van het 
Groenstructuurplan nog niet plaatsgevonden. 
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5. Conclusie. 

Privatiseren van het openbare groen is in een aantal gevallen, soms onder 
voorwaarden, mogelijk. Bovenstaande richtlijnen kunnen (met enige voor
zichtigheid) worden toegepast. Wel dient men zich altijd te realiseren waarom 
privatisering gewenst of nodig is. Op korte termijn kan dit leiden tot voordelen, 
bijvoorbeeld opbrengsten of verminderde onderhoudskosten. Op langere ter
mijn kan het evenwel een wijkrenovatieplan in de weg staan, als de grond nodig 
is voor een optimale herinrichting van de openbare ruimte, waarbij bijvoorbeeld 
meer parkeerplaatsen of een ander wegtracé gewenst zijn. Het terugverwerven 
van grond kan dan tot onvoorziene hoge kosten leiden. 
Het openbare groen vervult in dit opzicht ook een belangrijke rol als ruimtere
servering bij veranderingsprocessen. 
Op kaart "uitgeefbaarheid" is aangegeven welke delen van het openbaar groen 
in aanmerking komen voor privatisering. 
In de wijken De Haar 1 en De Haar 2 kunnen stroken met een breedte van 1 
meter worden geprivatiseerd voorzover deze stroken zijn gelegen aan de ko
peinden van rijen woningen en voorzover deze kopeinden niet gericht zijn naar 
de Larenseweg. 
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VII. Conclusies en aanbevelingen. 

1. Conclusies. 

Van oudsher zijn de hoofdgroenstructuren van Holten grofweg onder te verde
len in drie categorieën: laan beplantingen langs de invalswegen en doorgangs
wegen, relicten van groenelementen van voor de aanleg van woonwijken 
(houtwallen e.d.) en beplantingen rond de essen. De samenhang in elke cate
gorie en de samenhang tussen de categorieën is als gevolg van de groei van 
het dorp Holten veranderd en minder duidelijk geworden. Daardoor is ook de 
relatie van de in het dorp aanwezige groenelementen met het omringende land
schap diffuus. 

Ten aanzien van de privatisering van groen is gesteld dat slechts die delen voor 
privatisering in aanmerking komen die niet behoren tot het structurerende 
groen. Aan de uitgifte van delen die wel geprivatiseerd kunnen worden zullen 
altijd voorwaarden worden verbonden. 

2. Aanbevelingen. 

Aanbevolen wordt om in eerste instantie te werken aan het versterken van de 
laanstructuren. Deze versterking door het aanbrengen van bomen zal vanwege 
de beschikbare ruimte lang niet overal mogelijk zijn. Met name in het centrum
gebied zullen de lanen niet kunnen worden doorgezet. In plaats van 
laanbeplanting zal daar moeten worden volstaan met solitaire bomen of 
boomgroepen. 
Door bij nieuwe aanplant of vervanging van lanen te kiezen voor inheemse 
boomsoorten van de eerste grootte zal de ecologische waarde van de beplan
ting en de relatie met het omliggende landschap worden verbeterd. 

De in het dorp aanwezige oude relicten zoals houtwallen dienen behouden te 
blijven. Ook met de op terreinen van particulieren aanwezig groen (vooral bo
men) dat in of tegen het structurerende groen ligt, dient voorzichtig te worden 
omgesprongen. 

Daar waar door uitgroei en verdichting van beplantingen de ruimtelijke relatie in 
de wijken en van de wijken met het buitengebied is dichtgeslibt, wordt vervan
ging voorgesteld, waarbij de nadruk ligt op bomen in gras. 
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