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Aanleiding 
Rijssen-Holten zet zich in om zoveel mogelijk mensen te binden en 
waar mogelijk aan te trekken, en bouwt daar ook voor. Ook richting 
de toekomst wil de gemeente wijken en buurten hebben waar 
mensen graag willen wonen. De gemeente heeft een grote opgave 
als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen en gaat de 
komende jaren zwaar inzetten op de energietransitie. Het 
toekomstbestendig houden en maken van de woningvoorraad, de 
woonomgeving en de samenleving gaat niet vanzelf en soms zijn 
investeringen en initiatieven nodig op verschillende terreinen om dit 
ook daadwerkelijk te realiseren. Wat betreft het corporatieve bezit 
zijn goede afspraken te maken met de corporaties. Corporaties 
hebben veel invloed op de kwaliteit en uitstraling van hun woningen 
en daarover zijn doorgaans goede (prestatie-)afspraken te maken. 
Een goede toekomstbestendige particuliere voorraad is lastiger. Ook 
in een groeiende gemeente zijn er buurten die – door de tand des 
tijds – hun glans dreigen te verliezen. Juist bij particulieren blijkt 
het aanjagen van investeringen lastig, zeker als het om buurten 
gaat met bovengemiddeld veel lage inkomens en ouderen.  
Ook liggen er opgaven in de woonomgeving en op het gebied van 
leefbaarheid, hier komen ook sociale aspecten om de hoek kijken. 
De trend van het langer zelfstandig wonen van ouderen vraagt ook 
om toekomstgerichte oplossingen. Zo is een geschikte woning 
belangrijk, maar weten we dat het grootste deel van de ouderen in 
hun eigen woning blijft wonen. Daarnaast is een geschikte of 
aangepaste woning alleen niet voldoende. Ook moet er in een buurt 
waar veel ouderen wonen mogelijkheden zijn voor sociale 
contacten, activiteiten en ontmoeting. Dit kan niet eenzijdig door 
gemeente en professionals worden opgepakt, maar moet van 
onderop worden aangevlogen met waar nodig ondersteuning.  
 
Doel 
De gemeente Rijssen-Holten wil een pilot starten gericht op de 
verbetering van de leefbaarheid, de woonomgeving en de 
woningvoorraad. De energietransitie is een belangrijke drijfveer om 
de woningvoorraad aan te pakken. Om tot een keuze voor een wijk 
te komen is een analyse van de woningvoorraad gemaakt, is kennis 
gebruikt van betrokken partijen en hebben betrokkenen de wijken 
bezocht. De uitkomsten hiervan worden in dit rapport beschreven 

en gebruikt om tijdens een workshop met betrokkenen te komen tot 
een definitieve keuze voor de pilotwijk.  
 
Onderzoeksopzet  
Voor de analyse van de woningvoorraad is gebruik gemaakt van 
verschillende data (CBS, BAG, GBA, verbruikgegevens 
netbeheerders). Zo hebben wij gegevens verwerkt van bouwjaren, 
woningtypen, oppervlakten, energieverbruik, 75+ huishoudens, 
ligging ten opzichte van voorzieningen en openbaar vervoer. 
Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van gegevens uit het 
marktonderzoek dat is uitgevoerd voor Rijssen-Holten. Om hier 
informatie uit te halen en een wijk te beoordelen hebben we deze 
gegevens op kaart inzichtelijk gemaakt met behulp van 
honinggraden in de kleuren groen, oranje en rood. Gegevens met 
betrekking tot stedenbouwkundige kwaliteit en aanpasbaarheid van 
woningen zijn tot stand gekomen door visueel onderzoek (rondrit en 
streetview). Ook deze uitkomsten zijn op kaart gezet. Om alle 
informatie overzichtelijk samen te vatten is een matrix opgesteld 
met daarin alle wijken en de punten waarop een wijk is beoordeeld. 
De scores zijn met dezelfde kleuren aangegeven als de kleuren op 
de kaarten. Uit deze samenvatting is uiteindelijk een top 5 van 
wijken samengesteld die in aanmerking komen voor een pilot. 
Tijdens een workshop is een (voorlopige) keuze gemaakt voor de 
pilotwijk.  
 
 
  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   6 

 

 

 

  

2. Bestaande informatie 



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   7 

 

2.1. Leeftijdsopbouw 

Leeftijdsopbouw Rijssen 
Kijken we naar de leeftijdsopbouw in de verschillende wijken in 
Rijssen dan valt op dat in de wijk Veeneslagen veel jongeren (tot 25 
jaar) en mensen tussen de 25 en 40 wonen, wat logisch is gezien 
het feit dat het een nieuwbouwwijk is met veel gezinswoningen. In 
de overige wijken is de samenstelling redelijk gelijk, alleen in het 
centrum wonen relatief veel ouderen. Als we kijken naar de groei 
van het aandeel ouderen in de wijk (65 jaar en ouder) richting 2040 
dan zien we het volgende:  

- Oudere wijken:  met 7% naar 21% 
- Binnen centrumring:  met 5% naar 28% 
- Veeneslagen:   met 12% naar 18% 

De groei van het aantal ouderen vindt dus vooral plaats in de 
oudere wijken en in het centrum van Rijssen.  

 
 
 
 
 
 

Leeftijdsopbouw Holten 
In vergelijking met Rijssen zien we dat het aandeel ouderen in 
Holten veel hoger ligt. In het centrum is het aandeel ouderen het 
grootst. Hier wonen minder jongeren en gezinnen (0 tot 25 jaar en 
25 tot 40 jaar). In De Kol is het aandeel ouderen hoger dan in De 
Haar, Beuseberg en Lukensveld. Doordat het aandeel ouderen in 
Holten al hoger is zal de bevolkingsopbouw hier niet veel veranderen. 
Wel zal het aandeel oudere ouderen verder toenemen (toename van 
4%, vooral 75+). 

 

 

 

Leeftijdsopbouw Rijssen. Bron: Gemeente Rijssen 2015 

Leeftijdsopbouw Holten. Bron: Gemeente Rijssen 2015 
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2.2. Uitkomsten woningmarktonderzoek 
Rijssen-Holten 

In 2017 is er een woningmarktonderzoek uitgevoerd door 
Companen. De uitkomsten die relevant zijn voor ‘Wijk van de 
Toekomst’ worden hier beschreven.  
 
Huishoudensprognose 
In de huishoudensprognose wordt een verdere (lichte) groei van 
Rijssen verwacht tot 2030. In het model van Primos 2016 treedt na 
2030 stabilisatie op. In de beleidsneutrale prognose van Companen 
zal het aantal huishoudens in Rijssen wat meer en langer 
doorgroeien. In de periode 2018 tot 2030 neemt het aantal 
huishoudens toe met 700. Hoewel er sprake is van enige vergrijzing 
blijft de leeftijdsopbouw in Rijssen vrij jong. In Holten wordt, op 
basis van het geplande woningbouwprogramma, een stabilisatie van 
het aantal huishoudens verwacht rond 2035. Het aantal en het 
aandeel ouderen in Holten blijft toenemen. 
 
Kwalitatieve woningbehoefte in de toekomst 
Voor Rijssen worden in alle koopsegmenten (lichte) woningtekorten 
voorzien. Het grootst zijn de (potentiële) tekorten aan twee-onder-
een-kappers onder de € 275.000 en voor vrijstaande woningen 
vanaf € 300.000. In de sociale huurwoningen voorraad wordt in 
Rijssen tot 2030 een potentieel overschot verwacht, zowel wat 
betreft eengezinswoningen als appartementen. De aantallen blijven 
beperkt tot -81 tot -86 eengezinswoningen en -46 tot -48 
appartementen. In het kleinere Holten is de verwachte groei zowel 
in absolute als in relatieve zin lager dan in Rijssen. Stabilisatie van 
het aantal huishoudens wordt rond 2035 al verwacht, waarna de 
eerste tekenen van krimp zich aandienen. In de tussentijd vergrijst 
Holten verder. De woningbehoeften bewegen met de veranderende 
huishoudenssamenstelling mee, zodat er in sommige segmenten 
(kleine) potentiële woningtekorten zijn. In Holten ontwikkelt zich 
een overschot aan sociale huurwoningen. Vooral waar het 
eengezinswoningen aangaat. De prognoses komen uit op een 
kleinere behoefte aan eengezinswoningen in 2030 van -34 tot -36. 
In een vergrijzend dorp lijkt dit dus een kwetsbaar product. 
 

Wonen en zorg 
Door de extramuralisering groeit de behoefte aan plaatsen voor 
verzorgd wonen naar de toekomst langzaam maar zeker door. 
Hierbij geldt dat de ingeschatte groei afhankelijk is van de 
aannames in de berekeningen. In een Basisprognose wordt een 
toename van de behoefte aan Verzorgd wonen verwacht van +155 
tot 2035. In een berekening waar rekening wordt gehouden met een 
aantal trends in de zorg en in de vraag onder ouderen (incl. de 
generatiewisseling) wordt maar een beperkte groei verwacht van + 
24 tot 2035. De verwachting is dat de nieuwe generatie ouderen 
nog vaker de voorkeur heeft om thuis te blijven wonen. Steeds 
meer ouderen hebben daarbij ook financieel de mogelijkheden om 
zorg te organiseren en de huidige woning aan te laten passen aan 
de afnemende gezondheid. Ook voor huurders in 
corporatiewoningen zal dit (in mindere mate) gelden. Voor het 
woningmarktbeleid in Holten en Rijssen is individuele aanpassing 
van de woningvoorraad een grote kans om de voorraad 
toekomstwaarde te geven en voor hoger woongenot van de 
bewoners te zorgen. Ook met een toenemende behoefte aan 
zorgvoorzieningen blijven veel mensen langer thuis. De vraag naar 
Verzorgd wonen-concepten zal wel wat gaan toenemen. (Companen, 
2017) 
 
Gewilde wijken volgens corporaties en de makelaars  
De makelaars en corporaties in Rijssen-Holten zijn gevraagd om aan 
te geven wat gewilde en minder gewilde woningen en wijken zijn.  
 
Rijssen 
Door het krappe aanbod, de lage hypotheekrente en het ontbreken 
van nieuwbouwkavels en nieuwbouwwoningen is er een toenemende 
vraag naar woningen in alle prijsklassen. Het meest gewild zijn 
woningen die 'instapklaar' zijn in de prijsklasse tussen de 175.000 
en 265.000 euro. Ook is er een tekort aan huisvesting voor ouderen.  
 
Corporatie Viverion geeft aan dat vooral in de wijk De Welle een 
aantal woningen minder populair zijn. Dit betekent dat er weinig 
mensen reageren als er een woning vrij komt. Dit heeft 
waarschijnlijk vooral te maken met het type woning en/of de 
huurprijs.  Corporatie De Goede Woning geeft aan dat 
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eengezinswoningen het meest gewild zijn (gemiddeld 40 reacties 
per woning). Voor appartementen en jongerenwoningen is redelijke 
interesse (tussen de 25 en 28 reacties per woning). De 
seniorenwoningen/-appartementen zijn het minst gewild (gemiddeld 
17 reacties per woning). Dit beeld zien ze ook terug in de wachttijd, 
deze is het langst bij de eengezinswoningen en het kortst bij de 
seniorenwoningen/-appartementen. Corporatie De Goede Woning 
geeft aan dat de woningen in alle wijken goed te verhuren zijn. Wel 
zien ze een eenzijdige toewijzing ontstaan door het passend 
toewijzen. Over het algemeen kan dus gesteld worden dat de 
gewildheid voor al het bezit goed is.  
 
Holten 
In Holten zijn vooral tweekappers en hoekwoningen gewild, gevolgd 
door tussenwoningen. Minder gewild zijn vrijstaande woningen.  
 
Corporatie Viverion geeft aan dat vooral de woningen in de wijk De 
Haar minder populair zijn.  
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3. Uitkomsten data-analyse  
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In de data-analyse hebben we gekeken naar verschillende aspecten 
van de woningvoorraad en de woonomgeving om inzichtelijk te 
maken welke wijken kansrijk zullen zijn voor de pilot ‘Wijk van de 
Toekomst’. Zo hebben we gekeken naar aspecten als duurzaamheid 
en woontechnische kwaliteit. Deze aspecten hebben we vervolgens 
ook gekoppeld aan de inkomenspositie van bewoners om zo 
kwetsbare gebieden in beeld te brengen. We hebben dit in beeld 
gebracht door beschikbare gegevens op kaart per buurt weer te 
geven met behulp van kleuren. Zo scoort een groen vak goed en 
een rood vak slecht op een bepaald aspect. Vervolgens hebben we 
een totaaloverzicht gemaakt van de scores per wijk in een matrix.  
 
We hebben daarnaast ook nog gekeken naar een aantal zaken die 
voor ouderen belangrijk zijn, zoals voorzieningen en de 
aanwezigheid van nultredenwoningen en woningen die eenvoudig 
geschikt te maken zijn voor deze doelgroep.    
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3.1. Wat zien we in de woningvoorraad? 

Voor Rijssen-Holten zijn diverse data op kaart inzichtelijk gemaakt. 
Met deze gegevens kunnen we zien welke wijken op welke punten 
kwetsbaar zijn. Er is gekeken naar de volgende aspecten: 

- Duurzaamheid (op basis van gemiddeld gasverbruik per 
kuub woning) 

- Duurzaamheid en inkomenspositie (lage inkomens 
gespiegeld aan gasverbruik)  

- Woontechnische kwaliteit (op basis van woonoppervlakte, 
bouwjaar, energetische kwaliteit en gewildheid woningtype) 

- Woontechnische kwaliteit en inkomenspositie 
- Marktpositie (op basis van vier woninggerelateerde criteria; 

woonoppervlakte, bouwjaar, energetische kwaliteit en 
gewildheid van woningtype en vijf omgevingsgerelateerde 
criteria; nabijheid voorzieningen, bereikbaarheid, aandeel 
lage inkomens, risicopositie van product-marktcombinatie) 

 
De kaarten van de woningvoorraad staan in bijlage I.  
 
Voor de wijkindeling is de indeling die de gemeente gebruikt 
aangehouden (zie het kaartje van Rijssen hiernaast en van Holten 
op de volgende pagina). 
 
Het gaat om de volgende wijken: 
 
Rijssen: 

- Veeneslagen 
- Veeneslagen West 
- Hagslagen 
- Braakmanslanden 
- De Welle 
- Plan Zuid 
- Stad West 
- Hofstee en Delle 
- Dannenberg 
- Het Molenstal 
- Centrum Rijssen 
- Stad Oost 
- Nieuwland en Lentfert 

- De Lage Es 
- Hangerad 
- Bijvank 
- Verenland 
- Stokmansveld 

 
Holten: 

- De Haar 
- De Liesen 
- Beuseberg 
- Lukensveld 
- Centrum Holten 
- Noordenberg 
- De Kol 

 

 
Wijkindeling Rijssen. Bron: QGIS. 
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Wijkindeling Holten. Bron: QGIS. 
 
Duurzaamheid  
 
Holten 
Als we kijken naar het gemiddeld gasverbruik per m3 woning zien 
we dat in de wijken De Haar, De Liesen, Beuseberg en Lukensveld 
de woningen het beste scoren (dus relatief weinig gas verbruiken 
per m3, grote delen minder dan 3,1 kuub). Richting het centrum 
wordt het verbruik hoger (5,2 tot 5,7 kuub). De woningen in het 
centrum van Holten scoren het slechtst (oplopend tot een gemiddeld 
gasverbruik van 5,7 tot 6,3 kuub). Verder scoren een groot deel van 
de woningen in De Kol, afgezien van de nieuwbouwwoningen in het 
noorden, minder goed (5,2 tot 6,3 kuub).  
 
Rijssen 
In Rijssen zien we dat de wijken Veeneslagen en Veeneslagen West 
goed scoren op het gebied van duurzaamheid. Hier is het gemiddeld 
gasverbruik per m3 woning minder dan 3,1 kuub. Ook 
Braakmanslanden scoort nog redelijk (in de meeste buurten tussen 
4,3 en 5,4 kuub), behalve de woningen in de buurt van de 

Eshuisstraat en Dokter P. Oosthoekstraat (5,2 tot 5,7 kuub) en de 
buurt waar het verzorgingshuis staat (7,2 tot 8,7 kuub).  De buurten 
/ wijken die het slechts scoren zijn De Welle (gemiddeld 5,2 tot 6,3 
kuub), Nieuwland en Lentfert en De Lage Es (5,2 tot 8,7 kuub) 
waarbij de woningen rondom De Trompstraat en Piet Heinstraat 
verreweg het slechtst scoren (7,2 tot 8,7 kuub). In Plan Zuid scoren 
de woningen in de buurt van De Roggestraat, de Teunis 
Lodderstraat, Adriaan van Ostadestraat en de Frans Halsstraat 
minder goed (5,3 tot 6,3 kuub). In al deze buurten staat ook veel 
corporatiebezit.  
 
Duurzaamheid en inkomenspositie 
We hebben ook gekeken naar het gemiddeld gasverbruik per woning 
in relatie tot het aandeel lage inkomens. Woningen waarbij het 
gasverbruik hoog is en de inkomens laag scoren het slechtst. Dit is 
de groep waarvan een deel te maken heeft / krijgt met 
energiearmoede. Hierbij is de energierekening eigenlijk te hoog voor 
het inkomen. In relatie tot de energietransitie zijn hier enerzijds 
grote stappen te maken. Anderzijds hebben we hier te maken met 
bewoners met lage inkomens waardoor deze groep wel erg lastig is  
om in beweging te krijgen, simpelweg omdat ze de financiële 
middelen niet hebben.  
 
Holten 
Holten is opgedeeld in twee delen. In de wijken De Haar, De Liesen, 
Beuseberg en Lukensveld zijn weinig lage inkomens en is het 
gasverbruik per kuub woning ook laag. In het andere deel van 
Holten (centrum, De Kol en Noordenberg) zijn veel lage inkomens 
en een hoog gasverbruik per kuub woning. Hier staan ook veel 
corporatiewoningen.  
 
Rijssen 
Het gebied dat in Rijssen het slechtst scoort (veel lage inkomens en 
een hoog gasverbruik per kuub woning) zijn de wijken De Welle en 
Plan Zuid. Hier staan ook veel corporatiewoningen, wat het aandeel 
lage inkomens verklaart. Iets beter scoren de wijken 
Braakmanslanden, Nieuwland en Lentfert en De Lage Es.  
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Woontechnische kwaliteit 
Bij de woontechnische kwaliteit is gekeken naar de 
woonoppervlakte, het bouwjaar, de energetische kwaliteit en de 
gewildheid van het woningtype (op basis van marktonderzoek 
Rijssen-Holten). Hierbij krijgen oude, kleine en energetisch minder 
goede woningen van een op termijn minder gewild type een lager 
rapportcijfer dan nieuwe, ruime en energetisch goede woningen van 
een gewild type.  
 
Holten 
In Holten scoren de woningen in en rondom het centrum het 
slechtst (een groot deel lager dan 5,4). Dit heeft er mee te maken 
dat dit vaak oude en kleine woningen zijn en ze energetisch slecht 
scoren. Ook een groot deel van de woningen in De Kol en 
Noordenberg hebben een lagere score (lager dan 6,9). De woningen 
in De Haar scoren redelijk (tussen de 6,5 en 7,4) en de woningen in 
De Liesen, Beuseberg en Lukensveld scoren goed (bijna allemaal 
hoger dan een 8,5).  
 
Rijssen 
In Rijssen scoren de woningen in De Welle, Plan Zuid, Nieuwland en 
Lentfert en De Lage Es het slechtst (de meeste woningen lager dan 
een 6,5, waarvan ook een groot deel lager dan een 5,4 scoort). Ook 
in en rond het centrum scoren de woningen niet goed. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de woningen energetisch minder goed zijn en 
vaak al wat ouder zijn.  In Braakmanslanden scoort een groot deel 
van de woningen een 6,9 of hoger, waarbij het meest zuidelijke deel 
hoger scoort dan een 7,9.  
 
Woontechnische kwaliteit en inkomenspositie 
We hebben de woontechnische kwaliteit in beeld gebracht in relatie 
tot het aandeel lage inkomens. Gebieden met weinig lage inkomens 
met een hoge woontechnische kwaliteit scoren goed en gebieden 
met veel lage inkomens en een lage woontechnische kwaliteit 
scoren slecht.  
 
Holten 
Voor Holten geldt dat in de gebieden waar de woontechnische 
kwaliteit slecht is ook veel lage inkomens zijn (centrum, groot deel 

van de woningen in De Kol, uitgezonderd het nieuwe deel, en 
Noorderberg).  
 
Rijssen 
In Rijssen zien we hetzelfde beeld als bij de woontechnische 
kwaliteit, alleen in de wijken De Welle en Plan Zuid wordt dit nog 
versterkt door het grote aandeel lage inkomens.  
 
Marktpositie 
We hebben ook gekeken naar de marktpositie. Hierbij hebben we 
gelet op de woontechnische kwaliteit en vijf omgevingsgerelateerde 
criteria (nabijheid van voorzieningen, bereikbaarheid per auto en 
ov, aandeel lage inkomens per buurt en risicopositie van product-
prijscombinatie). De vierkantemeterwaarde geldt als laatste 
overkoepelend criterium.  
 
Holten 
In Holten scoort een groot deel van de woningen een 6,7 of hoger. 
Het westelijke deel van De Haar en één buurt in De Kol scoren net 
iets daaronder. Er zijn geen buurten die heel slecht scoren. 
 
Rijssen 
In Rijssen hebben het merendeel van Braakmanslanden, De Welle 
en Plan Zuid de slechtste score; lager dan een 6,1, waarbij ook nog 
een aanzienlijk deel lager scoort dan een 5,7. Nieuwland en Lentfert 
en De Lage Es scoort iets beter waarbij de meeste buurten tussen 
de 6,1 en 6,4 scoren. De slechtere scores zijn voornamelijk te 
verklaren door de mindere woontechnische en energetische kwaliteit 
en het grote aandeel lage inkomens.  
 
Samenvatting data-analyse woningvoorraad 
In de matrix op de bladzijde 16 zijn de scores per wijk in kleur 
weergegeven. Het gaat hier om een objectieve beoordeling op basis 
van data, waarbij een beeld is geschetst voor de hele wijk. Binnen 
een wijk kunnen dus best buurten zijn die minder goed of beter 
scoren dan het aangegeven gemiddelde voor de hele wijk. Bij de 
data-analyse van de woningvoorraad zijn stedenbouwkundige 
aspecten en de openbare ruimte niet meegenomen (deze staan in 
het volgende hoofdstuk). Een wijk kan dus best goed scoren, maar 
hier kan bijvoorbeeld op het gebied van de openbare ruimte en 
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stedenbouwkundig wel het nodige aan de hand zijn. Als we kijken 
naar het totale beeld zien we dat in Holten de wijk De Kol en Holten 
Centrum minder goed scoren. Woningen in het centrum scoren 
minder goed op woontechnische kwaliteit en duurzaamheid omdat 
het vaak gaat om kleine en oude woningen. Door de locatie dichtbij 
voorzieningen scoren de woningen wel weer goed op het aspect 
marktpositie. De woningen in de Kol scoren slecht op duurzaamheid 
in relatie tot inkomenspositie. Dit betekent dat hier een grote kans 
is op energiearmoede. Dit is voor een deel te verklaren door de 
aanwezigheid van veel sociale huurwoningen. Ook is de 
woontechnische kwaliteit van deze woningen minder. In deze wijk 
ligt voor een groot deel ook een opgave voor de corporaties. De Kol 
scoort op marktpositie wel goed wat is te verklaren door de goede 
bereikbaarheid met de auto, aanwezigheid van ov in Holten en 
redelijke ligging ten opzichte van voorzieningen (alle wijken in 
Holten scoren redelijk goed op marktpositie). 
 
In Rijssen scoren de wijken De Welle en Plan Zuid het minst goed, 
gevolgd door Nieuwland en Lentfert en De Lage Es. Plan Zuid en De 
Welle scoren op geen enkel aspect goed wat betekent dat de 
woningen energetisch en woontechnisch slecht zijn en dat er veel 
lage inkomens zijn, waardoor er een grote kans is op 
energiearmoede. Ook in deze wijken hebben de corporaties veel 
bezit, waardoor er voor hen ook een grote opgave ligt. Voor 
Nieuwland en Lentfert en De Lage Es geldt dit ook, maar in iets 
mindere mate. Hier is in vergelijking met De Welle en Plan Zuid het 
aandeel huurwoningen iets lager.  
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*Bijvank en Verenland bestaat uit een oud deel (Verenland) en een nieuw deel 
(Bijvank) waardoor Bijvank beter scoort op genoemde aspecten.  
** Het nieuwbouwdeel in De Kol is hier buiten beschouwing gelaten.  
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3.2. Wat is nodig voor ouderen? 

Naast bovengenoemde aspecten zijn er nog een aantal factoren die 
de keuze voor een wijk kunnen beïnvloeden. In de wijk van De 
Toekomst moet iedereen goed kunnen wonen. Met de huidige 
vergrijzing zijn ouderen een belangrijke doelgroep. Voor hen is het 
belangrijk dat voorzieningen in de buurt zijn, de woonomgeving 
geschikt is en er voldoende geschikte woningen zijn en / of 
woningen eenvoudig zijn aan te passen.  
 
De kaarten met daarop de voorzieningen, de nultredenwoningen en 
aanpasbare woningen staan in bijlage II.  
 
Voorzieningen 
Als we een wijk van de toekomst willen realiseren zijn ouderen een 
belangrijke doelgroep. Ouderen moeten ook met een zorgvraag 
langer zelfstandig blijven wonen. Hiervoor zijn niet alleen geschikte 
woningen en een geschikte woonomgeving nodig, maar zijn ook de 
voorzieningen van belang. Ouderen kunnen langer zelfstandig 
blijven wonen als bepaalde voorzieningen op loopafstand liggen. 
Daarnaast hebben voorzieningen ook een belangrijke sociale 
functie, zo is een supermarkt niet eens zozeer belangrijk om de 
boodschappen te doen, maar is het op de eerste plaats een plek 
waar mensen elkaar ontmoeten en een praatje maken. In de bijlage 
staan de voorzieningen die voor ouderen belangrijk zijn op de kaart 
aangegeven. Kijken we naar de voorzieningen dan zien we in 
Rijssen dat, naast het centrum, op de grens van de wijk Plan Zuid 
en Hofstee en Delle veel voorzieningen aanwezig zijn. Dit geldt ook 
voor het grensgebied tussen Stad West en De Welle. In Holten geldt 
dit vooral voor het centrum. Verder is er wel in veel wijken een 
huisarts aanwezig. Ook hebben de zorginstellingen vaak een 
belangrijke functie voor ouderen in de buurt, mede doordat hier 
vaak dagbesteding georganiseerd wordt. In Rijssen zijn deze 
aanwezig in de wijken Braakmanslanden (vlakbij de grens met De 
Welle), De Welle, Bijvank, Centrum en Stad Oost (vlakbij de grens 
met Nieuwland en Lentfert). In Holten zit er een verpleeghuis in de 
wijk De Haar.  
 
 

Aandeel 75-plus-huishoudens 
In Rijssen is in de wijken De Welle, Stad Oost, Hangerad en het 
centrum relatief gezien het aandeel oudere bewoners het grootst 
(adressen waarvan de hoofdbewoner 75 jaar of ouder is). Hierbij 
gaat het om ouderen die zelfstandig wonen, intramurale 
appartementen zijn hierbij niet meegenomen (gewone 
appartementen wel). In De Welle en Stad Oost wordt dit 
veroorzaakt door de aanwezigheid van een woonzorgcentrum en 
seniorenwoningen. In het centrum is het aandeel appartementen 
hoger. In Holten is dat in de wijken De Haar, Centrum en 
Noordenberg. In de Haar wordt dit veroorzaakt door de 
seniorenwoningen rondom het woonzorgcentrum. En ook hier staan 
in het centrum een aantal appartementencomplexen.   
 
In de buurten waar het aandeel ouderen hoog is, is een verhoogde 
kans op mutatie van woningen door sterfte of verhuizing naar een 
kleinere of (zorg)geschikte woning.  
 
Nultredenwoningen 
Een nultredenwoning is een woning waarbij alle primaire 
voorzieningen gelijkvloers liggen (slaapkamer, woonkamer, keuken, 
toilet, badkamer) of zonder traplopen te bereiken zijn.  
De nultredenwoningen die op de kaart in de bijlage zijn aangegeven 
bestaan uit de woningen die door de corporaties als nultreden zijn 
aangemerkt, appartementen en bungalows. Er zullen meer 
nultredenwoningen zijn doordat mensen zelf een slaapkamer en 
badkamer op de begane grond hebben gerealiseerd, alleen is dit 
nergens geregistreerd.  
 
Rijssen 
Concentraties van nultredenwoningen bevinden zich in de 
woonzorgcentra van de wijken De Welle en Stad Oost. Daarnaast 
staan er nog een groot aantal nultredenwoningen in het noordelijke 
deel van Stad Oost en in Nieuwland en Lentfert. Verspreid over de 
rest van Rijssen staan ook nog kleinere aantallen 
nultredenwoningen.  
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Holten 
In Holten staan de concentraties nultredenwoningen in het Centrum 
en in de wijk De Haar. In het Centrum gaat het vooral om 
appartementen. In de overige wijken staan nauwelijks 
nultredenwoningen.   
 
Aanpasbaarheid woningen 
Aanpasbare woningen zijn de woningen die met relatief beperkte 
middelen tot nultredenwoning kunnen worden omgebouwd. Om de 
aanpasbaarheid van woningen te bepalen hebben we gekeken naar 
de woonoppervlakte (diepte van de woning), de kavelgrootte en 
hoogteverschil tussen straat en voordeur. Doordat dit niet allemaal 
uit data te halen is hebben we gekozen voor een overwegend 
handmatige, op het oog gebaseerde analyse. Indien buurten verder 
worden onderzocht gaat deze analyse verder.  
 
Voor de aanpasbaarheid van de woningen hebben wij in de door ons 
bezochte gebieden gelet op een paar aspecten voor wat betreft 
woningbouw: 

- Diepte van de woning, ten behoeve van inschatting naar 
mogelijkheden voor het plaatsen van een traplift en toilet in 
de badkamer boven. 

- Kavelgrootte, ten behoeve van inschatting  
uitbreidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld slapen op begane 
grond. 

- Hoogteverschil tussen straat en voordeur. 
 
Diepte woning 
Hoe groter de begane grond of bij rijwoningen hoe dieper de 
woning, hoe makkelijker aanpasbaar. De woningdiepte zegt bij 
rijwoningen veel over de positie en steilheid van de trap én de 
aanwezigheid van een grote badkamer met toilet op de verdieping. 
Zo zijn de jaren ‘50-‘60 woningen met een ondiepe begane grond, in 
beginsel moeilijker te transformeren op de verdieping. Ten eerste 
omdat de badkamer vaak niet voldoet en ten tweede omdat de trap 
vaak minder geschikt is voor een traplift. 
 
 
 

Kavelgrootte 
Bij ondiepe woningen is de enige mogelijkheid om de woning 
levensloopbestendig te maken uitbreiding op begane grondniveau, 
daarom speelt de kavelgrootte een rol. Zo kunnen woningen (jaren 
‘50) op de begane grond in De Welle moeilijker worden uitgebreid 
dan dezelfde woningen in De Kol. De dieptemaat van de kavel speelt 
dan een rol. Als er sprake is van tweekappers is de kaveldiepte 
minder van belang vanwege de ruimte tussen de woningen. 
 

 
Fragment de Welle 

  
Fragment de Kol 
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Daartegenover staat bijvoorbeeld een wijk als De Haar, waar naast 
een wat diepere woning, ook nog eens ruimte is voor uitbreiding 
aan de achterzijde van de woningen. Hier is de aanpasbaarheid 
relatief groot. 
 
Hoogteverschillen 
Ook zijn stedenbouwkundige aspecten van belang, de mate waarin 
de woonomgeving toegankelijk is. Daarbij speelt het hoogteverschil 
tussen straat en voordeur een grote rol, hierdoor is met name in 
delen van de zuidelijke wijken van Rijssen de individuele 
aanpasbaarheid geringer, dan op basis van de woningtypologie 
verwacht kan worden. Verder zijn appartementen zonder lift moeilijk 
aanpasbaar vanwege kostenoverwegingen. 
 

 
Veel hoogteverschillen tussen woning en straat, bij verder eenvoudig 
aanpasbare woningen 
 
Grotere vrijstaande woningen en tweekappers buiten het centrum 
lijken vrij eenvoudig aangepast te kunnen worden en scoren daarom 
goed, echter is het de vraag of deze woningen voor een oudere 
doelgroep aantrekkelijk blijven vanwege bijvoorbeeld de grootte van 
de tuin en bijvoorbeeld ondergrondse garages. 
 
De kaart in bijlage II toont een beeld van de bezochte wijken met 
daarop de nultredenwoningen en de inschatting van de 
aanpasbaarheid van de woningen.  
 

Samenvatting  
In de matrix is aangegeven in hoeverre voorzieningen, 
nultredenwoningen en potentieel aanpasbare woningen per wijk 
aanwezig zijn. Groen geeft aan dat er veel van aanwezig is en rood 
geeft aan dat er niks of nauwelijks iets aanwezig is. Bij de 
aanwezigheid van aanpasbare woningen zijn alleen de wijken 
beoordeeld die tijdens de rondrit bezocht zijn, en Holten Centrum 
en De Lage Es omdat deze wijken bij de analyse van de 
woningvoorraad er minder goed uit kwamen. Doordat dit een 
handmatige en vooral visuele analyse betreft zijn niet alle wijken 
beoordeeld op dit aspect. Bij de voorzieningen speelt de 
aanwezigheid van een zorgcentrum ook een belangrijke rol, doordat 
hier vaak ook voor ouderen in de buurt activiteiten georganiseerd 
worden en dagbesteding aanwezig is. De nultredenwoningen zijn 
vaak geconcentreerd aanwezig, waardoor een aantal wijken goed 
scoren op dit punt en er veel wijken zijn waar nauwelijks 
nultredenwoningen aanwezig zijn. De aanwezigheid van aanpasbare 
woningen heeft vaak te maken met de diepte van de woning en de 
kavelgrootte. Hierdoor scoren relatief jonge wijken hier vaak goed 
op. Op het gebied van ouderen zijn de wijken het meest kansrijk 
waar al voorzieningen aanwezig zijn en waar een groot deel van de 
woningvoorraad aanpasbaar is. In hoeverre er dan al 
nultredenwoningen aanwezig zijn is dan minder van belang. Dit 
betekent dat de wijken die in de eerste en de laatste kolom goed 
scoren het meest kansrijk zijn. Dit is de wijk De Haar in Holten en 
de wijken Braakmanslanden, De Welle en Plan Zuid in Rijssen. De 
wijken De Welle en Plan Zuid hebben delen waar de woningen goed 
aanpasbaar zijn, maar ook delen waar ze minder goed aan te 
passen zijn. In deze wijk heeft dit voornamelijk te maken met de 
kavelgrootte en hoogteverschillen. In Holten is een groot deel van 
de woningvoorraad van de bezochte wijken goed aanpasbaar, alleen 
in Noordenberg en een deel van het centrum van Holten is de 
aanpasbaarheid slechter.   
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4. Input startbijeenkomst 
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Start bijeenkomst 
Voor het project ‘Wijk van de Toekomst’ heeft een startbijeenkomst 
plaatsgevonden. Partijen die aanwezig waren: 
- Gemeente (sociaal domein, wonen, milieu, verkeer en 

grondzaken) 
- Provincie Overijssel  
- Woningcorporatie De Goede Woning 
- Woningcorporatie Viverion 
- Viavie Welzijn 
- Zorgpartij  
 
Tijdens deze bijeenkomst is ingezoomd op de demografische 
ontwikkelingen in beide kernen (in welke mate de vergrijzing 
optreedt), de woningvoorraad in verschillende wijken en het 
bestaande beleid en de ambities van de verschillende partijen. Ook 
is de relatie gelegd met het coalitieakkoord. De woningcorporaties 
hebben een toelichting gegeven op hun plannen om hun bezit te 
verduurzamen en de partijen van het sociaal domein hebben inzicht 
gegeven in de lopende projecten in de verschillende wijken. Op 
basis van deze informatie en de kennis van de deelnemers hebben 
alle partijen aangegeven welke wijk(en) zij als het meest kansrijk 
zien om een pilot te starten. Hierbij speelden de aspecten kwaliteit 
van de woningvoorraad, woonomgeving en sociale problematiek een 
rol.  
 
De volgende wijken kwamen naar voren als kansrijk:  
- Braakmanslanden 

Hier loopt al een pilotproject om het sociale netwerk in de wijk 
te versterken, hier zou bij aangesloten kunnen worden. 
Daarnaast maken inwoners zich zorgen over verpaupering van 
delen van de wijk en het verdwijnen van voorzieningen, zoals de 
supermarkt. Een centraal ontmoetingspunt ontbreekt nu, met 
name voor ouderen. Ook De Goede Woning geeft aan dat er 
opvallend veel achterstanden in deze wijk zijn. Verder is een 
deel van de wijk erg stenig en anoniem en geeft de opzet van 
de wijk een minder veilig gevoel (bloemkoolwijk). De wijk leent 
zich slecht voor sociale cohesie door de stedenbouwkundige 
structuur. Er is wel veel openbaar groen, maar dit heeft vaak 

geen functie. Ook ziet Viverion dat huurders minder interesse 
hebben om in delen van deze wijk te wonen.  

- Plan Zuid 
Ook hier loopt een pilotproject om het sociale netwerk in de 
wijk te versterken. Hier zou bij aangehaakt kunnen worden. Er 
is veel eenzaamheid onder ouderen in de wijk. 
Verkeersveiligheid is ook een issue, het gebied is niet ingericht 
als 30 km zone. Ook samen met corporaties liggen er kansen. 

- De Haar en De Kol 
Zelfde redenen als Plan Zuid. De Haar is nog wat kansrijker 
omdat sociale veiligheid hier ook een issue is door de 
aanwezigheid van een scholengemeenschap. Met name oudere 
inwoners ervaren een gevoel van onveiligheid.  

- Nieuwland en Lentfert 
Vooral op het gebied van verkeersveiligheid, weginrichting. Het 
gebied is niet ingericht als 30 km zone. Overige punten: slechte 
bestrating, te weinig parkeerplekken, inrichting van de weg. De 
wegen zijn toe aan onderhoud. Energetisch ook slechte 
woningen. De Wijk is vrij stenig. Er liggen ook kansen samen 
met de corporaties.   

- De Welle 
Hier gaat Viverion bezig om haar bezit te verduurzamen. Ook de 
uitstraling van de woningen zou beter kunnen. Risico op 
verpaupering in de toekomst.  

- Centrum  
Visitekaartje van Rijssen. Hier zou je kunnen laten zien wat je 
samen kan doen en bereiken.  

 
Naast de kansrijke wijken is er ook gekeken naar de wijken die in 
ieder geval afvallen omdat hier niet zoveel aan de hand is. De 
woningen zijn goed, er zijn geen grote sociale problemen en ook de 
woonomgeving is prima. Dit zijn Veneslagen in Rijssen en De Liesen 
in Holten.  
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5. Stedenbouwkundige blik 
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De projectgroep (zie partijen genoemd in de inleiding) heeft de 
wijken die als het meest kansrijk naar voren kwamen tijdens de 
startbijeenkomst bezocht. Hierbij is gekeken naar de woningen, de 
stedenbouwkundige structuur en de openbare ruimte. Dit hoofdstuk 
zoomt in op de stedenbouwkundige kwaliteit. Een samenvatting van 
de belangrijkste conclusies per wijk staat hieronder beschreven. We 
hebben onderscheid gemaakt tussen: 

- Verbeterpunten: opvallende negatieve aspecten 
- Gevaar: met name kwetsbaarheid in de toekomst, hoe 

aantrekkelijk blijft een buurt op termijn. 
- Kansen: veelal minder eenvoudige, maar mogelijk 

waardevolle bijdragen voor de buurt op termijn 
- Maatregelen: concrete mogelijk voor te nemen 

maatregelen, aanpassing onderhoud, beleid, handhaving 
 
Op de kaart in bijlage III zijn de stedenbouwkundige bevindingen 
weergegeven, vergelijkbaar met de andere analyses. In bijlage IV 
zijn de algemene bevindingen en indrukken weergegeven.   
 
De Haar – Holten 
Nette groene buurt waarin veel verkocht is. Zichtbaar is dat de 
bewoners behoefte hebben aan hun auto voor de deur. Het lijkt er 
op dat de bewoners overwegend gezinnen zijn. Er is sprake van een 
goede benutting van de openbare ruimte, de groene hofjes aan de 
voorzijde van de woningen worden goed benut voor bijvoorbeeld 
spelen. De woningen zijn dieper in vergelijking met andere oudere 
buurten met sociale woningbouw, 110 m² t.o.v. 92 m². Hetzelfde 
geldt voor de kavels, hiermee biedt de stedenbouwkundige opzet 
een goede mogeijkheid de woningen op termijn geschikt te maken 
voor ouderen (levensloopbestendig). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Verbeterpunten:  
- Smalle achterpaden, soms met lichtarmaturen die de doorgang 

belemmeren. 
- Materialisatie van de parkeerhoven, in combinatie met de 

verharding in de tuinen erg hard. 
 
 

Parkeren in de voortuin 
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Gevaar:  
- De open opzet van de buurt, veel erfgrenzen grenzen aan 

openbaar groen. Geen rug aan rug verkavelingen in combinatie 
met veel eigen grond naast en voor de woningen zorgen voor 
veel eigen initiatief, verbouwingen, dichte erfgrenzen en 
parkeren in de voortuin. Nu is dit al storend maar indien dit 
wordt voortgezet bestaat het gevaar dat dit er voor zorgt dat de 
uitstraling van de buurt door de ondergrens heen zakt met 
gevolgen voor de woningwaarde. En er zo een vicieuze cirkel 
ontstaat. 

 
Kansen:  
- Grote repetitie van gelijksoortige woningen, zowel privaat als 

corporatiebezit, biedt kansen op verduurzaming en verbetering 
van levensloopbestendigheid 

- Blijvend aantrekkelijke gezinswijk, beleid op ruimtelijke 
ontwikkeling openbare ruimte en handhaving nodig. 

 
Maatregelen:  
- Aanplant in openbare ruimte (tegen erfgrenzen) om de blik op 

erfafscheidingen te verminderen 
- Minder verharding op de openbare parkeerhoven 
- Tegengaan parkeren in de voortuin. (APV 2.12) 
 
De Kol – Holten 
Een buurt met een erg wisselend beeld (grofweg een oud en een 
nieuw deel). In het oude deel (Noorderberg) is door nieuwkomers in 
het sociale huurdeel een tweedeling tussen oude en nieuwe 
bewoners ontstaan. Dit deel is best lommerrijk met sociale 
woningbouw en woonpaden. Het uiterlijk (onderhoudsstaat) van de 
sociale huurwoningen is nog erg positief voor de uitstraling van de 
buurt.  Deze uit de jaren ’90 daterende renovatie is echter 
waarschijnlijk technisch toch verouderd. Ten zuiden en westen 
hiervan liggen erg kale straten (recent opnieuw aangelegd) met veel 
verharding en weinig straatgroen (omgeving Waardenborchstraat). 
Hier is de uitstraling van de omgeving volledig afhankelijk van de 
particuliere voortuinen. Zie het kaartje van Holten op pagina 35 
(locatie: Versteend straatbeeld). 
 

Het nieuwe deel (aan de noordzijde) bevat weliswaar de school in 
een groen gebied als ruimtelijk ankerpunt, maar is verder erg krap 
opgezet (geen trottoirs) met een erg hoge dichtheid. Dit is het 
meest duidelijk in de Weverstraat met aan één zijde de oude en aan 
de andere zijde de nieuwe bebouwing. 
 

 
Weinig straatgroen 
 

 
Woonpad in Noordenberg 
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Straat met maatvoering, zonder trottoir in nieuwbouwgedeelte  
 
Verbeterpunten:  
- Zorg voor voldoende openbare ruimte in de hele buurt, ook in 

het noordelijk deel bij de ontwikkeling op de voormalige 
schoollocatie. Losse kavels (reeds uitgegeven) vallen niet onder 
openbare ruimte. Op de oude schoollocatie wordt hier deels al 
op ingespeeld, doordat een deel bestemd is voor openbaar 
groen (zie verkavelingskaart in bijlage V).  

 
Gevaar:  
- De Kol en Noorderberg, dat door ons is bezocht, is door het 

hoogteverschil en de totaal verschillende aard te verdelen in 
drie delen: oud corporatiebezit, oud privaat, en delen met 
sociale huur. De recente planvorming gaat vooral over de 
nieuwbouwontwikkelingen. Aandacht voor het bestaande sociale 
huurdeel is nodig.  

 
Kansen:  
- Weinig ruimtelijke kansen behalve de inrichting van een deel 

van de leeggekomen locatie ter plaatse van de voormalige 
school, maar deze is al uitgegeven (zie bijlage V).  

 
Maatregelen:  
- Vergroening van de woonomgeving en een openbare plek voor 

het zuidelijk deel van de buurt.   

- Bij aanpassingen in de openbare ruimte aandacht voor 
ruimtelijke bindende rol van de Kolweg. 

 
Braakmanslanden – Rijssen 
Groene bloemkoolwijk die met name in het hart wat minder karakter 
heeft. Ook is er weinig variatie in woningtypen in het centrale / 
westelijke deel. Sterk punt is het cluster voorzieningen in de buurt, 
echter zonder supermarkt is het wel wat kaal. In het westelijke deel 
(ten westen van de Roelf Bosmastraat) is er sprake van veel groen 
áchter de woningen en juist op sommige plekken is de 
woonomgeving erg stenig aan de vóórzijde. De woningen zijn op 
wat uitzonderingen na erg gesloten, door bergingen met veelal 
daarnaast parkeerplaatsen aan de voorzijde en in de loop der tijd 
geplaatste (houten) erfafscheidingen. Zo bestaat de openbare 
ruimte aan de voorzijde overwegend uit parkeerhofjes en hebben 
delen een erg stenige uitstraling, en de achterzijde een onbenut 
stuk groen. Er zijn weliswaar speelterreinen en dergelijke, maar veel 
van het groen vormt een rommelig gebied achter zelfgeplaatste 
erfafscheidingen. De openbare ruimte nodigt niet uit tot bewegen.  
 
In het oostelijk deel wat redelijk is, is de invulling ter plaatse van de 
van Heekstraat dusdanig vormgeven dat elke aanpassing die gedaan 
wordt aan erfafscheidingen en private buitenruimte een direct effect 
heeft op het straatbeeld.  
 
Het deel ten zuiden van de Diekjansweg bevat op plekken 
vergelijkbare ruimtelijke problematiek, maar in mindere mate en het 
ziet er vaak beter uit vanwege minder gesloten voorgevels (wel een 
uitbouw maar geen bergingen). Zie het kaartje van Rijssen op 
pagina 34 (locatie: Versteend straatbeeld). Daarnaast wordt hier in 
clusters geparkeerd, in plaats van voor ieders eigen deur of op 
eigen terrein. Andere delen van het zuidelijk deel hebben een goede 
uitstraling.  
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Stenige uitstraling door de bergingen aan de voorzijde 
 

 
Openbaar groen past niet bij het gebruik van de private kavels (ongebruikt) 
 

 
Het straatbeeld Van Heekstraat erg gevoelig voor private veranderingen 

 
Vergelijkbare maar veel beter georganiseerde zuidelijk deel  
 
Verbeterpunten:  
- De harde uitstraling door de verharding en de gesloten 

voorzijden in het centrale deel. 
- Benutting openbaar groen is matig, de voorheen open relatie 

tussen achtertuin en groen is op veel plekken verdwenen.  
 
Gevaar:  
- Beeld van de wijk zorgt voor slecht imago terwijl de buurt alle 

kansen en fysieke ruimte heeft om een aantrekkelijke buurt te 
zijn. 

- De stedenbouwkundige uitstraling zou gebaat zijn bij meer 
openheid aan de voor én achterzijde van de woningen omdat 
dan de kleine gemeenschappelijke hofjes van de bloemkool 
optimaal worden benut.  

- De mensen in de buurt hebben meer behoefte aan privacy dan 
de buurt in 1e aanleg geeft, getuige de erfafscheidingen die de 
ruimtelijk relatie tussen achtertuinen en openbaar groen 
dichtzetten. 
 

Kansen: 
- Meer aandacht voor goede aansluiting tuinen en openbaar 

groen, formaliseren overgangen, routes naar achtertuinen ter 
verbetering van de uitstraling. 

- Leefbaarder maken winkelcentrum, wonen mogelijk maken. 
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Maatregelen: 
- Organiseren goede parkeeroplossingen, ten behoeve van het 

verbeteren van het straatbeeld. 
- Planmatige aanpassing van de lay-out van woningen / 

bergingen aan de voorzijde in combinatie met aanpak of plan 
bergingen / erfafscheidingen achterzijde. Betere en nettere 
afsluitingen aan achterzijde, bewoonbaar maken voorzijde.  

 
De Welle – Rijssen 
Een “stedelijke buurt” met in het noordwesten een aantal 
aantrekkelijke straten waarbij enkel de woningvoorraad een issue 
kan zijn (ondiep). Verder wat verouderde bejaardenwoningen. De 
straten hebben een goed profiel, zowel qua verhouding als 
materialisatie. Dit levert een samenhangend karaktervol straatbeeld 
op. Dit is anders dan bijvoorbeeld de straten van De Kol in Holten, 
die open en wijds ogen. Het hart van de buurt rondom de 
fysiotherapeut oogt wat verwaarloosd. Het deel ten zuiden van de 
Welleweg heeft weliswaar ruimere straten en grotere woningen 
(groene vingers naar het landschap), maar deze ogen nogal kaal. 
Zie het kaartje van Rijssen op pagina 34 (locatie: Kale bebouwing 
en verminderde uitstraling). De bebouwing hier is wat eenvoudig en 
qua uitstraling is dit niet veel beter. Het oostelijk deel heeft weer 
een beduidend betere staat. 
 

 
Aantrekkelijke woonstraat in noordelijk deel 
 

 
Ongedefinieerd hart van de buurt aan de Welleweg (reeds nieuwbouwplan in 
ontwikkeling) 
 

 
Kale uitstraling zuidelijk deel 
 

 
Irenelaan  
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Verbeterpunten:  
- Uitstraling rondom Koninginneweg – Prins Bernhardstraat, zowel 

de woningen als inrichting van de openbare ruimte. 
 
Gevaar:  
- Behoud of versterking van de samenhang in de buurt is van 

belang, de lege locatie aan de Welleweg vraagt om substantiële 
openbare ruimte en mogelijk (kleinschalig) gestapelde bouw. 
Voor deze locatie is al een bestemmingsplan en het bouwplan 
wordt momenteel uitgewerkt.  

- De staat van en het niet levensloopbestendig zijn van de 
bestaande woningvoorraad met name in het noordelijk deel van 
de buurt.  

 
Kansen:  
- Herstructurering van de locatie aan weerszijden van de 

Irenelaan biedt de kans om aan de buurt een aantrekkelijke 
hoofdstructuur te geven. De Irenelaan vormt op de schaal van 
Rijssen samen met de Wijnand Zeeuwstraat en Karel 
Doormanstraat een belangrijke ruimtelijke structuur die 
aandacht verdient. 

- Door juiste invulling van de leeggekomen locatie ter plaatse van 
de school aan de Welleweg, de groene wig naar het landschap 
beter beleefbaar maken. 

 
Maatregelen:  
- Zorg voor herkenningspunten in de buurt, met voldoende echte 

openbare ruimte. 
- Straatbomen, met name in het zuidelijk deel. 
 
Plan Zuid – Rijssen 
Het is een grote buurt met enkele onaantrekkelijke plekken, maar 
op dit moment geen grote problemen. Wel is er sprake van veel 
vergelijkbaar woningaanbod en vergelijkbare woonstraten waarin op 
termijn wel een gevaar schuilt.  
 
Een helder onderscheid is er tussen het deel ten noorden van de 
Wijnand Zeeuwstraat en het deel ten zuiden daarvan.  

Het noordelijk deel bevat veel verschillende woningtypen. 
Het zuidelijk deel valt uiteen in een paar delen, het westelijk deel 
met veel vrijstaande grondgebonden woningen van één laag en een 
kap. Ten oosten daarvan aan weerszijden van een grote wig een 
enorm cluster van overwegend seriematige eengezinswoningen. Dit 
gebied oogt verzorgd, maar als totaal is het veel van hetzelfde. Zie 
het kaartje van Rijssen op pagina 34 (locatie: Seriematige bouw). 
  

 
Omgeving supermarkt 
 

 
Veel bebouwing en begroeiing in groene wig 
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Veel van hetzelfde 
 

 
De Vincent van Goghstraat ter plekke van de groene wig,  
dichtbegroeid en functieloos.  
 
Verbeterpunten:  
- De omgeving, met name naast de MT supermarkt, ook 

belangrijk voor Plan Zuid (net over de grens met Hofstee en 
Delle), een belangrijke plek in de buurt die ruimtelijk een 
slechte kwaliteit heeft. Dit zit hem in de particuliere woningen 
en de inrichting van de openbare ruimte (zie ook afbeelding). 

- De groene wiggen (speeltuinvereniging en speelveld) zijn 
enigszins dichtgegroeid. Openheid naar het landschap is een 
belangrijke te behouden kwaliteit (de Vincent van Goghstraat is 
dichtgegroeid). 

- Ondanks de herinrichting is er op veel plekken extreem weinig 
straatgroen. 

- Ter plekke van de hoogbouw aan de Pieter Breughelstraat is de 
relatie tussen complexen en maaiveld matig. 

 
Gevaar:  

- Op dit moment ziet de buurt er goed uit, op een aantal plekken 
wordt er in de voortuin geparkeerd. Handhaving is een 
aandachtspunt. 

- Op veel plekken is er een behoorlijk hoogteverschil tussen woning 
en straat (levensloopbestendigheid). 

- Afstand tot centrum van het zuidelijk deel 
(levensloopbestendigheid). 

- Weinig variatie in woningaanbod, in grote delen van het gebied 
geen uniek aanbod. 
 
Maatregelen: 
- Vergroening openbare ruimte waar mogelijk. 
- Tegengaan parkeren in de voortuin bij rijwoningen (APV 2.12). 
- Minder begroeiing tussen sportpark en groene wig, eventueel 

betere fysieke verbinding.  
 

Kansen: 
- Versterken hiërarchie / onderscheid tussen de verschillende 

straten en plekken, bijvoorbeeld meer groen in de noord-zuid 
lopende linten en waar mogelijk langs doorgaande wegen. Bij 
nieuwbouw in de vorm van gestapeld bouwen kan de 
eentonigheid doorbroken worden en op termijn van waarde 
blijken. 

- Grote repetitie van gelijksoortige woningen, zowel privaat als 
corporatiebezit biedt kansen op verduurzaming, en verbetering 
van levensloopbestendigheid. 

- Bij elke ingreep in het zuidelijk deel inzetten op versterking 
ruimtelijke of functionele relatie met het landschap. De ligging 
maakt Plan Zuid aantrekkelijk. De openheid van de groene 
wiggen zou versterkt kunnen worden. Zo kun je je bijvoorbeeld 
afvragen wat de functie is van de van Goghstraat ter plaatse 
van de wig. Zie het kaartje van Rijssen op pagina 34 (locatie: 
Versterking relatie met landschap). 
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Nieuwland en Lentfert – Rijssen 
Prima buurt voor wat betreft het “organische” oude deel. Er liggen 
kansen op de leegstaande schoollocatie aan de Zeven Peggenweg. 
De groene wig naar het landschap is niet dichtgezet.  
 
Opvallend aan de buurt is de variatie. Het gemeenschappelijke 
karakter van de woonstraten van de sociale huur en 
seniorenwoningen in de Lindelaan naast de gemeenschappelijkheid 
van de grootschaligere nieuwbouw (zorg) van de Bolder, vlakbij 
oude linten en straten met het karakter van groene woonerven. Zo 
is er in de hele buurt een grote variatie in woonsferen.  
 
Opvallend is het, op sommige plekken, totaal ontbreken van 
straatbomen (bijvoorbeeld in de Lijsterbeslaan) wat de buurt erg 
kaal maakt op sommige plekken, terwijl er voldoende ruimte is. De 
hoogteverschillen in de buurt zijn aanzienlijk, maar dragen hier ook 
bij aan de variatie in de buurt. De bebouwing in het oostelijk deel 
van de buurt heeft geen duidelijke karakteristiek en op plekken zijn 
erfafscheidingen nadrukkelijk aanwezig wat zorgt voor een minder 
aantrekkelijk straatbeeld. Zie kaartje van Rijssen op pagina 34 
(locatie: Minder aantrekkelijk straatbeeld). Dit is vooral een gevolg 
van de stedenbouwkundige verkaveling waarbij op meer plekken 
dan in Plan Zuid achtertuinen grenzen aan de openbare ruimte. 
 

 
Besloten woonmilieu 
 

 
“gemeenschappelijke besloten verkaveling” 
 

 
Groen ontspannen straatbeeld 
 
Verbeterpunten:  
- Het op plekken ontbreken van straatgroen. 
 
Gevaar:  
- Op veel plekken is er een behoorlijk hoogteverschil tussen 

woning en straat.  
 
Oplossingen:  
- Straatbomen toevoegen. 
- Aanplant in openbare ruimte (tegen erfgrenzen) om de blik op 

erfafscheidingen te verminderen. 
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Kansen: 
- De gevarieerdheid van de buurt en het ontbreken van grote 

samenhangende delen zal ook in de toekomst zorgen voor 
mogelijkheden om kleinschalig in te grijpen.  

- Maat van veel van de woningen (diepte) maakt 
levensloopbestendig maken van de woningvoorraad op veel 
plekken mogelijk. 

 
Niet bezochte buurten met opvallende score uit analyses 
Uit de analyse van de woningvoorraad kwamen, naast de bezochte 
wijken, nog twee wijken naar voren waarbij de scores opvallend 
waren en reden om nader op in te zoomen. Op basis van 
desktoponderzoek hebben we deze twee wijken nader bekeken.  
 
Centrum-Holten 
Met name het noordelijke uitloopgebied van het centrum in Holten 
is minder aantrekkelijk. De uitstraling van de bebouwing en de 
openbare ruimte oogt allemaal iets minder luxe dan in hart van het 
centrum. Zie het kaartje van Holten op pagina 35 (locatie: Minder 
luxe uitstraling dan centrum). Deels is dit mogelijk te verklaren door 
het relatief grote aantal kleinere losse panden zonder al te grote 
kavels in combinatie met bedrijfsbebouwing aan huis en nabijheid 
van het spoor. Dit heeft waarschijnlijk invloed op de vierkante 
meterprijs in relatie tot de energetische eigenschappen van de 
woningen. Eenzelfde effect is ook in mindere mate zichtbaar in het 
noordelijk deel van het centrum van Rijssen. Zie het kaartje van 
Rijssen op pagina 34 (locatie: Minder luxe uitstraling dan centrum). 
 
Lage Es -Rijssen 
Deze buurt valt duidelijk uiteen in 4 belangrijke delen die extreem 
van elkaar verschillen qua kwaliteit en uitstraling, zowel positief als 
negatief. Daarmee is de totaalbeoordeling wellicht niet zo slecht, 
maar is er wel degelijk ruimte voor verbetering.  
De noordrand heeft oude lintbebouwing en een nieuwbouwbuurtje 
aan de Karel Doormanstraat. Stedenbouwkundig zijn hier geen 
opvallende dingen. Het oostelijk deel heeft vrijstaande particuliere 
woningen met een goede uitstraling (villapark). Een bijna volledig 
corporatiedeel aan de noordzijde heeft een relatief groot aandeel 
portieketageflats. De openbare ruimte is hier ondanks het vele 

groen onbenut. Het is in vergelijking tot andere plekken in Rijssen 
vrij armoedig en sober ingericht. Zie het kaartje van Rijssen op 
pagina 34 (locatie: Onbenutte openbare ruimte). Samen met de 
uitstraling van de ongerenoveerde portieketageflats is dit niet 
aantrekkelijk. Tot slot een deel met een mix van corporatiebezit en 
voorheen corporatiebezit met grondgebonden woningen (veel twee-
onder-een-kap) aan voor Rijssen unieke groene hoven. De woningen 
echter zijn verouderde twee-onder-een-kap woningen, deels 
corporatiebezit, wat de energetische matige kwaliteit verklaart.  
 
Samenvatting beoordeelde wijken 
In onderstaande matrix zijn de beoordeelde wijken weergegeven. 
Ook hier geldt hoe groener de score, hoe beter de 
stedenbouwkundige kwaliteit. In Braakmanslanden en De Lage Es is 
niet een algeheel beeld voor de hele wijk te schetsen. Zo zijn er 
bepaalde gebieden in deze wijken die beduidend slechter scoren 
dan de rest van de wijk. Op de kaart in bijlage II is aangegeven om 
welke gebieden dit gaat.   
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Kijken we naar de stedenbouwkundige kwaliteit dan lijkt in 
Braakmanslanden op dit moment de grootste opgave te liggen om 
de wijk te verbeteren.   

 
  *In Braakmanslanden en De Lage Es zijn buurten die beduidend slechter 
scoren dan de rest van de wijk. Zie hiervoor bijlage III. 
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6. Plannen / projecten corporaties en gemeente 
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Ook de corporaties moeten hun bezit verduurzamen en de 
gemeente heeft een aantal lopende projecten in het sociaal domein. 
Hieronder staan de plannen en de projecten van de corporaties en 
de gemeente beschreven. Op de volgende bladzijde is dit op kaart 
aangegeven. De gebieden waar Viverion aan de slag gaat zijn met 
rode cirkels aangegeven en waar De Goede Woning aan de slag 
gaat is met blauwe cirkels aangegeven. Naast de projecten in het 
sociaal domein, is er ook gekeken naar de leeftijd van de wegen en 
de riolering. Bij oude wegen en riolering die wellicht op termijn aan 
vervanging of onderhoud toe zijn liggen kansen om gelijk iets aan 
de woonomgeving / openbare ruimte te doen. 
 
Viverion 
De komende vijf jaar gaat Viverion haar bezit verduurzamen. In 
2025 moeten de woningen gemiddeld een energie index hebben van 
1,18 (label A). Ook willen ze naar CO2 neutraal, maar hiervoor 
liggen nog geen concrete plannen en hierin willen ze samen 
optrekken met de gemeente in het kader van de energietransitie. 
Viverion wil haar bezit laten afnemen door een deel te slopen en 
hiervoor minder vervangende nieuwbouw te realiseren en door een 
deel te verkopen. Waar dit zal zijn is nog niet bekend. Viverion is 
nog in gesprek met de gemeente hierover in het kader van de 
prestatieafspraken. Hierna wordt aangegeven welke woningen 
Viverion per wijk gaat verbeteren / verduurzamen.  
 
Rijssen 
In totaal gaat Viverion in de periode 2018 t/m 2022 503 
woninge/appartementen in Rijssen verduurzamen/verbeteren. Dit is 
als volgt verdeeld:  
• Braakmanslanden – 48 (omgeving Broedersdijk, Diekjansweg)  
• Centrum – 69 (omgeving Oranjestraat) 
• De Welle – 139 (omgeving Graaf Willem Lodewijkstraat, Prins 

Mauritsstraat, Kattenhaarsweg, Wellenweg) 
• Kern Rand – 177 (omgeving, Graaf Ottostraat, Verlengde 

Oranjestraat, Oosterhofweg, Zaagkoelle, Parkzicht) 
• Veeneslagen – 35 (omgeving Reigerstraat) 
• Zuiderenk – 35 (omgeving Enterstraat) 
 

 

Holten 
In totaal gaat Viverion in de periode 2018 t/m 2022 274 
woninge/appartementen in Holten verduurzamen/verbeteren. Dit is 
als volgt verdeeld: 
• De Haar – 82 (omgeving Canadastraat, Verzetsstraat) 
• Kom – 21 (omgeving Pastoriestraat, Boschkampstraat) 
• Oost – 167 (omgeving Industriestraat, Goldsteinstraat, 

Hoffesstraat, Kozakkenstraat) 
• Zuiderenk - 4 
 
De Goede Woning 
In de volgende complexen in het zuiden van Rijssen staat groot 
onderhoud gepland: 

- Nieuwland en Lentfert: 30 seniorenwoningen aan de 
Nieuwlandsweg en de Van Broekhuizenstraat (2020) 

- De Welle: 20 seniorenwoningen aan Steenakkersweg / Pr. 
Willem Alexanderlaan (2021) 

- Plan Zuid: 20 eengezinswoningen aan de J. van den 
Vondelstraat (2021) 

- Plan Zuid: 119 eengezinswoningen aan de R. van Rijnstraat, 
J. Reviusstraat, Gerststraat, C. Huygensstraat, Lodderstraat 
en de Tarwestraat (2022-2025).  

 
Geplande werkzaamheden zijn:  

- Verduurzamen van de woning 
- Vervangen kozijnen waar nodig 
- Vervangen daken waar nodig 
- Gasloos indien mogelijk en betaalbaar 
- Toepassen WTW installatie en zonnepanelen 

 
Er wordt gekeken om ook naar gasloos te gaan, maar dit moet 
financieel wel haalbaar zijn. Op dit moment zijn de kosten nog te 
hoog om bestaand bezit gasloos te maken. Doelstelling is gemiddeld 
energielabel B in 2021.  
 
De Goede Woning ziet twee gebieden die de komende tijd extra 
aandacht verdienen:  

- Braakmanslanden: er is geen sprake van verpaupering, 
maar een aantal ontwikkelingen zijn kritisch waaronder het 
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aandeel inactieven. Tevens heeft de wijk een stenig en 
anoniem karakter. Deze wijk is aangewezen als 
‘Doorexploiteren met visieontwikkeling’. Strategieën voor 
deze wijk: 

o Verbeteren van de uitstraling van de wijk en het 
creëren van een meer gevarieerd beeld 
(heterogeniteit). 

o Toevoegen van meer openbaar groen. 
o Op hoog niveau renoveren van de woningen door de 

woonkamer aan de straat te realiseren en de 
bergingen achter de woningen te realiseren, 
inzetten op duurzaamheid.  

o Inzetten van sociale interventies zoals deze de 
afgelopen jaren in de wijk Zuid/Delle zijn ingezet.  

o Gevarieerde huurprijsstellingen.  
- Delle/Plan Zuid: hier moet voorkomen worden dat de 

bewonerssamenstelling te eenzijdig wordt en meer 
differentiatie moet bevorderd worden. Daarom wordt 
geïnvesteerd in de kwaliteit van de wijk met een 
renovatieprogramma en is een deel van het versnipperd 
bezit aangewezen voor verkoop. Strategieën voor deze wijk: 

o Doorexploiteren en potentiële inbreidings-
/herontwikkelingslocaties benutten. 

o Aandacht voor de samenstelling van de wijk en 
voorkomen van eenzijdige samenstelling. Zorg voor 
meer differentiatie.  
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Projecten sociaal domein gemeente 
Vanuit het sociaal domein zijn er in verschillende buurten in Rijssen-
Holten pilotprojecten gestart om het sociaal netwerk van mensen te 
versterken. In zes wijken wordt gekeken wat goed is vanuit sociaal 
oogpunt en wat de aandachtspunten zijn. Het gaat in Rijssen om de 
wijken Veeneslagen, Braakmanslanden, Plan Zuid en Centrum 
Rijssen. In Holten zijn het De Kol en De Haar. Het project loopt nu 
1,5 jaar en de ervaring is dat de sociale cohesie lastig op gang te 
brengen is. Enerzijds is er een groep waar thema’s als 
vereenzaming in toenemende mate aan de orde is. Anderzijds is er 
de jongere bevolkingsgroep die werk en vrijetijdsbestedings heeft 
en weinig behoefte heeft om anderen te ondersteunen. Lastig op 
gang te brengen, maar Rijssen-Holten is wel een gemeente waar 
noaberschap nog aanwezig is. In twee wijken heerst een dynamiek 
die kansrijk is; Braakmanslanden en De Haar. Dit heeft onder 
andere te maken met een actieve wijkgroep en een nieuwe school in 
de wijk. In deze twee wijken nadrukkelijkere acties inzetten om de 
sociale cohesie te versterker. Bijvoorbeeld samen met 
zorg/welzijnspartijen een fysiek inlooppunt creëren. Hier is ook 
behoefte aan vanuit bewoners. 
 
Wegen en riolering 
Op de kaarten in bijlage III is aangegeven wanneer de wegen en de 
riolering is aangelegd of vervangen.  
 
Wegen 
Als we kijken naar de plekken waar deze het eerste aan onderhoud 
of vervanging toe zijn dan zien we dat de oudste wegen in Rijssen 
in delen van De Welle en Plan Zuid liggen (aanleg / vervaging 
tussen 1945 en 1960). Ook in De Lage Es ligt nog één straat die in 
dezelfde periode aangelegd danwel vervangen is. In Holten liggen 
de oudste wegen in delen van De Kol en Noordenberg en nog een 
paar straten in andere wijken. Deze wegen zijn echter wel jonger 
dan in Rijssen: aangelegd dan wel vervangen tussen 1960 en 1970.  
 
Riolering 
In Rijssen ligt het grootste deel van de oudste riolering in De Lage 
Es (aanleg/vervanging tussen 1945 en 1960). Daarna ligt de oudste 
riolering in delen van Nieuwland en Lentfert, Plan Zuid en De Welle 

(aanleg/vervanging tussen 1960 en 1970). In Holten liggen nog in 
een paar kleine straatjes riolering uit de periode 1945 en 1960, 
namelijk in het centrum. Riolering uit de periode 1960 en 1970 ligt 
in heel de wijk Noordenberg en in het oostelijke deel van De Kol.  
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7. Top 5 wijken 
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In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de bevindingen uit 
voorgaande hoofdstukken. In de matrix staat per wijk enerzijds 
aangegeven wat de opgave is in de woningvoorraad en 
stedenbouwkundig. Rood betekent een slechte score (dus een grote 
opgave) en groen betekent een goede score (dus geen/nauwelijks 
een opgave). Anderzijds worden de kansen aangegeven op het 
gebied van ouderen en lopende projecten/plannen van de gemeente 
en corporaties en kansen op het gebied van wegen en riolering. 
Rood betekent hier dat er geen kansen liggen en groen betekent dat 
er kansen liggen om bij aan te haken. Op basis van deze gegevens 
is een top 5 samengesteld van wijken die het meest kansrijk zijn 
voor een pilot. Tijdens een workshop is dieper ingaan op deze vijf 
wijken en is een voorlopige keuze gemaakt welke wijk (of wijken) 
uiteindelijk de pilotwijk gaan worden voor Wijk van de Toekomst. 
De uitkomsten hiervan staan in hoofdstuk 8.  
 
Als we kijken naar de opgave komen de volgende wijken naar 
voren:   

1. Plan Zuid 
2. De Welle 
3. De Kol  
4. Braakmanslanden 
5. Holten centrum 

Deze wijken scoren slecht op de woninggerelateerde aspecten zoals 
duurzaamheid en woontechnische kwaliteit. Kijken we naar de 
stedenbouwkundige kwaliteit dan ligt in Braakmanslanden de 
grootste opgave, gevolgd door De Kol, Plan Zuid en delen van De 
Haar en delen van de De Lage Es. Omdat Braakmanslanden het 
slechtst scoort op stedenbouwkundige kwaliteit is deze wijk ook in 
de top 5 meegenomen. Voor ouderen liggen de grootste kansen in 
De Haar en Braakmanslanden, gevolgd door De Welle, Plan Zuid en 
Holten Centrum. Overige kansen (aansluiting projecten sociaal 
domein en duurzaamheidsprojecten corporaties) zijn het grootst in 
De Haar en Braakmanslanden, maar liggen ook in andere wijken.   
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De Haar
De Kol (zonder de nieuwbouw)
De Liesen
Beuseberg
Lukensveld
Centrum
Noordenberg

Braakmanslanden
De Welle
Plan Zuid
Nieuwland / Lentfert
Veeneslagen
Hagslagen
Stad West
Hofstee en Delle
Dannenberg+ Het Molenstal
Centrum
Stad Oost+Hangerad
De Lage Es
Bijvank+Verenland
Stokmansveld

Opgave Kansen 
ouderen

Holten

Rijssen

Overige kansen

heel slecht
slecht
redelijk
goed
heel goed
niet beoordeeld

aantal kansen 
kansen
veel kansen
geen duidelijke 
kansen
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Een aantal algemene stappen die voor elke wijk gelden:  
- Aanhaken bij verduurzamingsplannen corporaties in relatie 

tot de energietransitie.  
- Onderzoeken wat er op het gebied van de energietransitie 

gedaan moet worden.  
- Aanbod maken voor particuliere woningeigenaren, zowel op 

het gebied van verduurzamen als op het 
levensloopbestendig maken. Kijken naar mogelijkheden tot 
standaardisatie op basis van woningtype / bouwjaar. Dit 
alles moet aansluiten op de keuzes die per wijk worden 
gemaakt in relatie tot de energietransitie.  

- Campagnes opstellen voor particuliere woningeigenaren. 
- Gemeentelijke leningen / subsidies beschikbaar stellen voor 

verduurzaming en levensloopbestendig maken van 
woningen.  

- Samen met corporaties kijken of ze een deel van de 
woningen levensloopbestendig kunnen maken. 

- Aanhaken bij projecten wegen en riolering.  
- Onderzoeken wat er op het gebied van wateroverlast / 

hittestress (klimaatadaptatie) gedaan kan worden.  
- Onderzoeken wat er op het gebied van ‘gezonde stad’ 

gedaan kan worden.  
 
Hierna wordt voor de vijf wijken waar de opgave het grootst is en 
waar er kansen liggen nog even kort beschreven wat er speelt en 
wordt de strategie op hoofdlijnen en  wat er zou moeten gebeuren 
beschreven. De nummering van de strategische keuzes geeft tevens 
de prioriteit aan. Zo ligt in de ene wijk de nadruk meer op het 
verduurzamen van de woningen, terwijl in de andere wijk de 
openbare ruimte meer prioriteit heeft. Van deze wijken is alleen 
Holten Centrum niet bezocht. Deze wijk is tijdens de 
startbijeenkomst niet aangewezen als wijk om te bezoeken, maar 
komt uit de analyse wel als wijk naar voren waar vooral op het 
gebied van de woningvoorraad veel te verbeteren valt.  De top 5 
bestaat uit wijken waar verschillende aspecten samen komen. Dit 
betekent niet dat er in andere wijken geen opgave ligt. Ook hier zijn 
soms projecten / maatregelen nodig voor verbetering op bepaalde 
punten.  
 

 
 
 
Plan Zuid  
 
Wat speelt er?  
Er zijn enkele onaantrekkelijke plekken, maar op dit moment geen 
grote problemen op stedenbouwkundig vlak. Op termijn schuilt er 
wel een gevaar door veel vergelijkbaar woningaanbod en 
vergelijkbare woonstraten. Ook zijn er veel kleine woningen waarbij 
het type minder gewild is (op basis van het woningmarktonderzoek 
Rijssen-Holten). De woningen zijn daarnaast ook aan een 
verduurzamingsslag toe, alleen kunnen veel bewoners dit 
waarschijnlijk niet zelf financieren. In deze wijk is er een groot 
risico op energiearmoede.   
 
Strategie 

1. Inzetten op verduurzamen woningvoorraad met speciale 
aandacht voor lage inkomens aansluitend op de keuzes die 
worden gemaakt in het kader van de energietransitie.  

2. Inzetten op woningaanpassingen voor ouderen.   
3. Inzetten op versterken ouderenvoorzieningen (ontmoeting, 

activiteiten, sociaal netwerk, beschut wonen).  
4. Aandacht (bij herstructurering) voor meer variatie in de 

woningvoorraad en verbeteren kwaliteit openbare ruimte.   
 
Wat zou er moeten gebeuren? 

- Verbeteren inrichting openbare ruimte rondom de MT 
supermarkt.  

- Meer onderscheid tussen de verschillende straten en 
plekken. 

- Meer openheid in openbaar groen (sommige stukken zijn nu 
dichtgegroeid).  

- Meer groen in de noord-zuid lopende linten.  
- Bij (vervangende) nieuwbouw; meer variatie in woningtype 

(bijvoorbeeld gestapelde bouw langs doorgaande wegen).  
- Woningen energetisch verbeteren.  
- Woningen levensloopbestendig maken.  
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- Kijken waar mogelijkheden zijn om beschutte woonvormen 
te realiseren.  

- Aanhaken bij project vanuit Sociaal Domein, onderzoek naar 
mogelijkheden om ontmoeting voor ouderen te faciliteren.  

- In het zuidelijke deel bij ingrepen inzetten op versterking 
ruimtelijke of functionele relatie met het landschap.  

- Tegengaan parkeren in de voortuin.  
 
De Welle 
 
Wat speelt er? 
Op stedenbouwkundig gebied is er weinig aan de hand. Het hart van 
de buurt rondom de fysiotherapeut oogt wat verwaarloosd. Het 
zuidelijke deel ten zuiden van de Wellenweg oogt nogal kaal en de 
bebouwing is wat eenvoudig. In deze wijk ligt vooral een opgave in 
de woningvoorraad, zowel op energetische als woontechnische 
kwaliteit. Ook in deze wijk zijn er veel lage inkomens waardoor er 
een groot risico is op energiearmoede.  
 
Strategie 

1. Inzetten op verduurzamen woningvoorraad met speciale 
aandacht voor lage inkomens.  

2. Inzetten op woningaanpassingen voor ouderen.  
3. Inzetten op versterken ouderenvoorzieningen (ontmoeting, 

sociaal netwerk, activiteiten).  
4. Op een paar plekken verbeteren van ruimtelijke structuur / 

openbaar groen.  
 

Wat zou er moeten gebeuren?  
- Woningen energetisch verbeteren. 
- Woningen levensloopbestendig maken. 
- Aanhaken bij project vanuit Sociaal Domein, onderzoek naar 

mogelijkheden om ontmoeting voor ouderen te faciliteren.  
- Verbeteren inrichting openbare ruimte rondom 

Koninginneweg en Prins Bernhardstraat.  
- Herstructurering aan weerszijden van de Irenelaan met 

aandacht voor de ruimtelijke structuur. 
- De groene wig naar het landschap ter plaatse van de school 

aan de Welleweg beter beleefbaar maken. 

- Aanplanten van meer straatbomen. 
 
De Kol 
 
Wat speelt er?  
Dit is een buurt met een erg wisselend beeld (oud en nieuw deel). 
Ten zuiden en westen van de huurwoningen in het oude deel liggen 
erg kale straten (wel recent opnieuw aangelegd) met weinig 
straatgroen. Het noordelijke deel is erg krap opgezet en heeft geen 
trottoirs. Energetisch en woontechnisch ligt er een opgave.  
Strategie 

1. Inzet op openbare ruimte, vergroening.  
2. Inzetten op verduurzamen woningvoorraad met speciale 

aandacht voor lage inkomens.  
3. Inzetten op woningaanpassingen voor ouderen.  

 
Wat moet er gebeuren?  

- Toevoegen meer straatgroen in het zuiden en westen van 
de wijk (omgeving Waardenborgstraat). 

- Realiseren van meer openbare ruimte (ook in het 
noordelijke deel bij de ontwikkeling van de voormalige 
schoollocatie). 

- Bij aanpassingen in de openbare ruimte aandacht voor 
ruimtelijke bindende rol van de Kolweg. 

- Woningen energetisch verbeteren. 
- Woningen levensloopbestendig maken. 

 
Braakmanslanden  
 
Wat speelt er?  
De bloemkoolwijk heeft vooral in het hart wat minder karakter. Er is 
weinig variatie in woningtypen in het centrale / westelijke deel. In 
het westelijke deel is er sprake van veel groen àchter de woningen 
waardoor deze veelal onbenut is en niet uitnodigt tot bewegen. De 
openbare ruimte aan de voorkant is overwegend parkeerhof en 
hebben daardoor een stenige uitstraling. De woningen zijn erg 
gesloten. Woningen zijn energetisch en woontechnisch redelijk. De 
woningen zijn goed aanpasbaar en er zijn veel voorzieningen in de 
wijk waardoor het een geschikte wijk is voor ouderen.  
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Strategie 
1. Inzetten op verbeteren ruimtelijke structuur / openbare 

groen.  
2. Inzetten op verbeteren uitstraling woningen / 

woningaanpassingen. 
3. Inzetten op versterken ouderenvoorzieningen (ontmoeting, 

activiteiten, sociaal netwerk, beschut wonen).  
4. Inzetten op verduurzamen van de woningvoorraad.  

 
Wat moet er gebeuren?  

- Planmatig aanpassen van de uitstraling van de woningen / 
bergingen aan de voorzijde. 

- Verbeteren overgang grensafscheidingen / openbaar groen 
aan de achterkant (betere en nettere afsluiting). 

- Organiseren goede parkeeroplossingen. 
- Formaliseren overgangen, routes naar achtertuinen ter 

verbetering van de uitstraling.  
- Verbeteren benutting openbaar groen.  
- Kijken waar mogelijkheden zijn om beschutte woonvormen 

te realiseren.  
- Aanhaken bij project vanuit Sociaal Domein, onderzoek naar 

mogelijkheden om ontmoeting voor ouderen te faciliteren.  
- Woningen energetisch verbeteren.  
- Woningen levensloopbestendig maken.  

 
Holten centrum 
 
Wat speelt er? 
Met name het noordelijke uitloopgebied van het centrum is minder 
aantrekkelijk door uitstraling van de gebouwen en de openbare 
ruimte, maar over het algemeen is de stedenbouwkundige kwaliteit 
redelijk goed. Ook hier ligt een opgave in de woningvoorraad op het 
gebied van energetische en woontechnische kwaliteit. Ook in deze 
wijk zijn veel lage inkomens. Door de ligging is de marktpositie van 
de woningen wel goed.  
 
Strategie 

1. Inzetten op verduurzamen woningvoorraad met speciale 
aandacht voor lage inkomens.  

2. Inzetten op woningaanpassingen voor ouderen.  
3. Inzetten op versterken ouderenvoorzieningen (ontmoeting, 

sociaal netwerk, activiteiten).  
4. Aantrekkelijk maken noordelijk uitloopgebied.  

 
Wat zou er moeten gebeuren?  

- Woningen energetisch verbeteren. 
- Woningen levensloopbestendig maken.  
- Kijken waar mogelijkheden zijn om beschutte woonvormen 

te realiseren.  
- Onderzoek naar mogelijkheden om ontmoeting voor 

ouderen te faciliteren.  
- Verbeteren uitstraling bebouwing noordelijk uitloopgebied 

van het centrum.  
 
Gezonde Stad 
Overkoepelend geldt voor alle strategieën per wijk dat er ingezet 
wordt op het thema ‘gezonde stad’. Dit betekent inzetten op actief 
burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezond 
verplaatsen, gezond bouwen en gezonde voeding. Dit zal als rode 
draad door de projecten lopen en waar nodig specifieke aandacht 
krijgen in de pilotwijk.  
 
Energietransitie 
Voor elke wijk geldt dat er een opgave ligt in het kader van de 
energietransitie. De gemeente gaat aan de slag om per wijk 
inzichtelijk te maken wat er gebeuren moet en welke wijken kansrijk 
zijn om naar aardgasloos te gaan. In de pilotwijk zal de 
energietransitie een belangrijke rol spelen en zal gekeken worden 
waar de kansen liggen en hoe hier op ingespeeld kan worden.  
 
Klimaatadaptatie 
Voor Rijssen is de applicatie ‘Staat van je straat’ beschikbaar. Deze 
tool geeft per straat inzicht in hoeverre er sprake is van 
wateroverlast, hittestress, droogte en kans op overstromingen. Bij 
het verder uitwerken van het plan van aanpak voor de pilotwijk zal 
dit onderdeel zijn van de verdere analyse en gekeken worden 
hoezeer deze thema’s spelen en hoe dit meegenomen kan worden.  
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8. Uitkomsten workshop: keuze pilotwijk 



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   46 

 

Uit de analyse is een top 5 van wijken naar voren gekomen die in 
aanmerking komen voor de pilot ‘Wijk van de Toekomst’. Tijdens 
een workshop met alle betrokken partijen is op basis van opgaven 
en kansen een (voorlopige) keuze gemaakt voor de pilotwijk.Partijen 
die hierbij aanwezig waren: 

• Gemeente Rijssen-Holten (sociaal domein, wonen, milieu, 
verkeer en grondzaken) 

• Woningcorporatie De Goede Woning 
• Woningcorporatie Viverion 
• Viavie Welzijn 
• Zorgaccent 
• Carint Reggeland 
• Enexis 
• Waterschap  
• Makelaar 

 
Opzet workshop 
De workshop was als volgt opgezet: 

1. presentatie uitkomsten onderzoek en analyse  
2. aanvulling aspecten ‘bereidwilligheid bewoners’ en ‘sociale 

problematiek’ per wijk 
3. individuele keuze pilotwijk (deelnemers mochten elk twee 

stickers plakken) 
4. individuele beargumentatie van de keuze 

 
Aanvulling aspecten ‘bereidwilligheid bewoners’ en ‘sociale 
problematiek’ 
Tijdens de discussie die ontstaat na de presentatie heerst het idee 
dat de sociale problematiek vooral in Braakmanslanden en Plan Zuid 
is. De bewoners hier willen echter graag bijdragen en ook helpen 
met verbeteren. Aangegeven wordt dat in De Kol mensen ook 
meedenken, als voorbeeld wordt het hondenveld aangehaald. In 
Plan Zuid is er ooit een aanzet gemaakt met een burendag, er is nu 
een burencommissie en een actieve club mensen die de burendag 
organiseren en, daarnaast, nadenken over Hart van Zuid (centrale 
plek in de wijk). In Braakmanslanden is een wijkteam georganiseerd 
door professionals waar wijkbewoners in zitten. Duidelijk is dat het 
niet mogelijk is om in alle 6 de wijken evenveel energie te steken.  

Braakmanslanden en Plan Zuid zijn ook de wijk(en) waar veel 
statushouders komen te wonen. Er ontstaan issues op het gebied 
van economische aspecten, maar ook culturele verschillen en 
overlast. De Eritreeërs hebben bijvoorbeeld wat betreft veiligheid en 
opvoeding andere normen en waarden. Hierdoor botst het soms wel 
eens. Verder werd ‘onderwijs’ nog als een kans gezien. Het 
onderwijs en schoolgebouwen vervullen een belangrijke rol binnen 
het sociale domein. De scholen zijn kansen om een aanvulling te 
zijn op het voorzieningenniveau. De scholen gooien de deuren open 
en bieden ruimte. Dit is vooral in De Kol en De Haar.  
 
Conclusie:  

• sociale problematiek is het grootst in de wijken 
Braakmanslanden en Plan Zuid 

• bereidwilligheid bewoners is het grootst in de wijken 
Braakmanslanden, Plan Zuid en De Kol.  

• Kansen met betrekking tot scholen en hun functie in de wijk 
liggen vooral in De Kol en De Haar 

 

 
 Uitkomsten aanvulling aspecten ‘sociale problematiek’ en ‘bereidwilligheid 
bewoners’ 
 
Keuze pilotwijk 
Alle aanwezigen kregen twee stickers die ze op een kaart op de wijk 
mochten plakken waarvan zij vonden dat de pilotwijk moest worden. 
De meeste stickers zijn in Rijssen geplakt. Van Holten heerst het 
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beeld dat het er wel grotendeels ok is. Benoemd wordt dat de kans 
van slagen grotendeels afhangt van bereidheid lokale bewoners. 

Kanswijken Rijssen  

Kanswijken Holten 

Op de foto’s is duidelijk te zien dat Plan Zuid naar voren komt als 
meest kansrijke pilotwijk. Dit heeft te maken met de verschillende 
aspecten die hier samen komen. Er ligt een opgave op het gebied 
van verduurzaming van de woningvoorraad, sociaal en 
stedenbouwkundig. Daarnaast is deze wijk kansrijk omdat er al 
projecten lopen op sociaal gebied, bewoners bereidwillig zijn, er 
kansen liggen voor ouderen en de corporaties met hun voorraad aan 
de slag gaan. Ook werd meerdere keren genoemd dat er misschien 
gekeken moet worden om bij de pilot ook De Welle te betrekken, 
mede doordat hier deels dezelfde opgaven en kansen liggen en de 
bewoners van deze wijk al actief en betrokken zijn. 
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Bijlage I  Kaarten woningvoorraad 
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Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   54 

 

 Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   55 

 

 
 
  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   56 

 

  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   57 

 

  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   58 

 

 
 
  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   59 

 

  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   60 

 

  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   61 

 

  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   62 

 

  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   63 

 

  

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   64 

 

 

Indien er 4 huizen of meer in een grid vallen is deze als zodanig op de kaart weer gegeven.  



Onderzoek en analyse Rijssen-Holten    Definitief  8 maart 2019   65 

 

 

 

  

Bijlage II  Kaarten ouderen 
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Bijlage III  Kaarten stedenbouwkundige aspecten 
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Bijlage IV  Algemene stedenbouwkundige bevindingen 
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Algemene bevindingen en indrukken  
De “problemen zijn n Rijssen Holten betrekkelijk klein” dat is mooi 
maar hierin schuilt wel een gevaar. Er zijn een aantal opvallende 
zaken die in meerdere buurten te zien zijn. Dit zijn indrukken die 
hier in de bezochte wijken in vergelijking tot andere gemeenten 
waar wij aan stedelijke vernieuwing werken opvallen. 
 
Onze indruk is dat de gemeente veel overlaat aan de individuele 
bewoner. Het handhaven van regels met betrekking tot redelijke 
eisen van beeldkwaliteit heeft binnen de gemeente geen prioriteit. 
Daar zitten voordelen aan op korte termijn, maar risico`s op de 
langere termijn. Deze vaak kleine veranderingen hebben op termijn 
invloed op de aantrekkelijkheid van de woonomgeving als geheel en 
daarbij uiteindelijk ook op de woningmarkt.  
 
Ieder zijn paradijsje 
Grootschalige verkoop van sociale huur levert een mogelijk 
gewenste mix op. Maar kan ook resulteren in een langzaam 
afglijdende wijk in beeld. Mensen kopen de woning (onderkant 
markt) en kunnen eindelijk hun paradijsje maken (schuttingen 
tussen de woning, schuurtjes, betegelde voortuin, parkeren in de 
voortuin, etc.). Vaak investeren ze weinig in de woning zelf. Een 
samenstel van individuele paleisjes maakt geen goede woonbuurt. 
Hier zou de gemeente meer verantwoordelijkheid kunnen nemen 
voor het algemeen belang wat er voor zorgt dat ook op langere 
termijn goede woonbuurten (blijven) bestaand. Een gemeente kan 
wel degelijk hierop handhaven ook al is niet alles 
vergunningsplichtig. 

 
Eén nieuwe gevel en parkeren in de voortuin mogelijk 
 
Veel van hetzelfde 
Langzaam maar zeker ontstaat het beeld van een niet geplande, 
aaneengesloten, organisch gegroeide bebouwde gebied. Hierin is 
oriëntatie moeilijk en zijn herkenbare buurten verdwenen. De 
buurten in Rijssen- Holten zijn moeilijk leesbaar door het ontbreken 
van een heldere groenblauwe of verkeersstructuur. De buurtindeling 
volgt geen natuurlijke lijnen.  
 
Rijssen is daarnaast net niet zo groot dat er sterke buurtcentra als 
openbare ankerpunten zijn, De nieuwe ontwikkelingen zijn veelal 
grondgebonden op plekken waar bijvoorbeeld schoolgebouwen in 
het groen stonden. Dit gaat ten koste van het openbare groen. De 
buurten die al groot en ongedefinieerd zijn worden alleen nog maar 
meer van het zelfde. Gestapeld kan zowel ruimtelijk als 
programmatisch wenselijk zijn op plekken waar de woningen toch al 
niet levensloopbestendig zijn. 
 
Beleid in de openbare ruimte 
De herinrichting van de openbare ruimte buiten het centrum lijkt 
met name ingericht op civieltechnische, gebruikstechnische (geen 
hoogteverschillen), onderhoudstechnische en verkeerskundige 
aspecten. Ruimtelijke kwaliteit en imago is onderschikt. Het op veel 
plekken ontbreken van straatbomen (bomen zijn goed tegen 
hittestress), en het ontbreken van aanplant in gemeentelijke 
groenstroken tegen erfafscheidingen, of het privaat uitgeven 
daarvan in delen van woonbuurten zijn tekenend. 
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Straat zonder bomen (de Kol) 
 
Conclusie: Stedenbouwkundig zijn er in alle buurten wel opgaven, 
maar deze verschillen in belang en urgentie en zouden los van de 
pilots binnen de gemeente verdienen.  

 
Belangrijk is het werken aan de uitstraling van de buurt op lange 
termijn. Het gaat daar om beeldkwaliteit, en parkeren in voortuinen 
bij rijwoningen ed. Handhaven vanuit een algemeen belang boven 
het bedienen van het individuele belang. 

 
Urgent is het nadenken over de omgang met de openbare ruimte.  
Er lijkt binnen de gemeente een tendens gaande waarin het areaal 
van openbare ruimte steeds kleiner wordt en gericht is op minder 
onderhoud, met name in de oudere, dichter bebouwde buurten.  
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Bijlage V  Kaart verkaveling voormalige Holterenkschool De Kol 
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Verkavelingstekening voormalige Holterenkschool. Kavel 236 is 
gereserveerd voor openbaar groen.  
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