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Opdracht Haalbaarheidsonderzoek  

Op 5 november 2010 is de gebiedsgerichte MIRT 
verkenning A1-zone opgeleverd. Het ontwerpidee van 
het vliegwielproject Groentransferium Holten behoort 
ook hiertoe. Het is een project waarin ruimtelijke 
kwaliteit, duurzaamheid en cultuur een prominente en 
concrete plek moeten krijgen.
In het kader van Investeren in Overijssel is door de 
gemeente Rijssen-Holten op 16 november met GS 
afgesproken dat de gemeente komt met een realistisch 
en gefaseerd uitvoerbaar plan, gebaseerd op de 
prijswinnende inzending P+N Holt&Berg. De prijsvraag 
werd midden 2010 georganiseerd door Provincie A1-
zone en Kunstenlab (Deventer).
Door de gemeente is hierbij de kanttekening geplaatst 
dat een en ander afhankelijk is van de lopende 
bezuinigingsronde en de discussie over de gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen en het ambitieniveau. 
De projectomvang en het ambitieniveau van het 
ontwerpidee is dusdanig dat dit niet zondermeer als 
plan kan worden voorbereid en uitgevoerd. Daarom 
eerst een verkenning, uitmondend in een aanpassing 
van het ontwerpidee, waarbij ambitie, financiering, 
fasering en obstakelvrijheid wordt aangegeven.
Voor deze verkenning  wordt overlegd met 
stakeholders, provincie en regio. Verder dient het 
idee te worden bezien in relatie tot door de gemeente 
vastgesteld beleid. Economisch gezien moet worden 
gezocht naar financieringsmogelijkheden (inclusief 
duurzaamheid en innovatie), de ‘spin off’ van de visie 
Heerlijk Holten en wat het Groen Transferium daar aan 
bij draagt. 
Tenslotte dient het haalbaarheidsonderzoek inzicht 
te geven hoe het uitvoeringsplan procesmatig en 
planmatig kan worden aangepakt waarbij het eerste 
deelproject P+N Holt&Berg zo volledig mogelijk moet 
worden uitgewerkt.
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Heerlijk Holten

Het A1-zone project Groentransferium Holten brengt het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug dichter bij de A1. 
De doorsnijding van de stuwwal waarop het park ligt door de A1 is opvallend voor de weggebruiker. Kleinere en 
grotere aanpassingen van de inpassing van de A1als beschreven in het eerdere rapport Waarnemingen zullen 
deze ervaring versterken. De weggebruikers worden uitgenodigd om naar een entree van het nationaal Park te 
rijden via uitvergrote zwerfkeien en P+N Holt&Berg: Parkeren en Natuur, schakelpunt van trage netwerken van 
het dorp Holten en de natuur van de stuwwal met die van het (inter)nationale verkeer op A1 en N-wegen.
De ideeën die in dit haalbaarheidsonderzoek Groen Transferium P+N Holt&Berg P+N geschetst worden gaan veel 
verder dan aanrijroutes en een mooi parkeerterrein. Er wordt voortgebouwd op de gebiedsvisie van H+N+S die 
op haar beurt probeerde handen en voeten te geven aan de in Heerlijk Holten geformuleerde doelen:
• “Zorgen voor een kwalitatieve impuls aan de ruimtelijke kwaliteit en de recreatieve functie, passend bij de 
schaal van Holten, met attractieve speerpunten op het gebied van sport& bewegen, kunst&cultuur en Eco Fun.
• Groei van het aantal toeristen door toevoegen functies zoals horeca, detailhandel, zorg en toeristische functies.”

In P+N Holt &Berg is het stationserf de spil. Het stationserf verbindt alle netwerken met elkaar: openbaar vervoer 
van trein en bus, fiets en wandelpaden, nationaal (A1) en regionaal (N-wegen). Door de enk over de spoorlijn 
heen het dorp binnen te brengen ontstaat die vurig gewenste koppeling tussen dorp en berg op een ruimtelijk 
heldere wijze met potenties om de dorpskern weer tot bloei te brengen.  
Aan het erf grenst de dorpsenk met daarop kansen voor nieuwe gasten als een hotel, een restaurant, een galerie 
voor de lokale kunst en speciale tentoonstellingen, een gastatelier in de stijl van Nagelhout, een boerderijtje 
ingericht en beheerd door Oudheidkamer Hoolt’n, (zorg)woningen voor bergbewoners die in het dorp willen 
blijven wonen met behoud van bergkwaliteit. 
Het station ligt op het snijpunt van twee aantrekkelijke parkeerterreinen die de bezoeker direct in de sfeer van 
de berg brengen. Het station als poort tussen twee werelden, steunpunt van het Nationaal Park, beginpunt van 
een route tussen berg en dorp: een serie uitvergrote Dikke Stenen zich uitstrekkend als een horizontaal baken op 
de enk. De stenen verleiden om sportieve routes te kiezen. De stenen zelf zijn speciaal ontworpen kunstwerken, 
en vooral ook echte uitdagingen om te beklimmen voor beginners en tot experts. Start voor een nieuw 
sportevenement Boulderen in Holten. P+N Enk biedt ruimte aan een speelplaats die beheerd kan worden vanuit 
een gebouw dat ingeschoven wordt in Perron Noord.
De openheid van de enk die tot in het dorp doorloopt biedt kansen om het verkeersplan nader te verfijnen om 
het centrum echt verkeersluw, zo niet verkeersvrij te maken. Er ontstaat zelfs ruimte op de Kalfstermansweide 
om daar een gezellig straatje te maken van het Zwartepad. Nieuwe winkeltjes die een belangrijke toegevoegde 
waarde kunnen worden.  

Een Groen transferium is een lokaal knooppunt van trage en snelle wegwerken. P+N Holt&Berg verbindt niet 
alleen de A1 met de stuwwal, maar herstelt ook de verbindingen tussen Holten en ‘haar’ berg.

SAMENVATTING vooraf
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Heerlijk Holten haalbaar?

KADER

In de vrije ruimte van de prijsvraag vliegwielproject 
GROEN TRANSFERIUM Holten binnen het A1-
zone onderzoek van de Provincie werd in het 
begeleidende document LEGENDA Holt& Berg over 
grenzen van lopende afspraken heen gekeken. Bij dit 
haalbaarheidsonderzoek zijn de doelstellingen van 
de gemeente weer nadrukkelijk in beeld gebracht. 
De gebiedsvisie Verbinding Kom Holten - Holterberg 
van H+N+S, zelf nadere uitwerking van doelstellingen 
Heerlijk Holten, is dan van belang, evenals het 
bestemmingsplan De Kol fase I. Verder is er binnen 
het onderzoek naar de haalbaarheid intensief 
samengewerkt tussen team en gemeente en zijn ook 
nieuwe inzichten ontstaan. Als KADER zetten we 
inspiratie, combinatie en nieuwe inzichten op een rij.

routestructuur P+N Holt& Berg, A1 - dorp en berg (GTnpSH)

Bereikbaarheid
In de eerste versie van GTnpSH werd het toeristisch 
verkeer vanaf de A1 in eerste instantie geleid naar 
de Molenbelterweg. In gesprekken met de gemeente 
en de regio is er juist voor gekozen om binnen het 
haalbaarheidsonderzoek te werken aan routes door 
het dorp die de oude invalswegen volgen: meer sfeer, 
meer aandacht voor het dorp, meer kansen voor de 
lokale middenstand.

plantekening 06 2011: ‘doorgaande’ wegen in het dorp

Osmose 
Het is een integraal plan, met ruimte voor auto, 
voetganger en fiets, recreant en bewoner. Het streven 
dorp en berg beter te hechten en de spoorlijn niet als 
harde scheidslijn te zien, vrij naar de zuidelijke rand 
van de Lokerenk, spreekt aan. Dat geldt ook voor 
het voorstel om station en dorpscentrum met meer 
aantrekkelijker routes te verbinden. 

analoog aan rafelrand Lokerenk opent het dorp zich voor de berg

K
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ER
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Netwerk
De gebiedsvisie van H+N+S berust op drie 
bouwstenen: netwerk, programma en ruimte. De 
gedachten over het netwerk worden overgenomen 
waar het enk en berg betreft en verder uitgewerkt. De 
insteek is om in het hart van het dorp verkeerssoorten 
niet te scheiden, maar de verschillende gebruikers 
de openbare ruimte te laten delen volgens de 
principes van Shared Space. Dit brengt een nieuwe 
verblijfskwaliteit naar boven, het kan daarmee een 
alternatief zijn voor de huidige op scheiding gerichte 
ideeën voor een noordelijke rondweg.
Het plan Holt en Berg heeft in die zin een aantal 
pluspunten ten opzichte van eerdere plannen.

plantekening 06 2011: herstel verbinding dorp en berg via de enk

De Kol
In het prijswinnende ontwerp werd meer groene 
ruimte getekend in de noordrand van De Kol en 
de aanzet van het Zilverzandtracé tussen rotonde 
Rijssense weg (N350) en spoor, om al meteen op 
ontspannen wijze een ruime blik op de enk te krijgen. 
Wijk en weg zaten al te ver in uitvoering om nog te 
worden aangepast.

prijsvraag versie plantekening team GTnpSH

K
A
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ER
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super

Parkeren
Aanvankelijk zocht het team een gecombineerde 
parkeeroplossing voor supermarkt (door de week) 
en toerisme (zondagen en vakanties), door een 
van de drie supermarkten net aan de rand van 
het centrum te leggen. Daarmee zou ook het 
centrum vergroot worden en er ruimte ontstaan 
voor meer kleine sfeervolle middenstand op de 
Kalfstermansweide. Nu wordt net als bij H+N+S 
gekozen voor parkeren achter de Biester en de kerk 
en achter de Molenbelt in de zandafgraving. 
Het parkeren wordt zo ingericht dat het combineert 
met parkeren voor forensen, en zo ontsloten 
dat het ook extra drukte op zaterdagen en bij 
evenementen op kan vangen. Er blijft veel 
parkeergelegenheid op de Kalfstermansweide, 
maar ook ruimte voor extra bebouwing die helpt 
om een echte route tussen Smidsbelt en stationserf 
te maken: het Zwartepad wordt weer een straatje, 
met aan weerszijden middenstand.

boven: P+N Holt&Berg prijsvraag versie (GTnpSH)

Dorps karakter
Het dichtgroeien met steeds grotere bedrijven 
tussen dorpshart en enk plus de boven een dorpse 
schaal toegenomen verkeersdruk en parkeerruimte 
heeft de sfeer van landelijke rust aan de voet van 
een prachtige stuwwal verloren doen gaan. 
Het mooie contrast tussen natuurlijk en cultuurlijk 
op de flank van de Holterberg wordt onderschreven, 
evenals het bijzondere van de insnijding achter de 
Molenbelt. Waar het in de H+N+S visie past om te 
kiezen voor een verlengde Waagweg, waaraan dan 
parkeren past rondom het station, dat zelf spil zal zijn 
van een groentransferium,  stelt het team GTnpSH 
dat hiermee spoor en Waagweg opgeteld een barrière 
blijven vormen.
In het overleg tussen GTnpSH en gemeente werd 
besloten om de spoorbarrière ook nog nader te 
bezien op welke andere mogelijkheden er zijn dan 
gelijkvloerse overgangen. Dit heeft in combinatie 
met de recent duidelijk geworden waarschijnlijke 
verplaatsing van een supermarkt naar de 
Kalfstermansweide geleid tot twee aanpassingen.

links: P+N Holt&Berg versie juli 2011 (GTnpSH)

KADER
K

A
D

ER
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Praktische realiteit
Overige inhoudelijke vragen aanvullend op de eerste 
versie van het plan Holt&Berg zijn de volgende:
• Hoe kan de overgang plaatsvinden van de 

verkeerskundige oplossing van het Wansinktracé 
naar een meer op een goed verblijfsklimaat 
gerichte inrichting van stationserf en dorpshart?

• Wat is een goed alternatief voor locatie P+N 
dorp?

• Hoe is met de gegeven toezeggingen toch een 
‘dorpse korrel’ te realiseren in het geprojecteerde 
blok tussen Stationsstraat en Zwartepad?

• Hoe kan het Zwartepad aantrekkelijker worden?
• Hoe kan het belang van zichtlijnen naar enk 

en oude kerk, openheid naar de dorpskern, 
en de hoogte van de bebouwing die de 
straten begeleidt worden opgenomen in de 
planontwikkeling?

Op de volgende pagina’s wordt het aangepaste 
ontwerp stap voor stap toegelicht, met daarin de 
antwoorden op bovenstaande vragen.

POTENTIES
In de uitwerking van de visie gaat H+N+S nader 
in op een steunpunt groen transferium, maar er is 
nauwelijks ruimte voor extra programma. Wanneer 
echter niet wordt gekozen voor een verlengde 
Waagweg en/of Noordelijke rondweg, is er meer 
mogelijk. Er ontstaat ruimte voor koppeling van 
trage en snelle netwerken met bijbehorende 
vervoersmiddelen, waarbij parkeerplaats, perrons, 
station en bushalte als één erf gezien wordt en er 
diverse verhuur/opstap/informatie/horeca-kansen 
bij kunnen. Dit was ook uitdrukkelijk de opdracht 
van de gemeente om de potenties van de door 
het ontwerpteam gecreërde ruimte op mogelijk 
programma te onderzoeken.

K
A

D
ER

1  woningbouw De Kol

2  StationsPOORT/perron Noord

3  2e super + winkels

4  herontwikkeling Industriestraat

5  uitbreiding/herontwikkeling AH

6 bebouwing KW: Zwartepad

7  ‘inbreien’ centrum

8  wonen op de enk in het dorp

9  hotel op de enk in het dorp

10 boerderijtje Historische Ver.

11 hergebruik COOP

12 OV-paviljoen/kiosk

POTENTIES: programma

nadere toelichting programma op pagina’s 24-25
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BEREIKBAARHEID HOLT& BERG  A1 - Nwegen - DORP
O

N
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Bereikbaarheid

Holten en de berg zijn goed bereikbaar vanaf de A1. 
De regionale wegen N332 en N350 leiden naar het 
dorp, westelijk via de afslag Larenseweg en oostelijk 
via de afslag Oranjestraat, die richting spoor verlengd 
wordt in het Wansinktracé. Komend uit noordelijke 
richting, zijn de Raalterweg of Oude Deventerweg 
passende afslagen naar dorp en berg vanaf de N332, 
en het Zilverzandtracé vanaf de N350. 

In het centrum wordt de openbare ruimte ingericht 
volgens de principes van shared space. Om de 
oversteekbaarheid van dorpshart naar station te 
bevorderen, worden parallel aan het spoor de beide 
rijrichtingen gescheiden. Een enkele rijbaan van 4.20 
meter breedte laat ruimte aan fiets en auto, en in 
geval van nood aan het passeren van een stilstaande 
auto.  Deze rijbaanbreedte is smal genoeg om als 
voetganger gemakkelijk te kruisen. 

In de aanloop naar deze verkeersafwikkeling kan, 
zolang de Enkco nog in bedrijf is, tijdelijk gebruik 
gemaakt worden van de Kerkhofsweg voor verkeer 
in oostelijke en de Waagweg voor verkeer in 
westelijke richting. P+N Holt&Berg verbindt de A1 met de stuwwal die zij doorsnijdt, en herstelt ook de verbindingen tussen Holten en ‘haar’ berg
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BEREIKBAARHEID HOLT& BERG  route door het dorp
O

N
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NB
ontsluiting Kalfstermansweide vanaf de Stationsweg 
heeft mogelijk nadelige invloed op doorstroming 
doorgaand verkeer.

werk in uitvoering, tijdelijke oplossing verkeerslus ivm Enkco

+ voortgaande herontwikkeling Industriestraat en naast AH +

Boven:
Het groentransferium (P+N Dorp en Enk + Stationserf) 
kan in ontwikkeling genomen worden voorafgaand 
aan verhuizing Enkco.

Onder:
Gekoppeld aan mogelijke uitbreiding/hernontwikkeling 
supermarkt (AH), inbreien ten oosten van AH, en de op 
handen zijnde herbebouwing westzijde Industriestraat, 
is een nieuwe inrit op Kalfstermansweide in de 
zuidoosthoek wenselijk.

NB
Bij “altijd rechtsaf” is het aantrekkelijk om een extra 
ingang op de P+N dorp te maken vanaf de Dorpsstraat.

P+N Holt&Berg bestaat uit drie P-terreinen: BERG, ENK en DORP, de routes er naar toe tonen het dorp en maken het hart autoluw
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GROEN TRANSFERIUM op bezoek  

op bezoek  P+N Enk

Ten noordwesten van het station wordt het perron
zo aangepast dat er een logische routing ontstaat
voor fietsers, parkeerders en voetgangers. Het
hoogteverschil tussen het lager gelegen P+N Enk, 
het perron en de enk wordt ten volle benut. In de 
overbruggingen van de hoogteverschillen wordt
ruimte gevonden voor een bouwvolume. Het is een 
ideale plek voor een verhuurder van alternatief vervoer 
tussen Poort en Nationaal Park.

O
N
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ER

P

P+N Holt&Berg ENK, compact parkeren in groene ‘verdieping’, met eigen toegang vanaf de Molenbelterweg en paden naar de berg
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op bezoek  P+N Dorp

Ten zuidwesten van het station krijgt het perron een
extra opgang. Op termijn kan een onderdoorgang
worden gemaakt zodat er een logische routing ontstaat 
voor fietsers, parkeerders en voetgangers.
De ontsluiting van P+N dorp vindt in ieder geval
plaats via de Stationsstraat. Wanneer “alleen
rechtsaf” als principe wordt geaccepteerd, is het
aantrekkelijk om een extra -gecombineerde- in-uitgang 
te maken aan de Dorpsstraat.

O
N

TW
ERP

Ten oosten van het station kan de bestaande gelijk-
vloerse spoorkruising op termijn worden vervangen 
door een ongelijkvloere kruising. 

P+N Holt&Berg DORP in ‘luwte’ tussen spoordijk en Dorpsstraat, de uitgroeiende bomen brengen ook hier de berg het dorp in.
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GROEN TRANSFERIUM  op bezoek

op bezoek Station als schakel

Herinrichting van het stationsplein tot een 
aantrekkelijke verblijfsruimte maakt van het plein de 
cruciale schakel tussen dorp en berg. Hier voelt men 
dorp en landschap beide. Door in het stationsgebouw 
een opening te maken, wordt de toegang tot de enk 
niet langer geblokkeerd.
Als een echt poortgebouw biedt het doorzicht naar 
de enk, en vormt het de spil van het gebied dat 
in haar totaal als groen transferium gezien mag 
worden.
Het stationsgebouw en andere sleutel-
voorzieningen van het groen transferium Holt&Berg 
worden in een bestemmingsplan vastgelegd, zodat 
gebruik en beheer in overeenstemming zijn met 
de doelen van Heerlijk Holten en nationaal park de 
Sallandse Heuvelrug.

O
N

TW
ER

P
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In het opengewerkte stationsgebouw ligt tussen 
twee werelden een verhalende kei van enorm 
formaat, de ruimte beheersend. Wie er tegen gaat 
zitten hoort geluiden, verhalen, wie hem beklimt ziet 
in de oppervlakte gekapte citaten over natuur en 
mens. De hele ruimte is informatie over Holten en 
Nationaal Park, de hele ruimte is sfeer. 
Natuurlijk kan de wandelaar en (door)reiziger hier 
water vinden, een zitplek, en een WC. Het café 
tegenover het station belooft meer, en mogelijk 
vestigt zich in en op de Coop een restaurant voor de 
fijnproevers.
Het is voorstelbaar om in de zijvleugels en de 
bovenetage van het station verschillende functies 
te realiseren, denk aan: VVV, horeca, verblijfsruimte 
voor doortrekkers van het Pieterpad, kantoor/
vergaderruimte NP, of een permanente Loggers-
expositie, ... 

op bezoek Stationserf

Tussen station en De Kol zijn de rijbanen uit elkaar gelegd, met als gevolg dat steeds maar een enkele rijbaan 
overgestoken hoeft te worden, wat de barrièrewerking van de weg sterk verminderd. Tussen beide hoofdrijbanen 
is op het stationserf genoeg plek om een gastvrije wachtruimte te realiseren in de vorm van een vrije 

interpretatie van Loggers’ karakteristieke architectuur.

O
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ERP

OV-paviljoen/kiosk op het stationserf bovenaanzicht OV-paviljoen/kiosk op stationserf

Het hart van het groen transferium is het stationserf, met daarop losse bebouwing, ieder met hun eigen bijdrage aan Heerlijk Holten
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KOPPELING Holt&Berg langzame routes ZINNENBEELD

Zinnenbeeld 

Voortgeduwd door het ijs liggen in de bouwgrond van 
de stuwwallen in oostelijk Nederland grote keien, of 
zoals ze in Holten worden genoemd: Dikke Stenen. 
In onze cultuur zijn ze benut als bouwmateriaal voor 
hunebedden, de grafmonumenten uit de steentijd, 
en ook daarna hebben ze lang hun mythische waarde 
behouden. Voor de boeren groeiden de keien uit de 
grond. Zij markeerden er de grenzen van hun land 
mee, fundeerden de boerderijen met stenen, maar 

O
N
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wierpen ze ook op hopen in de hoek van hun akker. Ze 
zijn witgeschilderd wanneer ze links en rechts van de 
inrit liggen of het fietspad afscheiden van het zandpad. 
De keien zijn letterlijk markant: ze trekken de aandacht. 
Het is die kwaliteit die we uitvergroot inzetten om de 
zintuiglijke waarneming in te schakelen ter beleving 
van het landschap. 
De stenen worden vergroot naar maten die passen 
bij het idee dat de stuwende, splijtende kracht van 

de snelweg vergelijkbaar is met die van de gletsjer 
die de Holterberg vormde. Al langs de A1 vertellen 
bovenmaatse zwerfkeien dat er een spannend verhaal 
wacht in Holten. Vanaf de P+N velden verlokken keien 
in dorp en veld de zintuigen wijd open te zetten. Door 
de stenen ‘te laden’ met bijzondere eigenschappen 
krijgen ze opnieuw de mythische waarde die ze 
dreigden te verliezen in de huidige vindplaatsen 
tussen fietspad en Intratuin. De vijf dikke stenen op 

de Holter Enk vormen samen een zinnenbeeld op 
aarde zoals een sterrenbeeld aan de hemel. De keien 
langs de snelweg bij de afslagen naar het Nationaal 
Park  vormen samen met de gidsstenen op cruciale 
kruispunten een ‘horizontaal baken’ ter vervanging 
van de uitkijktoren: objecten die uitnodigen tot dwalen 
over de enk, aanleiding voor avontuurlijk genieten en 
een nieuw sportevenement: nationaal kampioenschap 
‘bouldering’  (=rotsklimmen zonder hulpmiddelen).
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Ontwikkeling dorpshart

Goede routes tussen Smidsbelt en station worden 
gemaakt met aantrekkelijke begeleidende bebouwing. 
Cruciaal is de bebouwing langs de Stationsstraat en 
het Zwartepad. Op ooghoogte bepalen kleinschalige 
werk- en winkelruimten het beeld. 
Langs de Stationsstraat is het van belang rekening 
te houden met het zicht op de oude kerktoren in het 
centrum. De kerk is een logisch en vanzelfsprekend 
oriëntatiepunt van het dorpshart. Rooilijn en 
bebouwingshoogte met een maximum van drie 
bouwlagen zijn hiervoor mede bepalend om de kerk 
die rol te laten blijven vervullen. 
De route via het Zwartepad kan aantrekkelijker 
worden wanneer een nieuw bouwvolume op de 
Kalfstermansweide de parkeerplaats naar de tweede 
rang dringt. Ook hier zijn werk-, winkelruimten of 
eventueel woonruimten op ooghoogte beeldbepalend. 
Expeditieverkeer maakt geen gebruik van het 
Zwartepad. De Stationsstraat dient alleen als aan- of 
afvoerroute, op termijn kan deze mogelijk worden 
vervangen door de combinatie van in-uitritten op de 
Kerkhofsweg en Industriestraat (Wansinktracé).
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Te gast

De ontsluitingsstructuur van het dorp valt te onderscheiden in drie delen. De oostelijke en westelijke 
entreeroutes zijn verkeersruimtes, met brede geasfalteerde wegen en aparte stoepen, en soms zelfs aparte 
fietspaden. Het harde karakter van deze wegen wordt verzacht door enkele bomen. 
Tussen De Kol en de kruising Larenseweg/Dorpsstraat ligt het accent niet op verkeer, maar op verblijf.
De straten in het dorpshart worden ingericht volgens de principes van ‘Shared Space’. Hier is de automobilist 
te gast, en houdt rekening met andere verkeersdeelnemers. In de huidige plannen in uitvoering zijn afspraken 
gemaakt over maatvoering en materialisering van de Stationsstraat ten opzichte waarvan mogelijk nog een 
scheiding gelegd kan worden bij de Kerkhofsweg. Smidsbelt en station zijn verbonden via een fijnmazig net 
van voetgangersroutes. Zwartepad en Stationsstraat zijn daarvan de belangrijkste. Ook de Dorpsstraat wordt 
heringericht als verblijfsruimte.
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KOPPELING Holt&Berg CENTRUM, Te gast

routes - dorp - hart - P+N - dorpsenk - laan - berg
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shared space profiel en materiaalgebruik Stationsstraat naar team GTnpSH

van links naar rechts drie voorbeelden shared space in Drachten, Bemmel en Twello

In de opvatting van het teamGTnpSH domineert 
voor de hoofdwegen baksteen tussen de erfgrenzen, 
en worden rijbaan en ruimte voor de voetganger 
à niveau of met een minimaal hoogteverschil 
aangelegd. De weg is niet breder dan 5.50 meter bij 
verkeer in twee richtingen, en maximaal 4.20 meter 
bij verkeer in enkele richting.  
Aan weerszijden van de weg wordt de openbare 
ruimte eenvoudig en obstakelvrij ingericht, eveneens 
uitgevoerd in baksteen. 
Op cruciale plekken staan eerste orde bomen in 
ruime boomspiegels. Parkeren langs de weg is 
incidenteel mogelijk, maar parkeerplaatsen worden 
niet nadrukkelijk gemarkeerd. 
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HEERLIJK HOLTEN - potenties

Holt&Berg 

“Haal de berg het hart van Holten in” is het motto 
van de visie waarmee Heerlijk Holten echt voet aan de 
grond kan krijgen. 

Er is nauwkeurig gekeken naar wat de kleinst 
mogelijke maat is van het landschap van de enk 
waarmee die landschappelijke structuur herkenbaar 
het dorp binnenkomt. Het is van belang dat de nieuwe 
dorpsrand die dan ontstaat zo ingevuld wordt dat haar 
gebruikers dit landschap van minimale maat bewaken. 
Hierbij denken we aan gebruik dat juist de winst pakt 
van gelegen te zijn aan het landschap van de enk 
in directe nabijheid van winkelhart op loopafstand 
van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld luxe (huur)
appartementen voor ouderen, horeca voor regionale 
producten, recreatie en natuur gerelateerd gebruik, 
etc.

De nieuwe bouwwerken mogen geen gesloten front 
vormen en moeten voldoende afgewisseld worden 
met groene ‘vlakken’ van vergelijkbare maatvoering. 
De afscheiding tussen publieke en private ruimte 
moet op een dorpse manier worden opgelost. Hierbij 
kan men denken aan een lage haag of een subtiele 
differentiatie in de bestrating. 
De afwisseling bebouwd-onbebouwd moet bijdragen 
aan belangrijke zichtlijnen om de transparantie van de 
doprskern naar de berg blijvend te realiseren.

De ordening van bebouwing op de rand van dorp 
en enk moet afwisselend haar adres hebben naar 
Industriestraat, Stationsstraat of ‘dorpsenk’. 

De objecten die de idee van Heerlijk Holten uitdragen 
in het deel waar de berg het dorp binnenkomt hebben 
ieder een ‘erf’ om zich heen. Ze zijn gast en gastheer 
tegelijk, het erf wordt subtiel begrensd, altijd open 
naar de enk die nu ook in het dorp ligt. 

PO
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1  woningbouw De Kol

2  StationsPOORT/perron Noord

3  2e super + winkels

4  herontwikkeling Industriestraat

5  uitbreiding/herontwikkeling AH

6 bebouwing KW: Zwartepad

7  ‘inbreien’ centrum

8  wonen op de enk in het dorp

9  hotel op de enk in het dorp

10 boerderijtje Historische Ver.

11 hergebruik COOP

12 OV-paviljoen/kiosk

POTENTIES: programma



25

PO
TEN

TIES

11 10 8

9

6

De opzet van shared space in het hart van Holten en rondom toegankelijke losse bebouwing op de dorpsenk schept verblijfsruimte en een sfeer van gastvrijheid dicht bij ruime parkeervoorzieningen
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HEERLIJK HOLTEN 

Stakeholders

Bij het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek is 
met de volgende partijen overleg gevoerd: 
HHV (Holtense Handels Vereniging), HIG 
(Holtense Industrie Groep), horeca ondernemer 
Jos Kamphuis, directie van Enkco, directie Roty 
planontwikkeling, bestuursleden Gereformeerde kerk, 
grondeigenaar van de weilanden achter De Biester, 
vertegenwoordiger Molenbelt.

In grote lijnen zijn de plannen door de betrokkenen 
positief ontvangen, vooral de ondernemers (winkels, 
horeca etc.) zijn enthousiast. Vrijwel iedereen 
ziet in het realiseren van de plannen een grote 
kwaliteitsimpuls voor het dorp Holten, waardoor 
de investeringsbereidheid zal toenemen c.q. dat de 
uitgestelde investeringen nu gaan plaatsvinden. 
Natuurlijk zien de ondernemers ook dat de plannen 
tijd en geld kosten. Hierbij wordt vooral naar de 
gemeente gekeken. Uiteraard spelen individuele 
belangen tegenover het algemeen belang altijd 
een rol. Door enkele partijen zijn al voorwaarden 
meegegeven voor de verdere uitwerking. Door 
de vertegenwoordiger van de Molenbelterflat is 
aangegeven dat zij problemen hebben met het 
parkeren in het Sportdal. Bij de verdere uitwerking 
van de visie is hier zoveel mogelijk rekening mee 
gehouden om hinder te voorkomen. 
Ondanks het enthousiasme spelen er twee 
belangrijke punten die volgens de stakeholders 
van essentieel belang zijn voor het slagen van de 
plannen. Eén, krijgt de verkeersoplossing die in de 
visie groentransferium wordt aangedragen een kans 
om afgewogen te worden tegen de aanleg van een 
noordelijke rondweg of een doorgetrokken Waagweg? 
En twee, kan de visie nog worden uitgevoerd als 
gekozen wordt voor een noordelijke rondweg of 
doorgetrokken Waagweg? 
Tenslotte is er veel inventiviteit, creativiteit en 
investeringsbereidheid nodig bij alle betrokken 
partijen om het financiële plaatje het komende 

decennium rond te krijgen. 
Zo is de Enkco aan het onderzoeken om verbanden 
te leggen met R&T in het gebied, innovatieve 
productontwikkeling, waarbij rond het thema 
gezondheid en duurzaamheid arrangementen 
gekoppeld aan bedrijfsbezoeken, proeverijen en 
evenementen kunnen worden georganiseerd. De 
bedoeling hiervan is om op het terrein van innovatie 
en economische zaken bij externe partijen (overheid) 
financiële middelen beschikbaar te krijgen.
Ook is bij het in beeld brengen van de economische 
spin off (economische effecten) gesproken met 
diverse stakeholders. Ook hieruit blijkt dat er 
veel draagvlak is voor de ontwikkelingsvisie 
Heerlijk Holten inclusief de bijbehorende plannen 
zoals het groentransferium. Daarbij wordt vaak 
verwezen naar de investeringen op de Holterberg 
die duidelijk een groot economisch effect hebben 
gehad op de investeringen in het omliggende 
gebied. De betrokken ondernemers pleiten ervoor 
om te blijven investeren in de kern Holten, om zo 
de kern voor zowel eigen bewoners als toeristen 
aantrekkelijk te houden en de sterke concurrentie in 
de toeristische markt te kunnen volgen. Dit geeft ook 
investeringen van ondernemers. Van de aanleg van 
het groentransferium wordt ook een promotionele 
waarde verwacht. Ook de aanleg van een rondweg 
wordt genoemd om zo de verkeersoverlast in 
de dorpskern te verminderen en daarmee de 
verblijfskwaliteit te verhogen. De geïnterviewden 
vinden dat er nu eindelijk iets gebeurt in Holten en 
dat dit zaak is de komende jaren door te zetten.    
    

Ambities 

Beleidsambitie
De gemeente en provincie hebben gezamenlijk 
besloten om de visie Heerlijk Holten als beleidsvisie 
voor de toekomstige ontwikkeling van Holten te 
omarmen. Naast de ontwikkeling van de drie pijlers 
Ecofun, Kunst & Cultuur en Sport & Beweging zijn 
er een groot aantal fysieke projecten opgenomen 
zoals de herontwikkeling van De Kol naar woonwijk, 
het realiseren van een verkeersluw centrum 
(Nieuw Hart voor Holten), De ontwikkeling van de 
Stationsomgeving inclusief het Enkcoterrein en 
de verbinding van Holten Dorp naar Holterberg. 
De opgestelde visie Groentransferium Holten past 
hier prima in. Zowel de provincie als gemeente 
willen graag dat de opgestelde plannen binnen 
onder andere de financiële programma’s Recreatie 
& Toerisme, Economie & Werk (innovatie), Kunst 
& Cultuur en A1-zone het komende decennium 
gefaseerd tot ontwikkeling komen.  
De gemeenteraad heeft in de strategische visie 2010 
– 2030 vastgelegd dat Heerlijk Holten de kapstok 
is voor de toeristische ontwikkeling van Holten en 
het “groentransferium” gerealiseerd wordt in deze 
periode. De provincie wil hierin binnen de bestaande 
programma’s meedoen. De nu opgestelde visie 
voor het groentransferium omvat veel meer dan 
een overstapplek voor de automobilist naar een 
alternatieve vorm van vervoer om hiermee Holten 
en de Holterberg/Nationaalpark Sallandse Heuvelrug 
te verkennen. Het is een alomvattend plan voor de 
herontwikkeling/invulling van het Stationsgebied, het 
Enkcoterrein en de Holter Enk die zich uitstrekt tot en 
met het dorpscentrum.  
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Toetsing beleid en relatie Heerlijk Holten
Als afstudeeropdracht is door Berry Hessing de 
ontwikkeling van het groentransferium getoetst 
aan gemeentelijk, provinciaal en landelijk 
beleid. De conclusie is dat het ontwerp zowel op 
landelijk, provinciaal  als gemeentelijk niveau 
in grote lijnen past binnen de beleidskaders. 
Daarnaast zijn op grond van een quickscan milieu 
en gebiedskenmerken uit de omgevingsvisie 
randvoorwaarden meegegeven voor de verdere 
uitwerking van de plannen. In het afstudeerdocument 
is dit verwoord. 

Kansen, bedreigingen en financiën
Het ontwerp groentransferium biedt ruimte aan de 
projecten opgenomen in de visie Heerlijk Holten en 
schept een enorme kans om het dorp Holten op het 
gebied van R&T en ruimtelijke kwaliteit weer op de 
kaart te zetten. Niet alleen voor de toeristen, maar 
ook voor de plaatselijke bevolking biedt dit kansen. 
De betrokken ondernemers kunnen weer investeren 
en bewoners en toeristen krijgen een dorp waarin 
het goed verblijven is. Van groot belang is ook dat 
als gevolg van de demografische en economische 
ontwikkelingen een tegenwicht kan worden geboden 
aan de voorspelde krimp van bevolking en het 
teruglopen van voorzieningen in het dorp. 
    
Belangrijk element waar het gemeentelijk beleid 
nog niet duidelijk in is, is de besluitvorming over 
het wel of niet aanleggen van een noordelijke 
rondweg of doorgetrokken Waagweg. Duidelijk 
is dat de opstellers van deze visie rondom het 
groentransferium een verkeersoplossing hebben 
bedacht die nieuw is ten opzichte van de twee 
eerder genoemde lange-termijnoplossingen. 
Bij uitvoering van de studie aanleg noordelijke 
rondweg, doorgetrokken Waagweg is het dan 
ook van belang om de bij het groentransferium 
bedachte verkeersoplossing hierbij te betrekken. 
Daarnaast is het belangrijk om bij deze studie de 
ontwerpuitgangspunten van het groentransferium in 
ieder geval te bezien in relatie met de doorgetrokken 
Waagweg of noordelijke rondweg. Op grond van een 
korte interne gemeentelijke studie is het duidelijk dat 
het groentransferium ruimtelijk niet de aanleg  van 
een noordelijke rondweg blokkeert.

Ander belangrijk punt is de financiering van de 
plannen. Hierbij zijn twee elementen van essentieel 
belang: de ongelijkvloerse verbinding in de vorm van 
een fietsvoetgangerstunnel en de herontwikkeling 
van het Enkcoterrein zoals in de plannen van het 
groentransferium is verwoord. Deze onderdelen van 
het project kennen nog een fors financieel tekort. 

Korte klap is om te zeggen dat dit onderdeel van het 
groentransferium niet haalbaar is. Hiermee wordt 
echter wel het hart uit het plan gehaald. Als wordt 
gekeken naar de projecten binnen Heerlijk Holten, 
dan is er voor alle andere projecten nagenoeg 
voldoende dekking (De Kol, VSP, Nieuw Hart voor 
Holten e.a.). Het laatste gat dat financieel nog 
gedicht moet worden is het realiseren van een 
groentransferium (Stationsomgeving, Holter Enk, 
herontwikkeling Enkcoterrein). Dit kan gefaseerd 
worden uitgevoerd (zie uitvoeringsprogramma). De 
komende jaren zullen zich wellicht kansen voordoen 
of ontwikkelingen ingang worden gezet die toch 
mogelijkheden geven om tussen nu en 10 jaar het 
project te realiseren. Gekozen moet worden om de 
komende jaren een traject uit te zetten en kansen en 
ontwikkelingen te benutten om het financiële gat te 
dichten. Deze kansen en ontwikkelingen zijn o.a.:
• Door vrijwel zekere toename van het 
goederen en personenvervoer per trein is Prorail/
Ministerie I&M wellicht bereid om te investeren in 
een ongelijkvloerse kruising met het spoor. 
• Wanneer uit het verkeersonderzoek begin 
2013 blijkt dat de voorgestelde verkeersoplossing in 
het ontwerp groentransferium een goed alternatief 
is kunnen de gereserveerde middelen voor het 
VSP fase 2 worden ingezet voor het realiseren van 
het groentransferium. Ook kan in plaats van extra 
te investeren in een doorgetrokken Waagweg of 
noordelijke rondweg dan ook worden geïnvesteerd in 
een herontwikkeling van het terrein van de Enkco.
• Door de verplaatsing van de Enkco kan de 
Kol volledig worden ontwikkeld. Dit levert extra 
middelen op die weer geïnvesteerd kunnen worden.
• Samen met Enkco traject inzetten om extern 
financiers te zoeken, waar vooral innovatieve /
duurzame productontwikkeling in relatie met R&T en 
economische ontwikkeling van het bedrijf speerpunt 
moet zijn. 
• Provincie heeft het provinciale belang 
van Heerlijk Holten erkend. Naast financiële 
ondersteuning kan de provincie ook haar beleid 
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UITVOERINGSPLAN

Uitvoeringsprogramma 

&

financiële  haalbaarheid

Op de hiernavolgende pagina’s is globaal het 
uitvoeringsprogramma weergegeven. Ook zijn 
de afhankelijkheden benoemd. Bij het haalbaar 
maken van het uitvoeringsprogramma zijn de in 
bovenstaand hoofdstuk “Kansen, bedreigingen en 
financiën” genoemde aspecten en ontwikkelingen 
van groot belang. Een aantal van deze aspecten 
moet in de uitvoeringsplanning worden opgenomen. 
Daarnaast is een verkenning van de financiële 
haalbaarheid uitgevoerd. In grote lijnen zijn de kosten 
geraamd en ingeschat. De voorlopige conclusie van 
de verkenning van de financiële haalbaarheid van het 
uitvoeringsprogramma is:
De onderdelen 0 t/m 4 lijken financieel haalbaar en 
uitvoerbaar. De overige onderdelen zijn afhankelijk 
van de eerder aangegeven kansen en in te zetten 
ontwikkelingen. Verwachting is dat hier wel financiële 
ruimte ontstaat, maar dat dan bij alle partijen de 
bereidheid aanwezig moet zijn om fors te investeren 
in het project. Hiervoor is echter naast actie ook 
geduld nodig. De komende jaren zal blijken hoe een 
en ander zich ontwikkelt. Voorstel is om begin 2013, 
gelijktijdig met de studie over de aanleg noordelijke 
rondweg en doorgetrokken Waagweg, de situatie 
opnieuw te bezien en dan een besluit te nemen of 
de projectonderdelen 5 en 6 haalbaar zijn en/of. de 
verkenningen van de financiële dekking worden 
doorgezet, vooral voor de ontwikkeling van het 
Enkcoterrein. 
Voorstel is, nu de plannen concreter worden, 
om de projecten Heerlijk Holten in een integraal 
dekkingsplan onder te brengen volgens de 
systematiek zoals deze voor de Lange Termijnvisie 
Verkeer en Vervoer Rijssen is toegepast. 
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woningbouw of andere functies voor plaatselijke 
behoefte mogen worden gerealiseerd. Dit kan 
zowel voor de Kol als voor de herontwikkeling 
van het Enkco terrein veel geld opleveren (minder 
renteverlies).
• Ook bestaat de mogelijkheid om de middelen 
die vrijkomen bij de verkoop van bedrijventerreinen 
de komende jaren te reserveren voor de verplaatsing 
van de Enkco. 
• Overleg met HIG en HHV om een bijdrage 
in de kosten omdat uiteindelijk de ondernemers 
profiteren van de plannen (zie rapport bepaling 
economische effecten Heerlijk Holten van Ecorys).
• Met provincie en regio traject uitzetten 
om aan te haken op de bestaande provinciale 
programma’s zoals Kunst & Cultuur, A1– zone, 
Economische zaken en R&T.
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KAART FASERING
0. - Nieuw Hart voor 
Holten

1. - “Dikke stenen route”,  
herontwikkeling Enk, 
en exploitatie station

2. - Landschappelijke 
invulling verbinding 
Holterberg naar Holten 
Centrum

3. - P+N dorp en 
bewegwijzering

4. - P+N enk en 
bewegwijzering

5. - Eerste fase 
verkeersoplossing en 
invulling Stationsgebied

6. - Definitieve 
verkeersoplossing en 
invulling stationsgebied 
en Enkcoterrein

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

fase 1
fase 0

fase 2
fase 3

fase 4
fase 5
fase 6

0.0

0.1

0.2

2.0

3.0

3.1

4.1

3.1

3.1
4.1

4.0
5.0 6.0

3.1

4.1

3.1

4.1
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Projectonderdeel
(zie faseringskaart)

Doel deelproject Planning Voorbereiding en Uitvoering
Fasering (zie ook bijlage detailplanning)

Kosten ** Budget **

0. - Nieuw Hart voor 
Holten

Dit project omvat de herinrichting van het centrum van 
Holten met als doel de verblijfskwaliteit en de ruimtelijke 
kwaliteit te vergroten en daarmee meer bewoners en 
toeristen te binden. Is onderdeel van het programma 
Heerlijk Holten.

Voorbereiding: 2011 en 2012 
Uitvoering: eind 2011 t/m 2014
Zie ook detailplanning Nieuw Hart voor Holten.

1. - “Dikke stenen 

route”,  

herontwikkeling Enk 

en exploitatie 

Stationsgebouw

Bevorderen toeristische aantrekkelijkheid Holter Enk. Als 
onderdeel van verbeteren verbinding Holten Centrum naar 
Holten Berg. Naast de berg wordt aan de toeristen de 
Enk als attractie aangeboden. Gekoppeld aan Station en 
toekomstig P+N ENK en DORP.

Uitwerking ontwerp: oktober 2011 t/m medio 2012
Bestemmingsplan: okt. 2012 t/m okt. 2013
Technisch ontwerp en aanbesteding: nov. 2012 t/m sept. 2013
Uitvoering: okt. 2013 t/m medio 2014
Stationsgebouw is particulier initiatief (uitwerking is door particulier 
al in gang gezet).

2. - Landschappelijke 

invulling van 

verbinding 

Holterberg naar 

Holten Centrum

Bevorderen toeristische aantrekkelijkheid Holter Enk, als 
onderdeel verbeteren verbinding Holten Centrum naar 
Holten Berg.

Uitwerking ontwerp: maart 2012 t/m sept. 2012
Onderzoek en procedures: okt. 2012 t/m mei 2013
Technisch ontwerp en aanbesteding: aug. 2013 t/m mrt. 2014.
Uitvoering: voorjaar 2014 t/m voorjaar 2015

3. - P+N dorp en 

bewegwijzering
Realisering onderdeel groentransferium waarvan 
multifunctioneel gebruik kan worden gemaakt voor 
parkeren P+N dorp en P+R. Doel om de toerist ruimte te 
bieden voor parkeren als alternatief/overloop Holterberg 
en hiermee de toerist ook meer aan het dorp te binden. 
Van hieruit kan toerist zich door middel van alternatieve 
vorm van vervoer (elektrocar, fiets, mountainbike, te voet, 
te paard, huifkar etc. in de omgeving verplaatsen).

Uitwerking ontwerp: oktober 2011 t/m febr. 2012
Bestemmingsplan: april 2012 t/m mei 2013
Technisch ontwerp en aanbesteding: febr. 2013 t/m aug 2013.
Uitvoering: sept. 2013 t/m maart 2014
Wanneer voor dit traject wordt gekozen dan zal het ontwerp 
zowel met als zonder doorgetrokken Waagweg moeten worden 
gemaakt. Omdat pas begin 2013 duidelijk wordt of deze weg er 
wel of niet komt.
Bewegwijzering:
Uitwerking ontwerp, opstellen bestek en aanbesteding: oktober 
2011 t/m febr. 2012
Uitvoering eerste fase: mrt. 2012 t/m juni 2012
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4. - P+N enk en 
bewegwijzering

Realisering toeristisch overstappunt dat multifunctioneel 
gebruikt kan worden voor P+N enk en P+R. Doel om 
toerist ruimte te bieden voor parkeren als alternatief/
overloop P HolterBERG en de toerist meer aan het dorp 
en de enk te binden.
Van hieruit kan de toerist zich door middel van alternatieve 
vormen van vervoer (elektrocar, fiets, mountainbike, te 
voet, te paard, huifkar etc.) in de omgeving verplaatsen.

Uitwerking ontwerp: maart 2013 t/m oktober 2013
Bestemmingsplan: nov. 2013 t/m dec. 2014
Technisch ontwerp en aanbesteding: okt. 2013 t/m medio. 2014
Uitvoering: jan. 2015 t/m medio 2015
Eventueel alles 1 jaar eerder als risico wordt genomen dat 
bij aanleg noordelijke rondweg alles opnieuw moet. p.s.: bij 
uitwerken ontwerp rekening houden met aanleg noordelijke 
rondweg kan ook. 

5. - Eerste fase 

verkeersoplossing 

en invulling 

Stationsgebied

Wanneer een keus voor de toekomstige verkeersoplossing 
is gemaakt, kan worden bekeken in hoeverre gefaseerde 
uitvoering kan plaatsvinden. Hierbij kan de Enkco nog 
blijven staan, kunnen de verkeersknelpunten bij het 
Station worden opgelost en kan de route Berg-Station-
Dorp worden verbeterd.

Uitwerking ontwerp: febr. 2013 t/m oktober 2013
Bestemmingsplan: nov. 2013 t/m dec. 2014
Technisch ontwerp en aanbesteding: okt. 2013 t/m okt. 2014
Uitvoering: nov. 2014 t/m maart 2016

6. - Definitieve 
verkeersoplossing 
en 
invulling 
Stationsgebied en 
Enkcoterrein

Wanneer de Enkco is verplaatst kan het gebied volgens de 
uitgangspunten van het ontwerp groentransferium en de 
gekozen verkeersoplossing gefaseerd worden ingevuld. 
Hiermee wordt het hart van het ontwerp gerealiseerd 
en de ruimtelijke en toeristische kwaliteit van het gebied 
een impuls gegeven. De toe te passen verkeersoplossing 
is afhankelijk van de definitieve keus die hierover naar 
verwachting begin 2013 plaatsvindt.

Verkenning verplaatsingsmogelijkheden in 2012 en 2013
Begin 2013 tussentijdse besluitvorming. Eind 2013 definitieve 
besluitvorming. Wanneer verplaatsing haalbaar lijkt dan verdere 
voorbereiding in 2014 en 2015. Haalbaarheid is sterk afhankelijk 
van mogelijkheden en bereidheid bedrijf om te verplaatsen 
en de financiële mogelijkheden van overheden en andere 
betrokken partijen om in dit project te investeren. 
Mogelijke uitvoering: 2016 en 2017
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** De kosten en beschikbare budgetten (hard, zacht en bijdragen derden zijn op dit moment globaal geraamd. De komende periode zal dit in overleg tussen gemeente, 
provincie en andere partijen verder worden uitegewerkt. Eerder kunnen geen definitieve uitspraken worden gedaan over de totale haalbaarheid van het plan.
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“Heerlijk Holten bouw je niet in één jaar! In deze invulling van de ambitie om Holten weer een Heerlijk dorp te 
maken zijn hier lijnen uitgezet die weliswaar nu investeringen vragen maar daarna dan mogelijk echt kansen 
geven om Holt& berg een leefbare toekomst te bieden voor bewoners en toeristen. 
Wat is haalbaarheid? In het plan wordt ruimte geschapen voor eigen initiatief op veel terreinen: cultuur, horeca, 
eco met of zonder  fun, wonen en werken nog in het dorp en toch al op de enk. Steeds worden het  landschap 
en de dorpse maat centraal gesteld, de twee kernwaarden van Holten aan de voet van de Holterberg.”

team GTnpSH

Bronnen

Heerlijk Holten economisch gezien, Ecorys, 2011
LEGENDA P+N Holt& Berg 2020, GTnpSH, 2010
WAARNEMINGEN, GTnpSH, 2010
Parkeernota, Gemeente Rijssen Holten, 2011 
Heerlijk Holten, Gemeente Rijssen Holten, 2009
Recreatienota, Gemeente Rijssen Holten 2006-2010 
Gebiedsvisie verbinding Holten - Holterberg, H+N+S, 2009
Hotel en Horecavisie, markgerichte kaderstelling,  2009
Gebiedsgerchte MIRT verkenning A1-zone, 8 deeltjes 2010
Toekomstbeeld A1-zone, A1-zone, 2009
Verkeersvisie, gemeente Rijssen Holten
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