
BIJLAGE Historische Bevindingen

Een samenvatting van de bevindingen van de historische verenigingen per hofgemeente.

Markelo

- gebruik kastanjes en linden om de oude dorpskern weer kenbaar te maken;

- de oude invalswegen door het gebruik van een soort beplanting kenbaar

maken/houden;

-  het landelijker’ inrichten van de lege/open Grotestraat met groen;

- _ invalswegen van Markelo weer zodanig zien in te richten dat je het gevoel hebt weer

in een groene tunnel (destijds vanuit Goor) Markelo binnen te rijden.

Goor

Door recent achterhaalde bronnen heeft Stichting Historisch Goor een andere kijk op de

ontstaansgeschiedenis van Goor. Die is niet in het Groenstructuurplan betrokken, maar

levert gezien de beperkte aanwezigheid van groen in Goor destijds, ook geen wijzigingen op

in de groenstructuurvisie.

Daar waar in het Groenstructuurplan over Goor gesproken wordt als dorp moet stad gelezen

worden omdat goor al in 1263 stadsrechten heeft verkregen.

- daar waar groene invulling plaats vindt, waar dan ook in Goor, uit historisch oogpunt

rekening zien te houden met de aanplant van mispelstruiken of -bomen. Die bloem

was een symbool voor Goor die 0.. terugkwam in het wapen van Goor;

- door groene aanplant langs de Heijinksweg een deel van het oude spoortraject

Neede-Hellendoorn weer zichtbaar maken;

- de waterlopen van de Regge en de Poelsbeek weer zichtbaar zien te maken in de

kern van Goor, hierbij speelt groene aankleding een grote rol;

- overeenkomstig de plannen van voormalige gemeente Goor een groene

verblijfsruimte creëren bij de oude begraafplaats op de hoek van de Laarstraat met

de H. Heijermansstraat.

Diepenheim

Ook Diepenheim heeft omstreeks negenhonderd jaar geleden stadsrechten gekregen en is

derhalve geen dorp.

- _ in Diepenheim is door onder andere Old Deep'n een initiatief opgeworpen om de kern

(omgeving De Pol-Stadsbleek op kruising Raadhuisstraat/Hagen) een nieuwe impuls

te geven. Hierbij dient afstemming met het groenstructuurplan plaats te vinden als

t.z.t de plannen hiervoor concreter worden;

- een volgens Old Deep'n maakt een bomenrij langs de Borculoseweg deze weg te

smal.

Verder gaat de reactie van Old Deep'n, naast enkele tekstuele opmerkingen, voorlal over het

buitengebied en hun eigen plannen. Er is weinig gezegd over de visie qua groenstructuur op

zich. Uit het gesprek bleek al dat weinig uit het verleden over het groen bekend is.

Delden

Ook Delden heeft stadsrechten en is derhalve geen dorp .

Er worden een aantal algemene opmerkingen geplaatst die op zich geen invloed hebben op

de groenstructuurvisie in het plan. Ze kloppen wel maar zeggen op zich weinig over

groenstructu(u)r(en). Bijvoorbeeld de relatie/verwevenheid tussen Delden en Twickel die

volgens de vereniging niet zo extreem is als in het plan wordt gesteld. Verder wel:

_ over het oude centrum van Delden wordt gezegd dat het ‘karakteristieke groen”

verdwenen is, maar daarvan werd in het gesprek met de vereniging al opgemerkt dat

er niet veel groen aanwezig was omdat de ruimtelijke indeling al die tijd gelijk

gebleven is en dus niet groot is; weinig ruimte voor groen dus;

- _ openheid van het marktplein nastreven;

- de Oranje-/Koninnginnebuurt dient meer groen te krijgen vanwege de aanwezigheid

van tuinderijen vroeger;

- de Vossenbrink zijn brinkachtige karakter teruggeven.



Ambt Delden

De vereniging laat weten dat de historische sfeer, voor zover aanwezig, versterkt of verbetert

kan worden door gebruik van streekeigen planmateriaal. De opmerkingen gelden zowel voor

Bentelo als Hengevelde. Alleen in de nieuwere wijken is het volgens de vereniging ook goed

mogelijk om gecultiveerde soorten toe te passen.

Conclusie m.b.t. de invloed op de groenstructuurvisie

Over het algemeen valt op te merken dat de reacties niet tot concrete wijzigingen voor de

groenstructuurvisie in het plan leiden. Wel worden een aantal heel belangrijke opmerkingen

gemaakt die bij de uitvoering van het plan betrokken moeten worden.

De opmerkingen van tekstuele aard kunnen, als de opmerkingen gebundeld als bijlage wordt

opgenomen, tevens als een soort errata worden gezien.


