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1. INLEIDING
1.1. AANLEIDING
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Delden is voor de nieuwbouw
van woningen nog maar een beperkt aantal locaties beschikbaar. Er
wordt gewerkt aan plannen voor transformatie en inbreiding. Aan
de Morsweg ligt de grootste inbreidingslocatie. Ook komen er twee
schoollocaties vrij die voor woningbouw kunnen worden ingezet. Op
termijn is er meer behoefte aan nieuwbouwlocaties in Delden. Om
daar op tijd op te kunnen anticiperen, wordt in deze ‘Ruimtelijke
Visie Ontwikkellocaties’ een doorkijk gegeven naar de toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling van Delden en meer specifiek de locaties voor
nieuwbouw van woningen.

1.3 CONCLUSIES ANALYSE
Belangrijkste uitgangspunt voor deze visie is een kwalitatieve
analyse. Hierin zijn de historische ontwikkeling, omgeving en de
ruimtelijke kansen en aanknopingspunten benoemd. Uit deze analyse
zijn twee belangrijke conclusies gekomen die op de volgende pagina
kort worden toegelicht.
Afbeelding 1: historische ruimtelijke dragers

1.2. OPGAVE
Het voorliggend gezamenlijk ontwikkelperspectief geeft inzicht in
de kansen en ruimtelijke potenties voor verschillende locaties in en
om Delden voor een eventuele ontwikkeling tot (woning)bouwlocatie.
Aan bod komen de locaties die komende periode ontwikkeld (kunnen)
worden, welke rol de gemeente heeft en welke criteria bij het sturen
op nieuwe uitbreidingslocaties van belang zijn.

Afbeelding 2: ontwikkeling vanaf de industrialisatie

Afbeelding 3: drie nieuwe ruimtelijke dragers
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Historisch landschap
Het gebied rondom de Delden is divers en bestaat uit verschillende
type landschappen. De landschappen en eerste bebouwing van de
stad vormen de historische ruimtelijke dragers van Delden.
De vooruitgang die de industrialisatie bracht heeft de ruimtelijke
ontwikkeling van Delden bepaald vanaf het eind van de negentiende
eeuw. Rond 1880 werd er een spoorlijn aangelegd en sinds 1936 loopt
het Twentekanaal langs Delden. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw
werd de N346 tussen Hengelo en Goor aangelegd. Deze ontwikkelingen
knipten de verschillende de historische ruimtelijke dragers als het
ware op waardoor drie nieuwe ruimtelijke dragers ontstonden.
Bebouwingsontwikkeling
De oude kern van Delden is niet het middelpunt van de stad. Dit
heeft te maken met de landschappelijke en cultuurhistorische
waarde van de gronden ten noorden van de stad, maar ook door
het eigendom van die gronden. De uitbreidingen van Delden liggen
voornamelijk ten zuiden van de oude stad. Door de landschappelijke
en cultuurhistorische waarde van de gronden ligt het ook voor de
toekomst niet voor de hand om op de gronden aan de noordzijde van
de N346 woningbouw te ontwikkelen.

Afbeelding 4: bebouwingsontwikkeling Delden

Afbeelding 5: oost-west

Ruimtelijke keuze voor ontwikkeling Delden
1.
Ontwikkel tussen de nieuwe ruimtelijke dragers: oost-west
De huidige structuur van Delden wordt gevormd door
de drie ruimtelijke dragers: het Twentekanaal,
de spoorlijn en de N346. Overweeg de waarde van het
handhaven van deze ruimtelijke dragers door
ontwikkeling van woningbouwlocaties daar binnen
te houden.
2.
Ontwikkel vanuit historische ontwikkeling: kanaalsprong
Delden heeft zich in de afgelopen eeuw voornamelijk
ontwikkeld richting het zuiden. Dit heeft te maken met
de waardevolle gronden direct ten noorden van de
kern. Ook in de toekomst ligt het niet voor de hand om
in het noorden te ontwikkelen. Als de historische 		
ontwikkeling van de kern wordt aangehouden kan een
‘kanaalsprong’ worden overwogen.

Afbeelding 6: kanaalsprong
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2 . O P G AV E N
Het kiezen van woningbouwlocaties is een zorgvuldig proces waarin
keuzes worden gemaakt die voor lange termijn invloed hebben op de
ruimtelijke structuur. Transformatie en inbreidinglocaties hebben
een ander karakter dan uitbreidingslocaties. Niet alleen omdat deze
locaties zich voornamelijk binnen de bestaande stedelijke contouren
bevinden, maar vaak is ook de afstand tot voorzieningen kleiner en
de vraag naar type woningen anders. Het is daarnaast niet altijd
mogelijk om deze locaties (op tijd) te ontwikkelen. De looptijd van
projecten op inbreidingslocaties is vaak langer en de kosten zijn over
het algemeen hoger. Ook zijn er (op termijn) onvoldoende locaties om
te kunnen voorzien in de woningbehoefte van Delden. Het is daarom
niet 1-op-1 mogelijk om te stellen dat inbreidingslocaties voor
uitbreidingslocaties gaan. Uitbreidingslocaties zullen een aanvulling
zijn op inbreidinglocaties, niet of-of maar en-en. In Delden zijn
meerdere potentiële locaties in gemeentelijk eigendom die op ‘korte’
termijn in aanmerking kunnen komen als ontwikkellocatie voor
inbreiding. De locaties voor inbreiding bevinden zich in verschillende
stadia. Voor een aantal locaties zijn al plannen in ontwikkeling, terwijl
de schoollocatie Rannink en Toonladder en de inbreiding aan de
Morsweg nog vooral in de verkenningsfase zitten.

6

TRANSFORMATIE
Drie locaties komen in aanmerking als ontwikkellocatie voor
transformatie.

INBREIDING
Aan de oostkant van Delden liggen inbreidingsmogelijkheden rond de
Morsweg en de Deldenermarsch.

De Rannink en Toonlader
De Rannink is een schoollocatie centraal in Delden (3000 m2).
Dichtbij het station ligt daarnaast de locatie Toonlader (6800 m2).
De afstanden tot de voorzieningen in de kern zijn vanaf deze locaties
gering.

Morsweg en Deldenermarsch
Voor de inbreidingslocaties rondom de Deldernermarsch is nader
onderzoek gedaan. Het betreft en zeer gedifferenteerd gebied. De
locaties worden tot inbreiding gerekend omdat het gebied een
omsloten karakter heeft en wordt omringd door urbane functies. Het
gebied is geen duidelijke ruimtelijke eenheid, maar er is een mix van
grootschalige voorzieningen. De ontwikkeling van woningbouw is voor
een deel afhankelijk van de ontwikkeling van andere voorzieningen in
het gebied.

Sporthal
Deze locatie (4.600 m2) wordt ter zijner tijd bekeken bij een eventuele
verplaatsing van de sporthal.
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UITBREIDEN
Op een tweetal locaties ligt potentie om de kern in de toekomst uit
te breiden. Een gebied aan de westzijde van de stad: ‘T Raesfelt.
Deze locatie is opgenomen in de structuurvisie (2005). Daarnaast is
er een locatie die ten zuiden van de stad en het Twentekanaal ligt:
Strampenveld.
Kanaalsprong: Strampenveld
Dit gebied oogt door dichte beplanting vanaf de doorgaande wegen
erg gesloten. Landschappelijke kamers worden afgewisseld met
bospercelen en (oude) boerenerven. Er zijn nog twee bedrijven met
een agrarische bestemming. De meest directe verbinding is de N740
die zich in het westen bevindt. De omvang van het gebied maakt het
lastig om een logische plek aan te wijzen waar woningen ontwikkeld
kunnen worden. Deze ontwikkeling vraagt een duidelijke strategische
keuze (zie pagina 19).

Afbeelding 8: Locaties voor transformatie en inbreiding in Delden

‘t Raesfelt: oost-west
Deze locatie vormt de westelijke entree van Delden. Het gebied is voor
Deldense begrippen vrij open zeker vanaf de provinciale weg en de
Langestraat. Aan de randen van ‘t Raesfelt bevinden zich (voormalig)
agrarische erven.

Afbeelding 9: Ontwikkellocaties uitbreiding Delden
RUIMTELIJKE VISIE - ONTWIKKELLOCATIES DELDEN
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3 . S T R AT E G I E
STAPPEN: transformatie - inbreiding - uitbreiding
Het kiezen van woningbouwlocaties is een zorgvuldig proces waarin
keuzes worden gemaakt die voor lange termijn invloed hebben op
de ruimtelijke structuur. Ten aanzien van de prioritering van te
ontwikkelen locaties speelt een aantal zaken. Ruimtelijk gezien
hebben de transformatie locaties voorrang. Met de ontwikkeling
van deze locaties wordt leegstand en de bijbehorende verrommeling
voorkomen. Het invullen van de vrije inbreidinglocaties is ruimtelijk
een vanzelfsprekende tweede stap waarbij efficiënt ruimtegebruik
leidend is. De uitbreidingslocaties komen als derde aan bod waarbij
het maken van goede landschappelijke overgangen prioriteit heeft.
Daarnaast heeft de gewenste ontwikkelsnelheid invloed op de
strategie. Het is van belang dat nieuwbouw gefaseerd gerealiseerd
wordt zodat onder- en oververhitting van de woningmarkt wordt
tegengegaan. De gemeente is bij de transformatielocaties afhankelijk
van eigenaren en initiatiefnemers: het tempo van de markt is hier
medebepalend. Bij de ontwikkeling van de inbreidings-, afrondingsen
uitbreidingslocaties kan de gemeente beter sturen op het gewenste
bouwtempo. Monitoring van de nieuwbouw op transformatielocaties
geeft grip op het aantal jaarlijks op te leveren woningen. Op basis
daarvan kan door de gemeente het tempo van de uitbreidingslocaties
worden vastgesteld en met enige regelmaat bijgesteld.

TRANSFORMATIE
De gemeente heeft bij deze locaties minder invloed op de snelheid
van de ontwikkeling en is deels afhankelijk van de bereidheid
van de initiatiefnemers en / of eigenaren. Er zijn al verscheidene
transformaties gaande waarmee een kwaliteitslag wordt bereikt.
INBREIDING
Het ontwikkelen van inbreidingslocaties ligt snel gevoelig bij de
directe omgeving. Op en rondom de locaties kan er sprake zijn van
verschillende belangen.
UITBREIDING
Transformatie en inbreiding geven (zeker op termijn) onvoldoende
woningbouwproductie om in de behoefte van Delden te voorzien. Aan
de randen van Delden worden daarom gezocht naar mogelijkheden.
Het verbeteren van de kwaliteit van de kernranden kan hierbij een
meekoppelkans zijn.

PRIORITERING
Een combinatie van transformeren - inbreiden - uitbreiden is gezien
het bovenstaande wenselijk, waarbij het volgende principe leidend is:
transformatie gaat voor inbreiding, inbreiding gaat voor uitbreiding.
In het vervolg van dit document wordt deze strategie getoetst aan de
situatie van Delden. Het is zaak om dit te monitoren om evenwichtig
Strategie ontwikkelperspectief Markelo
en verantwoord op woningbouwontwikkeling te kunnen sturen.

Type locatie
Transformatie
voor
Tempo

Inbreiding
voor
Uitbreiding

Criteria

Rol gemee
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Geclusterde bedrijvigheid

Bijzonder woon

Bijzonder woonmilieu

Afstand voorzie

Sterk Centrum

Ruimtelijk inpa

Rol gemeente
Indicatoren bij het beoordelen van locaties
De ontwikkelingen worden getoetst aan de hand van criteria die
ingaan op de ruimtelijke kwaliteit en op de haalbaarheid van
een locatie. Hiernaast staan criteria volgens deze hoofdindeling
weergegeven waarbij per locatie een afweging gemaakt wordt welke
leidend zijn.

Faciliteren

Toetsen

Regisere

Versterken ruimtelijke kwaliteit
Sterk Centrum

Heldere hoofdstructuur

Beleefbaar landschap

Bijzonder woonmilieu

Geclusterde bedrijvigheid

Voorkomen leegstand

Cultuurhistorie

Bovenplanse investeringen

Klimaat ambities

/ Opheffen milieuhinder

Haalbaarheid
Investeringskosten

Ruimtelijk inpasbaar

Bereikbaar

Afstand voorzieningen
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Tempo

9

4 . C R I T E R I A U I T B R E I D I N G S L O C AT I E S
Transformatie- en inbreidingslocaties hebben (rekening houdend
met het beschikbaar komen / zijn van locaties) voorrang bij
woningbouwontwikkeling. Naar verwachting biedt dit op termijn
van een aantal jaren onvoldoende capaciteit om aan de lokale
woningbehoefte te voldoen. Het is daarom belangrijk ook beleid te
ontwikkelen om keuzes te maken voor uitbreiding van de kern Delden.
De mogelijke uitbreidingslocaties worden in dit hoofdstuk met elkaar
vergeleken en geprioriteerd.

CRITERIA PER LOCATIE
Voor de ontwikkellocaties zijn op de bladzijde hiernaast de leidende
criteria weergegeven. Er is hierbij een onderverdeling gemaakt tussen
het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en de haalbaarheid van de
locaties.

AANBEVELINGEN VOOR PRIORITERING
Teruggrijpend op de strategische keuzes, de uitwerking en de
conclusies per locatie volgen een aantal aanbevelingen. De
aanbevelingen zijn geordend op de wijze hoe een prioritering
kwalitatief en kwantitatief mogelijk zou kunnen zijn.

VERSTERKEN RUIMTELIJKE KWALITEIT
Landschap en cultuurhistorie:
het landschap is zowel vanuit de bestaande wijken en wegen
zichtbaar. Het landschap wordt toegankelijk gemaakt. de ontwikkeling
draagt bij aan het herkenbaar maken van de cultuurhistorische
context.

Aanbevelingen:
• Benut op korte termijn de mogelijkheden voor inbreiding in
de kern Delden en de locaties op de Deldenermarsch. Deze
gebieden hebben voldoende ruimtelijke en infrastructurele
aanknopingspunten voor woningbouwontwikkeling in Delden.
• De locatie ‘t Raesfelt is wat betreft grondeigendom, realisatie
en ontsluiting goed te ontwikkelen. Dit is op basis van deze
aspecten een logische locatie om met uitbreiding aan de
slag te gaan. Aandachtspunt is het investeren in een goede
landschappelijke inpassing.
• De ontwikkeling van het Strampenveld is de volgende grote stap.
Het is hier goed mogelijk om een onderscheidend woonmilieu te
realiseren en nieuwe doelgroepen aan te trekken. Er zijn tevens
voldoende mogelijkheden voor fasering. Verder onderzoek zou
nodig zijn om de betaalbaarheid en procedurele mogelijkheden
van deze locatie te verkennen.

Woonmilieu: het woonmilieu van de ontwikkelocatie.
Ruimtelijk logische ontwikkeling: hoe de ontwikkeling zich in de
context voegt.
HAALBAARHEID
Bereikbaarheid: hoe goed is de locatie bereikbaar.
Investeringskosten: de binnen- en bovenplanse kosten die bij de
ontwikkeling behoren.
Mogelijkheden programma en dichtheid: de dichtheid van de
ontwikkeling.
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RUIMTELIJKE KWALITEIT

HAALBAARHEID

Landschap en cultuurhistorie

Woonmilieu

Ruimtelijk logische ontwikkeling

Bereikbaarheid

Investeringskosten

Mogelijkheden programma en dichtheid

Strampenveld

De noordkant van dit gebied (ten noorden van het
Twentekanaal) is reeds ontwikkeld. Door de landschappelijke kamers en historische verkaveling is
dit een interessante locatie.

Op deze locatie is een
interessant woonmilieu te
creëren

Vanuit historische ontwikkeling van
Delden logische (strategische) keuze. Ook
gezien de potentie om hier een bijzonder
woonmilieu te ontwikkelen.

Relatief groot, te verkleinen door
langzaam verkeer verbinding
over het Twentekanaal.

Relatief hoog in de verhouding tussen de
aankoop van een boerderij en de mogelijke
opbrengsten. Er kan wel gebruik worden
gemaakt van bestaande kamers en
infrastructuur. Een nieuwe brug is duur.

Lage dichtheid (15-18 woningen per ha),
mogelijkheden om te faseren.

‘t Raesfelt

Dit gebied is vrij open. De kwalitatieve
waarde van deze locatie blijft achter
bij Strampenveld.

Deze locatie leent zich niet
per definitie voor een
bijzonder woonmilieu

Alleen met investering in
randen en evt. kwalitatieve
langzaamverkeer-verbinding
met het centrum.

Relatief klein. De provinciale weg is een
goede verbinding maar ook een barrière.

Gemakkelijk te ontsluiten. Vergt wat
kosten voor goede kwalitatieve inpassing.
.

Gemiddelde dichtheid (20 woningen per
ha), minder mogelijkheden om kwalitatief te faseren (om met afgeronde
eenheden te werken).

RUIMTELIJKE VISIE - ONTWIKKELLOCATIES DELDEN
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B I J L A G E : A N A LY S E
HISTORISCHE RUIMTELIJKE DRAGERS
Het gebied rondom de Delden is divers en bestaat uit verschillende
type landschappen. Al in de elfde eeuw lag er op deze locatie
een buurtschap. De landschappen en eerste bebouwing van de
stad vormen de historische ruimtelijke dragers van Delden. In het
noordwesten ligt een Essenlandschap waarvan de Lage Esch tot aan
de oude stad rijkt. In het oosten ligt het Beekdal Deldenermarsch. Dit
beekdal gaat over in het landgoed Twickel. Op de locatie van Twickel
werd al in de vijftiende eeuw een landhuis gebouwd. Ten zuiden en
westen van Delden liggen de heideontginningen Strampenveld en
Galgenmaten. Even ten zuiden van de oude kern bevinden zich twee
oude brinken, de St. Annabrink en de Vossebrink.

DE HISTORISCHE RUIMTELIJKE DRAGERS WORDEN GEVORMD DOOR EEN DIVERSITEIT AAN LANDSCHAPPEN RONDOM DELDEN.
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INDUSTRIALISATIE EN VOORUITGANG
Een aantal van de kernen van de gemeente Hof van Twente had een
belangrijke rol in de regio ten tijde van de industrialisatie, ook Delden.
De vooruitgang die de industrialisatie bracht heeft de ruimtelijke
ontwikkeling van Delden bepaald vanaf het eind van de negentiende
eeuw. Rond 1880 werd er een spoorlijn aangelegd en sinds 1936 loopt
het Twentekanaal langs Delden. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw
werd de N346 tussen Hengelo en Goor aangelegd. Deze ontwikkelingen
knipten de verschillende de historische ruimtelijke dragers als het
ware op.

DE HISTORISCHE RUIMTELIJKE DRAGERS ZIJN ‘OPGEKNIPT’ ALS GEVOLG VAN INDUSTRIALISATIE EN VOORUITGANG.

RUIMTELIJKE VISIE - ONTWIKKELLOCATIES DELDEN
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HUIDIGE RUIMTELIJKE DRAGERS
De huidige ruimtelijke dragers worden vandaag de dag gevormd door
het Twentekanaal, de spoorlijn en de N346.

DE HUIDIGE RUIMTELIJKE DRAGERS WORDEN GEVORMD DOOR INFRASTRUCTURELE LIJNEN, DELDEN LIGT HIER BINNEN.
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BEBOUWINGSONTWIKKELING
De oude kern van Delden is niet het middelpunt van de stad. Dit heeft
te maken met de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van
de gronden ten noorden van de stad, maar ook door het eigendom
van die gronden. De uitbreidingen van Delden liggen voornamelijk
ten zuiden van de oude stad. De stad ligt nu ingeklemd tussen het
Twentekanaal en de N346 - de huidige ruimtelijke dragers. Door
de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de gronden
ligt het ook voor de toekomst niet voor de hand om op de gronden
aan de noordzijde van de N346 woningbouw te ontwikkelen. Op de
volgende pagina’s wordt de bebouwingsontwikkeling per decennia
uitgelicht.

BEBOUWINGSONTWIKKELING VAN DE DELDEN

RUIMTELIJKE VISIE - ONTWIKKELLOCATIES DELDEN
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ONTWIKKELING VAN DELDEN IN SCHILLEN

16

RUIMTELIJKE VISIE - ONTWIKKELLOCATIES DELDEN

ENTREES STAD DELDEN
Delden heeft zes hoofdentrees. De noordelijk entree over de N741
en de oostelijke entree vanuit Hengelo over de N346 zijn waardevol
voor de stad. De entree vanaf de Lage Esch is een visitekaartje voor
de stad. Het landschap is er half open met groene eilandjes van
boerenerven. De kenmerkende toren en bossen van huis Twickel en de
kerktoren en stad op de achtergrond geven deze entree allure.
Het landschap aan de oostelijke kant van Delden heeft de kenmerken
van een coulisselandschap. De invloed van huis Twickel is hier goed
zichtbaar in de entree. De entree heeft een belangrijke waarde voor
de stad door haar bosrijke karakter in combinatie met de historische
bebouwing die hier aanwezig is. Landgoed Carelshaven is hier een
voorbeeld van. De twee entrees in het zuiden bij Strampenveld zijn
bosrijk en besloten. De stad is hier vanaf de openbare weg en bruggen
over het Twentekanaal beperkt zichtbaar. Ook vanaf de Langestraat en
de N346 in het westen is de contour van de stad niet direct zichtbaar.
Bij de Langestraat heeft dit te maken met de beplanting van de
landschappelijke kamers. De N346 ligt daarentegen deels verlaagt in
de uitloper van de Lage Esch.

DE HOOFDENTREES VAN DELDEN

RUIMTELIJKE VISIE - ONTWIKKELLOCATIES DELDEN
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VOORZIENINGEN
Delden heeft een redelijk gevarieerd voorzieningen aanbod. De
functies concentreren zich rondom de oude stad en aan de randen
van de kern. In de omgeving van de oude stad zijn onder andere een
supermarkt, sporthal, station en andere centrumvoorzieningen. Aan
de westzijde van de kern liggen de sportvelden van Rood-Zwart.
Aan de oostzijde van de kern bevinden zich onder andere een hotel,
bungalowpark, sportfaciliteiten, een golfbaan en scouting. De
voorzieningen maken deel uit van de kern, een voorwaarde is dat
deze locaties ook in de toekomst bereikbaar blijven voor diverse
doelgroepen. Voor woningbouw ontwikkeling is de bereikbaarheid van
de voorzieningen daarnaast ook belangrijk.

VOORZIENINGEN VAN DELDEN
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!

LEGENDA
aandacht voor overgang
logische verbinding
bestaande groene structuren behouden

!

ontwikkeling op korte termijn mogelijk
groen in de wijk behouden

DELDENERMARSCH

grens
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U I T W E R K I N G K WA L I TAT I E V E E N
K WA N T I TA I E V E A S P E C T E N
INBREIDING
Morsweg en Deldenermarsch
Kwalitatieve aspecten:
• In het gebied zijn twee locaties die zich in eerste instantie nog
lenen voor de ontwikkeling van woningen. De Morseweg van circa
1,5 hectare en de korfballocatie - een wat kleinere locatie ten
westen van de tennisbaan. Beide locaties zijn door de aanwezige
groene kaders en infrastructuur relatief duidelijk afgebakend;
• Het creëren van een nieuw en onderscheidend woonmilieu op
deze locaties is lastig. Om verrommeling te voorkomen dient
woningbouw op deze locatie een voortzetting op de bestaande
wijk en kernrandstructuren te zijn;
• Bij ontwikkeling is aandacht voor aansluiting op bestaande
randen. De locatie aan de Morsweg ligt direct tegen de
achterkant van de Vogelbuurt aan;
• Er zijn voldoende mogelijkheden om (langzaam)verkeer
verbindingen te maken met omliggende wijken;
• De afstand tot recreatieve- en sportfaciliteiten is relatief klein;
• De afstand tot het centrum is ongeveer 600 meter.
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Kwantitatieve aspecten:
• Woningbouw ontwikkeling betekent maatwerk, afstemming met
belanghebbenden en strategische keuzes in dit gebied;
• De afstand tot bestaande wijken is relatief klein, het aansluiten
van een nieuwe wijk is makkelijker;
• Er is relatief weinig ruimte om hier substantieel woningbouw
ontwikkeling kwijt te kunnen;
• Afgezien van twee beschikbare locaties ontstaat er pas ruimte
als er een voetbal- of korfbalveld wordt opgeofferd;
• Het verplaatsen van grootschalige voorzieningen lijkt op korte
termijn uitgesloten, maar kleinere voorzieningen bieden wel
aanknopingspunten.

UITBREIDING
Kanaalsprong: Strampenveld
Kwalitatieve aspecten:
• Het ontwikkelen van een dicht programma doet het landschap op
deze locatie te kort. Woningbouw op het Strampenveld dient een
landschappelijk en onderscheidend woonmilieu op te leveren.
• Ontwikkel binnen de bestaande landschappelijke kamers en
historische verkaveling;
• Het profiel dient landelijk en bosrijk te blijven, de woningen
onderscheidend voor Delden;
• De erven kunnen een waardevolle meerwaarde binnen het
woonmilieu opleveren;
• Het Twentekanaal kan een centrale rol gaan spelen in Delden;
• De Kanaaldijk met de aanliggende erven dienen groen en
besloten te blijven;
• Een brug levert niet alleen een snelle fietsverbinding met het
centrum op, maar ook het herstel van een historische verbinding.
• Zichtlijnen kunnen daarnaast ook de oude landschapstructuur
herstellen;
• De historische schutterij in het westen kan een groene entree
van het gebied vormen;
• Een goede fasering is nodig om versnippering te voorkomen.
Houd voldoende lucht tussen woningen binnen een kamer, maar
smeer de ontwikkeling niet over het hele gebied uit.

Kwantitatieve aspecten:
• Er is voldoende ruimte voor ontwikkeling en fasering van
woningbouwlocaties op het Strampenveld;
• De meest logische plek om woningbouwontwikkeling te starten
is gezien de goede verbinding aan de westzijde van deze locatie.
De afstand tot het centrum van Delden is vanaf deze plek groter
dan bij de andere locaties, circa 1,5 km;
• Een fasering die start in het centrale deel van dit gebied
lijkt gezien de kosten van een nieuwe verbinding over het
Twentekanaal en de afstand tot ontsluitingswegen uitgesloten.
• Het centrale deel kan op termijn wel een uitstekende locatie van
een voorziening zijn (sport, maatschappelijk, recreatief);
• Het realiseren van kamers van 2 hectare (ongeveer 35-40
woningen) biedt mogelijkheden tot fasering;

RUIMTELIJKE VISIE - ONTWIKKELLOCATIES DELDEN
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+

2ha

fase 2

fase 1

LEGENDA

STRAMPENVELD

zichtlijn creëren

logische ontwikkelrichting

nieuwe langzaamverkeer verbinding

groene entree bij de Schutterij

behoud landschappelijke kamers

+

zoekgebied voorzieningen

erf onderdeel woonmilieu

2ha

oppervlakte landschapelijke kamer

bestaand agrarische erf
grens
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groene kanaaldijk

LEGENDA
behoud van waardevol solitair erf

groene inpassing
coulissen doortrekken
ontwikkelen groen/blauwe zone

‘T RAESFELT

grens
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‘t Raesfelt: oost-west
Kwalitatieve aspecten:
• Het is belangrijk om te investeren in kwalitatieve groene randen.
De profielen binnen de wijk en de aansluiting op de bestaande
infrastructuur blijven overzichtelijk zoals het centrale deel van
dit gebied al is;
• Rond de kern aan de westzijde af door een kwalitatieve en
groene inpassing, bijvoorbeeld door de coulissen die ten zuiden
van het gebied liggen door te trekken;
• In het westen ligt een bijzonder erf dat vanaf de weg zichtbaar
en vrij dient te blijven;
• Deze wijk heeft ten opzichte van het Strampenveld een kortere
afstand tot doorgaande wegen en centrum (800 meter), dit is
een kwaliteit;
• De huidige ruimtelijke dragers blijven door een westelijke
uitbreiding bewaard.
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Kwantitatieve aspecten:
• Om op deze locatie een goed woongebied te ontwikkelen is een
investering nodig in infrastructuur, groen, taluds en water;
• De meest logische plek om te starten met woningbouw
ontwikkelen ligt in het oosten;
• De bereikbaarheid van dit gebied is uitstekend met de auto;
• De meest logische locatie voor een aansluiting is het
opwaarderen van de t-splitsing Langestraat - Odinksveld.
• Er zijn weinig ruimtelijke aanknopingspunten die een goede
fasering mogelijk maken. Fasering is wel mogelijk met een
groene inpassing;
• Het realiseren van voorzieningen is niet nodig om een
ontwikkeling mogelijk te maken gezien de geringe afstand tot
bijvoorbeeld de sportvelden en het centrum.
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