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D
e Graven Es is de jongste wijk 
van Oldenzaal. Met de aanleg 
van de wijk is in de jaren 
negentig gestart. Anno 2018 
nadert de buurt haar voltooi-
ing en bestaat de wijk uit cir-
ca 1900 woningen. ‘Met deze 

uitleglocatie hebben we het woningbestand 
van Oldenzaal flink weten uit te breiden. 
Maar minstens zo belangrijk is dat we met 
de opzet van deze wijk de relatie tussen 
stad en buitengebied konden verstevigen,’ 
zo vertelt Huub van Uum, beleidsadviseur 
wonen, ruimte en economie bij de gemeen-
te Oldenzaal. De positie en betekenis van 
groen en water in De Graven Es spelen 
hierbij een hoofdrol. ‘Aan de noordzijde van 
de wijk vertakt de Lemselerbeek zich in vijf 
beken. De ruime en groene inpassing van 
deze waterlopen vormt het raamwerk voor 
de stedenbouwkundige opzet van de wijk,’ 
licht van Uum toe. 

Ruimtelijke drager

De keuze om deze groenblauwe structuur 
tot drager van de wijk te maken vervult 
meerdere doelen en wensen van de stad. 
‘Oldenzaal ligt op een stuwwal, maar De 
Graven Es ligt juist laag. Hierdoor waren 
waterproblemen te verwachten. Door de 
beken de ruimte te geven en zorgvuldig in 
te passen, konden we hier goed op anticipe-
ren.’ Het water is in de hele wijk voelbaar. 
Zo is er niet alleen gekozen om de afvoer 
van het regenwater los te koppelen van 
het riool, maar ook om dit via goten in de 
straten te laten afwateren op de beken. 
Daarnaast zijn in de groene omzoming van 
de wijk wadi’s en zelfs grotere overloopge-
bieden aangelegd. ‘Aan de noordzijde van 
de wijk kan de Kalderbeek bij heftige regen-
val ver buiten haar oevers treden. Het water 
komt dan tussen de woonblokken door de 
wijk in. Mensen kunnen het watersysteem 
hier echt beleven.’ Maar de groenstruc-
tuur heeft ook een belangrijke functie als 
openbare ruimte. ‘We wilden nadrukkelijk 
dat de groene ruimte rond de beken voor 
iedereen toegankelijk en te gebruiken zou 
zijn. Dat is mede gelukt door de koppeling 
te leggen met fiets- en wandelroutes. Het 
is echt een verbindende structuur, voor de 
wijk en de stad.’

Sterke regie

De ruimte voor groen en water in de 
Oldenzaalse wijk is alles behalve vanzelf-
sprekend. Ruimte is bijzonder schaars in 
Oldenzaal. ‘De gemeente zit erg krap in 
haar jas qua gemeentelijk grondgebied; 
het is haast een stadsstaat,’ licht van Uum 
toe. ‘Om deze uitleglocatie mogelijk te 
maken, was een grenscorrectie nodig met 
de naastgelegen gemeente Weerselo.’ Door 

deze procedure kwam grond al vroegtijdig 
in bezit van ontwikkelaars, speculerend 
op de nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor 
was de grond niet alleen schaars, maar ook 
duurder. Vervolgens zette de economische 
crisis de gewenste ontwikkeling van de wijk 
op scherp. ‘Als gemeente hebben we toen 
besloten om een flinke voorinvestering te 
doen: we hebben de groene dragende struc-
tuur van de wijk al laten aanleggen voordat 
er woningen gebouwd werden.’ De ont-
wikkelingsvisie De Graven Es (3e fase) en 
de structuurvisie van Oldenzaal waren van 
groot belang voor deze beslissing. ‘Hierin 
stond krachtig beschreven wat de nood-
zaak en het belang was van een ruime en 
groene inpassing van de beken. We vonden 
hierdoor de bestuurlijke daadkracht om 
deze voorinvestering te doen.’ Inmiddels 
wachten nog twee laatste deelgebieden 
op ontwikkeling. Hoewel het nog ondui-
delijk is of deze ontwikkeling ooit van de 
grond zal komen, is het wel duidelijk dat de 
aanpak en opzet van de gerealiseerde delen 
voldoende fundament bieden om daar op 
een geslaagde manier vorm aan te geven.
 

Succes- en faalfactoren

+  De duidelijke ontwikkelingsvisie De 
Graven Es (3e fase) en de structuurvisie 
voor Oldenzaal zorgde dat het belang en 
de waarde van groen en water gedragen 
werd binnen de gemeente - ambtelijk en 
bestuurlijk. Hierdoor heeft de gemeente 
een regierol weten te pakken op dit 
thema. 

+  Het tonen van bestuurlijke lef en het 
vasthouden aan een bestendige lijn die 
de kwaliteit van de wijk borgt, hebben 
gezorgd dat de gemeente een voorinves-
tering in de groenstructuur heeft durven 
doen. Dit is cruciaal geweest voor de 
kwaliteit van de wijk.

–  De grondexploitatie is erg bepalend voor 
de keuzes van dichtheden en verkavelin-
gen in een plan. Hoewel groen en water 
ruimschoots vertegenwoordigd zijn in 
De Graven Es, had dit achteraf nog meer 
ruimte kunnen krijgen. 

MEEGEKOPPELDE THEMA’S

Klimaatadaptatie, identiteit / ruimtelijke kwaliteit, duurzame 

mobiliteit / verkeersveiligheid

INSTRUMENTEN

Beleid- en regels structuurvisie Oldenzaal

Financiën via grondexploitatie, bovenplans vereveningsfonds 

(Fonds Stadsuitleg) en provinciale subsidie (Stadsrandsubsidie) 

voor het structuurgroen aan de randen van de wijk (groene 

lobben)

Samenwerking meedenksessies

Kennis inzet expertise waterschappen 

BETROKKEN PARTIJEN

Gemeente initiatiefnemer, regie, beheer/onderhoud (afdeling 

stadswerken)

Provincie meedenken over mogelijkheden groen en natuur, 

mede-financier structuurgroen 

Waterschappen meedenken over belang/positie water

IVN initiatief voor handhaving van het broekbos ’t Oetslag in 

de wijk

Van De Bent Stichting onderhouden moestuintjes in het struc-

tuurgroen aan de rand van de wijk

hessenpoort natuurlijk

Gemeente Zwolle

P
arkmanager Ilse Sijtsema 
is voortvarend aan de slag 
gegaan met deze projecten. ‘We 
hebben een interdisciplinaire 
projectgroep Hessenpoort Na-
tuurlijk samengesteld waarin 
onder andere de groenbe-

heerders van de gemeente plaatsnemen, 
maar ook vertegenwoordigers van enkele 
bedrijven op Hessenpoort, zoals afval- en 
groenbeheerder Rova en Transferro B.V.,’ 
vertelt Sijtsema. ‘Afgelopen zomer hebben 
we samen op de nog onverkochte kavel 
naast de Wezo een bijentuin gerealiseerd. 
Ook verwachten we begin 2019 te starten 
met het uitvoeren van de plannen voor het 
solarpark onder de hoogspanningsmasten. 
Hiermee wekken we straks circa 25 procent 
van de energie op die het bedrijventerrein 
in totaal nodig heeft.’ 
 
Publiek en privaat initiatief

‘Het solarpark wordt gerealiseerd op de 
relatief moeilijk verkoopbare kavels van 
Hessenpoort,’ licht Lieuwe Dijkstra toe, 
stadsecoloog bij de gemeente Zwolle. Nabij 
de beoogde locatie voor het zonnepark 
bevindt zich de ecologische zone van het 
bedrijventerrein. ‘Door tussen de zonne-
panelen een kruidenmengsel in te zaaien 
kan het solarpark straks bijdragen aan de 
biodiversiteit en het ecologische netwerk 
versterken, op het bedrijventerrein zelf, 
maar ook voor de directe omgeving.’ 
Daarnaast zal een themapark deel uitmaken 
van het geheel, waar educatie hand in hand 
gaat met vergroening en duurzaamheid. 
Dijkstra benadrukt dat het belangrijk is om 
naast tijdelijke ingrepen meer omvangrijke 
projecten voor de lange termijn te initiëren. 
‘Dat we onlangs zijn aangewezen als een 
van de vijf Overijsselse topwerklocaties cre-
eert voor ons de mogelijkheid om hier ook 
financiële middelen vanuit de Provincie 
voor aan te wenden,’ vult Sijtsema aan. 
De gemeente investeert ook in het bedrij-
venterrein. ‘We hebben maatregelen 
genomen voor natuurcompensatie in de 
directe omgeving van het bedrijventerrein. 
Er is bijvoorbeeld een ecologische zone 

In Zwolle werken ondernemers al enkele jaren samen 

aan de vergroening en verduurzaming van bedrijven-

terrein Hessenpoort. In 2016 is op initiatief van de 

Ondernemersvereniging Hessenpoort, samen met RVO 

Nederland, gemeente Zwolle en provincie Overijssel, de visie 

Hessenpoort, Natuurlijk! opgesteld. Deze actiegerichte visie 

schetst een helder vergroeningperspectief voor het terrein 

en benoemt concrete projecten om de verblijfskwaliteit van 

Hessenpoort te vergroten. Van het aanleggen van een wan-

delnetwerk tot het inzaaien van bermen met bloemrijke krui-

denstroken en het uitwerken van een zonnepark onder de 

hoogspanningsmasten.  

Naar een groen 
en duurzaam 

bedrijventerrein

woonwijk de graven es 

Gemeente Oldenzaal

Een groen-blauw 
raamwerk dat 
stad en land 
samenbrengt

In de woonwijk De Graven Es in Oldenzaal is slim ingespeeld op 

mogelijke wateroverlast. Vijf beeklopen vormen het ruimtelijke 

raamwerk van de wijk. Goten in de straten maken het afwateren 

van het regenwater zichtbaar en beleefbaar. De zorgvuldige inge-

paste beken zijn meer dan enkel een oplossing voor een waterop-

gave. Ze versterken ook de ruimtelijke kwaliteit van de buurt en 

benadrukken de kenmerkende structuur van Oldenzaal, met 

groene lobben die vanuit het buitengebied de stad binnendringen.

Mensen kunnen het 
watersysteem hier 
echt beleven

aangelegd en een voormalige boerderij is 
ingericht als broedplaats voor steenmarters, 
kerkuilen en vleermuizen.’ Daarnaast zijn 
op de private bedrijfskavels verschillende 
groenprojecten gerealiseerd. ‘Het bedrijf 
Wehkamp neemt tal van natuurcompense-
rende maatregelen op eigen terrein en Van 
der Valk Zwolle is mede initiatiefnemer van 
de oeverzwaluwwand, een nestwand langs 
het water waar oeverzwaluwen zich kunnen 
vestigen.’ Helaas zijn niet alle bedrijven in 
staat om op eigen terrein vergroeningspro-
jecten te realiseren. ‘Hierdoor verschuift 
de blik naar de openbare ruimte en de nog 
onbebouwde kavels waar de gemeente zelf 
al ambities heeft geformuleerd,’ schetst 
Dijkstra. ‘Dat maakt het lastig, want de 
openbare ruimte op het bedrijventerrein 
is vrij beperkt.’ Mark Rotteveel, projectad-
viseur natuurontwikkeling van de Ginkel 
Groep en als adviseur van de projectgroep 
nauw betrokken bij de ontwikkelingen 
van de Hessenpoort, vult aan. ‘Er liggen 
nog volop kansen voor het verder ver-
groenen van het bedrijventerrein. Het 
verzilveren van deze kansen vraagt nauwe 
samenwerking tussen de gemeente en de 
grote hoeveelheid grondeigenaren op het 
bedrijventerrein.’ Dijkstra onderschrijft 
dit. ‘Hierbij moeten we zowel concrete 
acties voor de korte termijn formuleren, 
als strategische zetten benoemen voor de 
doorontwikkeling van het bedrijventerrein 
als leefomgeving voor mens, plant en dier 
op de langere termijn.’

Succes- en faalfactoren:

+  De dynamiek op de Hessenpoort is groot. 
Doordat de parkmanager en een aantal 
grote bedrijven op het terrein, zoals Van 
der Valk, Rova, Transferro, zich inzet-
ten als ambassadeur voor Hessenpoort 
Natuurlijk!, worden nieuwkomers mee-
genomen in de vergroeningsaanpak.

+  Om het enthousiasme voor groenpro-
jecten op het bedrijventerrein vast te 
houden is het belangrijk om per project 
direct vanaf het begin beheer- en onder-
houdsafspraken te maken. Daarmee 
wordt de toekomstbestendigheid van 
groenprojecten gewaarborgd, waardoor 
de energie voor en het vertrouwen in de 
realisatie van nieuwe groenprojecten 
toeneemt.

–  De snelheid, het succes en de schaal van 
vergroening op het bedrijventerrein is 
afhankelijk van het enthousiasme en de 
ambitie van ambassadeurs. Zo betekende 
het wegvallen van de voorzitter van 
Stichting Avifauna Zwolle als partner 
het verlies van een belangrijke kennis-
houder en kartrekker. Hierdoor liep een 
aantal projecten vertraging op, moest 
kennis worden ingehuurd en het netwerk 
opnieuw worden opgebouwd.

MEEGEKOPPELDE THEMA’S

Biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, 

energietransitie

INSTRUMENTEN

Beleid en regels gezamenlijke visie Hessenpoort Natuurlijk! 

Financiën bedrijven stellen gezamenlijk jaarlijks maximaal 

€15.000 beschikbaar voor projecten voor Hessenpoort Natuur-

lijk!, aangevuld met gemeentelijke cofinanciering van 50 procent 

tot maximaal €15.000. 

Samenwerking parkmanager Ilse Sijtsema als linking pin, inter-

disciplinaire projectgroep Hessenpoort Natuurlijk

Kennis NL Gebiedslabel en de monitoring daarvan, enquêtes 

door Deltion College om behoefte gebruikers van het gebied te 

achterhalen 

Communicatie webpagina Hessenpoort Natuurlijk op website 

Ondernemersvereniging Hessenpoort 

BETROKKEN PARTIJEN

Gemeente Zwolle financiële bijdrage en inhoudelijk betrokken 

bij totstandkoming visie, stelt 50 procent budget projectgroep 

Hessenpoort Natuurlijk beschikbaar, groenbeheer

Ondernemersvereniging Hessenpoort actieve en ambitieuze 

ondernemersvereniging, met onder andere Transferro en Rova 

(afval en onderhoud van het groen), die gezamenlijk een park-

manager financieren en gezamenlijk 50 procent van het budget 

van de projectgroep Hessenpoort Natuurlijk beschikbaar stellen

Natuur & Milieu Overijssel inhoudelijk betrokken bij de werk-

groep Hessenpoort Natuurlijk

Provincie Overijssel co-financiering voor totstandkoming visie 

en voor vergroening zonnepark

RVO financiële bijdrage vanuit Duurzaam Door voor totstand-

koming visie;

Ginkel Groep: inhoudelijk adviseur inrichting, beheer, natuur-

ontwikkeling en biodiversiteit

Concrete acties 
voor de korte 
termijn koppelen 
aan strategische 
zetten voor de lange 
termijn

Foto: NL Greenlabel 2017
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