
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  7 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  A.B.H. Roebert  - ter Horst, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Pact van Twickel  

 

1. Samenvatting 

Deze memo informeert u over het Uitvoeringsprogramma Pact van Twickel 2012-2015. Eind 

2012 is een uitvoeringsprogramma door de stuurgroep vastgesteld. U bent in april 2013 

geïnformeerd over de discussie die daaruit is voortgekomen. Het uitvoeringsprogramma is 

heroverwogen en in september 2013 door de stuurgroep vastgesteld. De uitkomsten van de 

heroverweging worden u nu voorgelegd.  

 

De ambities voor de stadsrandzone Delden, de Rondweg/herstel Deldener Es zijn bijgesteld, 

daardoor blijft de noordelijke aftakking van de N346 ter hoogte van de Europalaan gehand-

haafd en wordt geen turborotonde aangelegd. Er komt een enkelstrooksrotonde bij de 

aansluiting Molenstraat/Europalaan. In het programma krijgen de landbouw en de gebieds-

ontwikkeling Oele/Woolde meer aandacht.  

2. Inhoudelijke mededeling 

In 2009 is het Pact van Twickel gesloten. Een convenant waaraan de gemeente Hof van Twente 

deelneemt. Het convenant heeft als doel ontwikkelingen op en bij het Landgoed Twickel op 

elkaar af te stemmen, waarbij de barrièrewerking van verschillende infrastructurele werken wordt 

verminderd en de ruimtelijke relatie van de steden met het landgoed Twickel wordt verbeterd. Er 

is een uitvoeringsprogramma opgesteld en in uitvoering gebracht. De wandelroute van circa 8 

km. rond het kasteel Twickel (Umfassungsweg)  is gecomplemen-teerd. De Grensweg Twickel is 

in uitvoering. De Grensweg Twickel is een wandel- en fietspad in het overgangsgebied Twickel -

Borne en Twickel-Hengelo. De route loopt voor een deel evenwijdig aan de A1/A35, maar kruist 

deze ook. Hierdoor worden in Azelo, Woolde en Vikkerhoek maatregelen genomen. Ook in 

Beckum zijn maatregelen getroffen. Er is onderzocht of de barrièrewerking van de N346 kan 

worden verminderd, met herstel van de Deldener Es en historische verbindingen Delden 

Twickel. Eind 2012 is door de stuurgroep een vervolg op het programma vastgesteld. 
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Vervolgens is dit programma door verschillende deelnemende partijen ter discussie gesteld. Dit 

heeft geleid tot aanpassingen en een heroverwogen uitvoeringsprogramma voor de periode 

2012-2015.   

 

Inhoud Uitvoeringsprogramma Pact van Twickel 2012- 2015 na heroverweging 

 

Herstel Deldener Es, park- en beeklandschap  

Maatregelen die zijn gericht op het verbeteren van de leefomgeving, het verbeteren van de  

ruimtelijke kwaliteit (herstel Deldener Es, park- en beeklandschap) en het verminderen van de 

barrièrewerking van de rondweg Delden. Enerzijds gaat het maatregelen in de stadsrandzone 

Delden en anderzijds om maatregelen aan de rondweg Delden: 

 

Stadsrandzone Delden (investering € 1.330.000) 

 direct aansluiten Molenstraat op Europalaan met rotonde (herstel Molenstraat, verbeteren 

bereikbaarheid en verkeersveilligheid); 

 herinrichting Molenstraat en Watertorenbrug (30 km);  

 aanleg voet/fietsbrug Marktstraat (herstel historische verbinding, versterken van de relatie 

tussen Twickel en Delden, recreatief-economische impuls). 

 

Rondweg Delden/herstel Deldener Es (investering € 1.140.000) 

Maatregelen die bijdragen aan het herstel van de Deldener Es en het park- en beeklandschap 

en de barrièrewerking van de rondweg Delden verminderen:   

 rondweg door de Deldener Es terugbrengen naar standaardprofiel (2x1) met handhaven 

tussenberm (turborotonde vervalt, noordelijke lus blijft gehandhaafd); 

 versmallen van de doorsnijding tussen Delden en de Deldener Es door aanleg van een 

talud van 45 graden; 

 aanbrengen van standaard profiel N741 (Europalaan) aansluitend op deze rotonde 

(fietspad op de rechterrijstrook; verwijderen deel parallelweg N741); 

 middendeel rondweg (tussen beide fietstunnels) op maaiveld brengen en terugbrengen 

naar standaardprofiel; 

 geluidsvriendelijk asfalt tussen Molenstraatbrug en tunnel Ossenwei. 

 

Daarbij blijft de noordelijke aftakking van de N346 ter hoogte van de Europalaan gehandhaafd 

en de turborotonde blijft achterwege. 

  

Landbouw 

Er wordt een projectplan opgesteld waarin de door de pachters aangegeven wensen en ideeën 

verder worden uitgewerkt. Daarin wordt ook aangesloten op het programma Agro & Food van 

de provincie. De provinciale benadering, zoals die ook blijkt uit Agro & Food, gaat uit van het 

aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven van (agrarische) ondernemers.  

Een belangrijke wens van de pachters is: meer ruimte, minder versnippering. De mogelijk-

heden daarvoor zijn afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren en - gebruikers. Die 

worden op dit moment verkend in het gebied van het beekdal Oele/Woolde/Azelo. Daarbij 

moet niet zozeer worden gedacht aan verplaatsing van bedrijven maar meer aan grondruil en 

eventuele bedrijfsbeëindiging. De ruimte die dit oplevert komt deels ten goede aan de land-

bouw en deels aan water en natuur (Oelerbeek). Ook kan dit mogelijk extra hectares opleveren 

voor Boeren voor Natuur.  

Maatregelen waar het bij de structuurverbetering om gaat zijn het uitwerken van verkavelings-

plannen en kavelaanpassingswerken. 
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Een tweede spoor is het verbeteren van de bedrijfsvoering en tegelijkertijd versterken van de 

landschappelijke kwaliteit. Het gaat daarbij om optimalisatie van de agrarische gebruiks-

mogelijkheden, bijvoorbeeld door vergroten van kavels, waarbij houtwallen en bomen op een 

landschappelijk verantwoorde wijze worden verplaatst. Of om maatregelen die de functionaliteit 

van erven en schuren vergroten, ook weer met inachtneming van landschappelijke 

randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van Twickelschuren aan de eisen van 

moderne bedrijfsvoering, met behoud van de karakteristieke buitenkant.  

 

Een derde spoor is het faciliteren van initiatieven op het gebied van economie en duurzaam-

heid. Daarbij gaat het om het vermarkten van Twickelproducten (voor Twickelkaas is al een 

concept ontwikkeld) en het faciliteren van initatieven op het gebied van duurzame energie door 

middel van een energiecoöperatie (biogasinstallaties, benutten van schuurdaken voor 

zonnepanelen). 

 

Gebiedsontwikkeling Oele/Woolde 

Het beekdalgebied tussen Delden en Hengelo vormt een belangrijk onderdeel van het 

landgoed Twickel. De Oelerbeek slingert vanuit het zuiden tussen Hengelo en Delden door 

naar het noorden door het parklandschap van Twickel. Het bovenstroomse deel (Rutbeek,  

Boekelose Beek) wordt heringericht in het kader van de landinrichting Enschede Zuid; het 

benedenstroomse deel wordt heringericht in het kader van de gebiedsuitwerking Azelerbeek 

en mondt uit in de Doorbraak. Het gedeelte tussen Twentekanaal en N346 is de laatste 

ontbrekende schakel in het hele stroomgebied.  

Dit gebied is daarmee een waterschakel, en een natuurschakel in de (herijkte) EHS tussen 

Reggesysteem, Haaksbergen/ Duitsland en de beekdalen Enschede/Hengelo. Het beekdal-

gebied is daarnaast in de zone Ondernemen voor Natuur en Water een landschappelijke 

schakel van de Groene Poort noordelijk van Borne naar de landgoederenzone Enschede/ 

Oldenzaal.  

 

Het waterschap Regge en Dinkel heeft in het kader van KRW beekherstel voor het stroom-

gebied van de Oelerbeek een projectplan en een globale inrichtingsschets opgesteld.  

Het streefbeeld is een beekdalbrede inrichting, gericht op waterberging met daarbinnen een 

natuurlijk meanderend profiel, met aan weerszijden oevers van circa 15 meter breed (zoals bij 

de heringerichte Hagmolenbeek). Omdat (dit deel van) de Oelerbeek niet in de EHS ligt, is de 

herinrichting gericht op het waterdoel. In het kader van het Pact van Twickel zijn in aanvulling 

daarop diverse maatregelen opgenomen waarmee het streefbeeld meer dan in het projectplan 

van het waterschap kan worden benaderd, zodat invulling wordt gegeven aan een ‘bredere’ 

gebiedsontwikkeling in Oele: 

 Passages van de Oelerbeek bij het Twentekanaal, spoorlijn en N346. In het Twentekanaal 

zullen door Rijkswaterstaat ter hoogte van de Oelerbeek natuurvriendelijke oevers/ 

rietkragen worden aangelegd, als onderdeel van herstel/onderhoudswerkzaamheden, 

gepland in 2014/2015. De kosten hiervan vallen buiten het UP. Bij de kruising van de 

Oelerbeek met de spoorlijn kan met eenvoudige voorzieningen een faunapassage worden 

gerealiseerd (rasters, betonnen looprichels langs het water). De passage van de N346 kan 

met boombeplanting worden geaccentueerd. Daarnaast kan ook weer met eenvoudige 

voorzieningen (rasters, betonnen looprichels langs het water) een faunapassage worden 

gerealiseerd voor kleinere soorten (geen reeën).  

 Het realiseren van flankerende ecologische en landschappelijke voorzieningen, het 

optimaliseren van de landbouwkundige verkaveling (hier ligt een duidelijke relatie met 

landbouwmaatregelen; zie paragraaf 2.1) en het realiseren van recreatieve voorzieningen, 

zoals voetpaden. Flankerende ecologische en landschappelijke voorzieningen kunnen 

natuurontwikkeling stimuleren, uitgaande van de potenties van de Oelerbeek.  
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 Maatregelen Twickel Overpark (in relatie tot de Oelerbeek, Twickelervaart en de rondweg): 

door het realiseren van een visuele verbinding tussen de Twickelervaart en de Oelerbeek 

wordt de beleving van het beekdal versterkt. Daarnaast maakt het op maaiveldniveau 

brengen van de rondweg tussen beide fietstunnels (zie paragraaf 2.3) het mogelijk om de 

eenheid van het Overpark te herstellen met landschappelijke maatregelen (herstel van de 

lanenstructuur), recreatieve routes (Twickelerlaan, Umfassungsweg) en kleinschalige 

ecologische maatregelen.  

Een wens uit het gebied is de aanleg van een geluidswal langs de A35 bij Oele. Die zou de 

leefbaarheid van het gebied vergroten en past in de gebiedsontwikkeling Oele/Woolde. De 

haalbaarheid hiervan wordt nog onderzocht.  

 

Kostenraming 

Bij het uitvoeringsprogramma is een kostenraming opgesteld. De totale kosten worden op ruim 

5 miljoen euro geschat. Door bijdragen van de deelnemende partijen, kan het programma 

worden uitgevoerd. De provincie draagt het grootste deel bij namelijk. 3,7 miljoen. Daarnaast 

dragen bij Waterschap Regge en Dinkel (Vechtstromen), StichtingTwickel en de gemeeente 

Hengelo. De gemeente Hof van Twente draagt ook bij. Er is onzerzijds budget beschikbaar 

gesteld voor de inzet van de gebiedsmakelaar. Ook is er in het mobiliteitsprogramma geld 

beschikbaar voor de aanpassing van de Molenstraat.  

3. Conclusies 

In het voorliggende Uitvoeringsprogramma worden een aantal maatregelen voorgesteld bij 

Delden. Daarnaast worden maatregelen voorbereid voor het versterken van de landbouw. De 

voorgestelde maatregelen passen in de brede doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het 

Pact van Twickel. Dit geldt ook voor de gebiedsontwikkeling Oele/Woolde. 

 

Wij steunen dit uitvoeringsprogramma en blijven bij de uitvoering betrokken door deelname 

aan de stuurgroep, programmateam en de werkgroepen. 

 

Wij zullen u op de hoogte houden van de veranderingen en de voortgang in de uitvoering van 

het  Uitvoeringsprogramma 2012-2015.  

 


