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In Glane leven veel wensen en ideeën. Bijvoorbeeld wensen 
voor een ommetje met een nieuwe brug over de Dinkel. 
Wensen voor uitbreiding en renovatie van Dorpshuis De 
Glaan en ideeën voor een natuurlijke speelplek in het Dinkel-
dal en het uitbreiden van de parkeercapaciteit. En het blijft 
niet bij ideeën alleen: Glane doet! Met mekaar, voor mekaar. 
Dat is wat Glane kenmerkt. Samen werken aan een duur-
zame toekomst voor het dorp.

Maar er speelt meer. Ook in de omgeving van Glane, dus 
buiten de kern, liggen kansen om Glane duurzaam te ont-
wikkelen. Zo werkt waterschap Vechtstromen bijvoorbeeld 
aan de planvorming voor de herinrichting van de Dinkel en 
de Glanerbeek. En het recreatieve netwerk van Noordoost 
Twente biedt prachtige kansen voor Glane met betrekking 
tot levendigheid, leefbaarheid en (grens)beleving.

Om al deze wensen, ideeën en kansen voor de kern en het
buitengebied op elkaar af te stemmen en de juiste keuzes
te maken is een totaalvisie voor Glane én omgeving opge-
steld. Een Kwaliteitsimpuls die breder kijkt dan alleen naar 
de afzonderlijke projecten en die breder kijkt dan de kern 
op zich.

Alle wensen en ideeën die in de afgelopen 10 jaar de revue 
passeerden, bijvoorbeeld in documenten als Dorpsplan Plus 
en Kies je Kans, zijn meegenomen bij het opstellen van deze 
visie. Sommige oude ideeën vielen af en andere nieuwe 
wensen of concrete projecten werden toegevoegd. Door de 
stand van zaken op te maken en een visie op te stellen is 
helder geworden waar we met z’n allen naar toe willen en 
kan sturing gegeven worden aan de ontwikkeling van Glane.

1.1 AANLEIDING EN OPGAVE 1.2 PROCES 1.3 STATUS EN DOEL

1.4 LEESWIJZER

Het visiedocument “Kwaliteitsimpuls Glane” is een be-
langrijk document dat een kader biedt voor o.a. inwoners, 
overheid en ondernemers om met elkaar samen te werken 
en alle ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen in de 
komende jaren. Om het belang hiervan te onderstrepen is 
deze visie vastgesteld door de Losserse gemeenteraad op 
... (PM datum). 

Dit document moet worden opgevat als een richtinggeven-
de visie voor het uitwerken van concrete inrichtingsmaat-
regelen. De uiteindelijke realisering ervan is afhankelijk 
van draagvlak bij eigenaren, gebruikers en bewoners én 
van de financiering door de partijen die zijn betrokken bij
de verschillende deelprojecten.

De visie vormt mede input voor de omgevingsvisie die in 
het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt opgesteld. 
Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange 
termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Daarnaast 
werkt de gemeente met diverse partners (waaronder wa-
terschap, dorpsraad en routebureau) aan een gezamenlijk 
uitvoeringsprogramma betaande uit verschillende projecten. 
Projecten voor korte, middellange en lange termijn worden 
hierin benoemd. Afhankelijk van aard en omvang wordt 
samen bepaald welke partij ‘trekker’ wordt van een bepaald 
onderdeel.

De opbouw van dit rapport volgt de herkenbare verhaallijn 
die in de afgelopen periode is gedeeld met de dorpsraad, 
de inwoners van Glane en de gemeenteraad. 

In hoofdstuk 2 wordt de karakteristiek van Glane beschre-
ven met het oude hoevenlandschap en de oorsprong van 
het dorp Glane zo’n honderd jaar geleden. In hoofdstuk 3 
worden de wensen en uitgangspunten vanuit de inwoners, 
het waterschap en de gemeente benoemd. Hoofdstuk 4 
bevat de visie voor Glane, gebaseerd op drie pijlers. Per 
pijler is een concrete lijst met inspirerende kansen en pro-
jecten opgenomen die een bijdrage leveren aan de positio-
nering van Glane, zowel voor de inwoners van het dorp als 
voor de bezoekers.

De visie die is beschreven in dit document is het resultaat 
van een intensieve samenwerking tussen de Dorpsraad 
Glane en de gemeente Losser. In een aantal overleg-
gen zijn de wensen, ideeën en de visie besproken. Voor 
de Dorpsraad was het daarbij belangrijk om niet alleen 
te praten over een visie voor de toekomst maar juist ook 
acties voor de korte termijn uit te zetten. De overleggen 
hadden het doel om te komen tot een integrale (uitvoe-
ringsgerichte) visie. Daartoe hebben er ook thematische 
bijeenkomsten plaatsgevonden, bijvoorbeeld over het 
onderwerp verkeer en parkeren. 

Vanwege de aanstaande herinrichting van de Dinkel en de 
Glanerbeek is ook waterschap Vechtstromen nauw betrok-
ken geweest bij het opstellen van de visie. Meerdere malen 
zijn de inrichtingsplannen voor het Dinkeldal en de visie voor 
Glane op elkaar afgestemd. Daarnaast hebben ook Staats-
bosbeheer en Routebureau Twente hun bijdrage geleverd 
in het proces, als eigenaar van het perceel ten zuiden van 
Gronausestraat 441 en als adviseur routenetwerken.

Op 25 november 2019 is de visie gepresenteerd aan de 
inwoners van het dorp. Na afloop van deze presenta-
tie werden er reactieformulieren ingevuld en ingeleverd. 
Relevante binnengekomen reacties aangaande de visie 
voor Glane zijn verwerkt in dit document. De reacties die 
betrekking hadden op andere onderwerpen (bijvoobeeld de 
herinrichting van de Dinkel) zijn doorgezet naar derden die 
deze in behandeling nemen. 
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Topogra�sche kaart Glane 1935
Glanerbeek rechtgetrokken (verkaveling)
Spoorlijn 
belangrijk wegen netwerk - overdinkel

Glane hoge (terp) in het landschap 
Wegen netwerk om de terp

Topogra�sche kaart Glane 1907 Topogra�sche kaart Glane 1892 Topogra�sche kaart Glane 1922 Topogra�sche kaart Glane 1977

Topogra�sche kaart Glane 1995 Topogra�sche kaart Glane 1850Topogra�sche kaart Glane 1966 Topogra�sche kaart Glane 1955

Topogra�sche kaart Glane 1935
Glanerbeek rechtgetrokken (verkaveling)
Spoorlijn 
belangrijk wegen netwerk - overdinkel

Glane hoge (terp) in het landschap 
Wegen netwerk om de terp

Topogra�sche kaart Glane 1907 Topogra�sche kaart Glane 1892 Topogra�sche kaart Glane 1922 Topogra�sche kaart Glane 1977

Topogra�sche kaart Glane 1995 Topogra�sche kaart Glane 1850Topogra�sche kaart Glane 1966 Topogra�sche kaart Glane 1955

Glane is één van de vijf kerkdorpen van de ge-
meente Losser. Een bijzonder dorp dat zich op 
meerdere vlakken onderscheidt van de andere 
dorpen. Zo ligt Glane bijvoorbeeld direct aan de 
Duitse grens, is Glane nog helemaal niet zo oud en 
ligt geen enkel dorp zó dicht bij de Dinkel. Als we 
ons verdiepen in de geschiedenis van Glane dan 
begrijpen we waarom Glane zo bijzonder is.

De historische kaart van 1892 laat zien dat er eeuwenlang 
nog géén sprake was van een kern. Glane als dorp was 
er voor 1900 nog niet en het gebied bestond uit agra-
risch cultuurlandschap waar enkele boeren zich hadden 
gevestigd op de hoger gelegen gronden in het Dinkeldal. 
Het landschap was kleinschalig. Percelen werden afgeba-
kend met houtwallen om het vee daarbinnen te kunnen 
weiden. Op de hogere koppen ontstonden kampen en 
essen die als akker in gebruik waren. Westelijk van het 
huidige Glane lagen de hogere onontgonnen heidevelden, 
de zogenaamde woeste gronden. De waterlopen van de 
Dinkel en Glanerbeek meanderden vrij en sierlijk door het 
landschap. Ze zochten de weg van de minste weerstand, 
door de natuurlijke laagte van het beekdal. De Dinkel trad 
met enige regelmaat buiten haar oevers. Oostelijk van de 
Dinkel ontwikkelden zich natte minnende bossen. Losser 
en Gronau waren met elkaar verbonden via een weg op 
de overgang van de drogere heidegronden en het lagere, 
natte dal van de Dinkel. De bouwgronden van de boeren 
werden gerespecteerd en de weg slingerde langs de essen 
en kampen.

Rond 1920 deed de textielindustrie haar intrede. Onder 
andere in Gronau vestigden zich fabrieken aan de Din-
kel. De komst van deze industrie bracht werkgelegenheid 
die mensen aantrok vanuit de armere delen in het noor-
den van ons land. De auto was in deze tijd nog een luxe, 
vandaar dat er een spoorlijn aangelegd werd vanuit Losser 
naar Gronau. Deze spoorlijn kent een recht tracé omdat 
het met handarbeid aangelegd werd en er een snelle ver-
binding moest komen. Eén van de karakteristieke kampen 
werd doorsneden. Bij de grens werd een station aangelegd 
met douanepost om de grens te bewaken. 

2.1 ONTWIKKELING IN DE TIJD

1922: spoor vanuit Losser naar Gronau, aan de grens vormt het 
station het begin van Glane

1892: oude hoevenlandschap.De basis: het natuurlijke reliëf (bron: ahn.nl)

Impressie oude hoevenlandschap met akkers, houtopstanden en 
boerderijen verscholen in het groen (bron:PAN)
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Druppelsgewijs vestigden steeds meer mensen zich in 
Glane, dicht bij het werk. Er ontwikkelde zich een lint van 
arbeiderswoningen langs het spoor. De tuinen gericht op 
de Dinkel, zodat bewoners hier konden wassen en bleken. 
In de jaren 30 voltrok zich een enorme transformatie van 
het Nederlandse platteland met ruilverkavelingen en aan-
leg van wegen. Op de kaart van 1935 zien we dat dit ook 
voor Glane gold. De woeste gronden werden ontgonnen, 
de Glanerbeek werd rechtgetrokken, houtwallen verdwe-
nen en eigendommen werden omzoomd met prikkeldraad. 
De weg tussen Glane en Overdinkel werd aangelegd.

Na de 2e wereldoorlog, rond 1950, deed de auto steeds 
meer zijn intrede bij de burger. De noodzaak van de trein 
verdween en het spoor werd opgeheven. De Gronau-
sestraat werd vanuit Losser doorgetrokken richting En-
schede. Er vond een toename van gemotoriseerd verkeer 
plaats in Nederland. Op de kaart van 1955 is voor het 
eerst de kerk van Glane te zien. De rivier de Dinkel ken-
merkt zich nog steeds door haar dynamiek en overstro-
mingen. 

Op de topografische kaart van 1995 is te zien dat de bebou-
wing van Gronau zich steeds verder ontwikkelde richting de 
grens. Dit werd mede mogelijk gemaakt door kanalisering 
van de Dinkel en drooglegging van gronden. De bebouwing 
van Gronau gaat over in die van Glane. Mede hierdoor is er 
géén duidelijke beleving van de grens. Het agrarisch bedrijf 
ten westen van Glane breidt uit en krijgt een tweede inrit 
aan de Glanergrensweg.

Topogra�sche kaart Glane 1935
Glanerbeek rechtgetrokken (verkaveling)
Spoorlijn 
belangrijk wegen netwerk - overdinkel

Glane hoge (terp) in het landschap 
Wegen netwerk om de terp

Topogra�sche kaart Glane 1907 Topogra�sche kaart Glane 1892 Topogra�sche kaart Glane 1922 Topogra�sche kaart Glane 1977

Topogra�sche kaart Glane 1995 Topogra�sche kaart Glane 1850Topogra�sche kaart Glane 1966 Topogra�sche kaart Glane 1955

Topogra�sche kaart Glane 1935
Glanerbeek rechtgetrokken (verkaveling)
Spoorlijn 
belangrijk wegen netwerk - overdinkel

Glane hoge (terp) in het landschap 
Wegen netwerk om de terp

Topogra�sche kaart Glane 1907 Topogra�sche kaart Glane 1892 Topogra�sche kaart Glane 1922 Topogra�sche kaart Glane 1977

Topogra�sche kaart Glane 1995 Topogra�sche kaart Glane 1850Topogra�sche kaart Glane 1966 Topogra�sche kaart Glane 1955

Impressie station Glane (bron: werkgroep historie Glane)

1955: spoor opgeheven. 1995 (heden): Dinkel gekanaliseerd.

1935: ontginning woeste gronden, ontwikkeling Glane.
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Schets van Glane en omgeving waarin de grote ontwikkelingen en 
veranderingen van de afgelopen 100 jaar zijn verbeeld.  

Het zijn de ontwikkelingen van de afgelopen 100 
jaar die een groot deel van het beeld en het 
karakter van het huidige Glane bepalen. En dat is 
mooi! Want hieraan ontleent het dorp Glane haar 
bestaansrecht: de industrialisatie. 

Rondom Glane bepalen het agrarische werklandschap met 
gras- en bouwlanden het beeld. De gekanaliseerde Dinkel en 
Glanerbeek liggen als blauwe aders door het land. Het Lag-
apad langs de Dinkel is een veelgebruikte fietsroute, zowel 
door recreanten als door inwoners van Glane. Aan de west-
zijde is het rationele patroon van het ontginningslandschap 
zichtbaar en voelbaar.

Aan de noord- en oostzijde van Glane worden de entrees 
van het dorp gemarkeerd met stalen witte bruggen over de 
Dinkel en de Glanerbeek. Het staal past bij de industriële 
tijdslaag, het wit bij de andere bruggen in het Dinkeldal. De 
entree van Glane aan de zuidzijde, aan de grens, is nage-
noeg niet beleefbaar. En dat is jammer, want juist hier ligt 
de oorsprong van het dorp: Glane is immers ontstáán aan 
de grens. Hier zien we nu weinig van terug. Het station, het 
douanekantoor en het spoor zijn verdwenen. Bewoners van 
Glane zetten zich in 2019 in om een deel van het spoor (met 
stootblok) terug te brengen zodat het verhaal over de oor-
sprong van Glane weer zichtbaar en beleefbaar wordt. 

De bebouwde kom van Glane bestaat van oudsher uit de 
woningen langs de Gronausestraat en de Weertsstraat. 
Opvallende objecten aan het bebouwingslint van de Gro-
nausestraat zijn Dinkelsweide (grote horecagelenheid voor 
feesten en partijen), de kerk (als woning in gebruik) en 
Eldorado (een voormalige sexclub). Met de aanleg van de 
Meulderinksesch werd een klein wijkje aan het karakteris-
tieke lint van Glane toegevoegd. Deze ontwikkeling is nooit 
afgerond vanwege de beperkingen van de milieucirkels van 
het westelijk gelegen agrarisch bedrijf. De woningen aan 
de Glanerbeekweg liggen op enige afstand van Glane maar 
behoren wel degelijk tot dit dorp. Dorpshuis De Glaan vormt 
het sociale hart van Glane. Glane is trots op deze plek die 
met eigen handen is opgebouwd.

De zichtrelaties vanuit de openbare ruimte op het aan-
grenzende landschap zijn een kwaliteit. Soms doorzichten 
op de Glanerbeek, soms op het Dinkeldal of op wat gra-
zende koeien in de wei. Als je in Glane woont, woon je in 
het landschap, dit is uniek! 

2.2 DE EERSTE INDRUK

Bebouwingslint met woningen en Eldorado aan de Gronausestraat. 

Gekanaliseerde Glanerbeek en Dinkel met Lagapad, gelegen in 
een agrarisch werklandschap.

Kenmerkende entrees met witte stalen bruggen over de Dinkel en 
de Glanerbeek. 
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2.3 VERBORGEN VERLEDEN

Noordoost-Twente werd in 2006 door het Rijk aan-
gewezen als Nationaal Landschap omdat dit gebied 
(inter)nationaal zeldzame of unieke landschaps-
kwaliteiten heeft en, in samenhang daarmee, 
bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. 
Wie goed naar het landschap rondom Glane kijkt 
ziet dat er van het oude cultuurlandschap nog veel 
terug te vinden is maar dat het hoog tijd is om be-
wust te behouden én te versterken.

Zo zien we ten oosten van de Dinkel nog het fraaie reliëf 
van het oude hoevenlandschap met haar kampen en es-
sen. Hier zijn fraaie bospercelen bewaard gebleven op de 
glooiing naar de achtergelegen hogere land. Dit bos lijkt 
haast onaangetast, op het vastleggen en kanaliseren van 
de Dinkel na. Ook in het Dinkeldal staan relicten van oude 
beplantingsstructuren die zorgen voor een prachtig groen 
decor met hoge natuurwaarden. 

De beplantingen vanuit het buitengebied lopen door tot 
in de kern. Zo staan er bij het kerkje en langs de Gro-
nausestraat enkele fraaie lindebomen. Dit opgaande 
groen geeft een fijne coulissewerking in de beleving van 
de dorpsrand gezien vanaf Glanergrensweg en vanaf de 
wandelpaden langs de Glanerbeek. Het verbinden van 
buitengebied en kern middels beplantingen sluit aan bij de 
Groene Ambitie van de gemeente Losser.

De Glanerbeek meandert nog op natuurlijke wijze ten 
oosten van het Klooster St. Ephrem. Veelal ligt de beek 
verborgen in het landschap en is de beek moeilijk of niet 
bereikbaar/toegankelijk. De rust die hierdoor heerst is een 
kwaliteit. Toch zou het interessant zijn om te onderzoeken 
of het op een aantal plekken mogelijk gemaakt kan wor-
den om de Glanerbeek beleefbaar te maken. Dit kan bij-
voorbeeld door een dwarsverbinding tussen de kloosters in 
Nederland en Duitsland mogelijk te maken, als onderdeel 
van het grotere wandelnetwerk van Noordoost Twente.  

Her en der in het landschap liggen cultuurhistorische parels. 
Voorbeelden hiervan zijn de karakterstieke erven die beho-
ren tot het oude hoevenlandschap, bomenlanen gekoppeld 
aan de kloosters zowel in Nederland als in Duitsland en niet 
te vergeten de markante grensstenen die als onderdeel van 
de grensstenenroute tot de verbeelding van velen spreken.

Schets met de karakteristiek van het oude cultuurlandschap rond 
1900. 

Meanderende natuurlijke Glanerbeek ter hoogte van het klooster 
St. Ephrem.

Fraaie oude beplantingen langs het Dinkeldal. Oude erven op de hogere gronden langs de Dinkel, laan bij kloos-
ter St. Ephrem en oude grenssteen van Bentheimer zandsteen.
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Pittoresk houten voetgangersbrug 

W
enselijk is een dorpsommetje met aansluiting 

op het Lagapad.  

Pittoresk houten voetgangersbrug 

Perceel. 
Kad. bekend 
Gemeente Losser 
Sectie I 
Nr. 7410 
Eigendom van Staatsbosbeheer 
 Dorpsommetje en 
hondenuitlaatgebied gehele per- 
ceel incl dorpsommetje... 

Alternatief oversteek Dinkel 

 

 

Plek voor tradities en verenigingsleven. Beleefbaar maken historie: grensstenen, spoorlijn en station, 
smokkelverleden, kloosters...

Dorpsommetje(s) met aansluiting op het LAGA-pad in de vorm 
van voetgangersbrug(gen) over de Dinkel.

3.1 INWONERS GLANE

Bij het opstellen van de kwaliteitsimpuls voor 
Glane is meerdere malen gesproken met de dorps-
raad om de wensen en ideeën die in Glane leven 
nadrukkelijk een plek te geven in de visie. Het was 
daarbij voor de dorpsraad van belang om niet al-
leen na te denken over de (verre) toekomst van 
het dorp maar juist ook over acties die op korte 
termijn uitgevoerd kunnen worden. Glane wil graag 
resultaat zien!

In deze paragraaf zijn de wensen en ideeën vanuit Glane 
middels afbeeldingen met korte teksten weergegeven. In 
hoofdstuk 4 wordt uitvoeriger beschreven op welke wijze 
deze wensen een plek hebben gekregen in de visie.

De grote hoeveelheid ideeën laat de betrokkenheid van de 
inwoners bij hun dorp zien. En het blijft niet bij ideeën: 
Glane houdt van doen! Zo is tijdens het opstellen van de 
visie bijvoorbeeld het stootblok aan de grens door de in-
woners van Glane gerealiseerd. Glane pakt aan!

Natuurspeelplek met ommetje over terrein Staatsbosbeheer.

Kleintje Kulturhus (renoveren+vergroten) inclusief parkeren.
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(Parkeer)overlast Dinkelsweide.Verkeersveilige openbare ruimte.Herinrichting Gronausestraat en Weertsstraat (30 km).

Levensloopbestendig wonen.Kwaliteitsverbetering in verval zijnde panden en/of tuinen. Kwaliteitsverbetering in verval zijnde panden en/of tuinen.
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LEGENDA

Bestaand hoogte

Aanleghoogte

Project kilometrering

Plangrens

Grens Natura 2000

Bestaand bos

Bestaand alluviaal bos

Bestaande boom

Zoekgebied voor plaggen , relief profileren en maaisel stroomdalgrasland
opbrengen (M17-A/B1,2,5,M24)

Afplaggen gemiddeld 15 cm

Zoomvegetatie (kruiden & grassen)

Aanplant boom

Aanplant struweel van autochtone herkomst

Aanplant semi-transparant struweel

Locatie spontane ontwikkeling struweel

Kappen bos

Snoeien/dunnen beplanting

Bestaande watergang

Nieuwe meander

Opschonen en herprofileren/versmallen Dinkel

Oude loop aantakken

Nieuwe beek of laagte

Nieuwe oeverwal t.b.v. ontwikkeling stroomdalgraslanden, opbrengen dinkelzand en relief profileren

Dempen bestaande Dinkel en inzaaien met gras

Herstellen oeverwal

Verwijderen gobimatten

Inbrengen dood hout

Aanbrengen duiker

Aanbrengen brug

Aangetroffen puin verwijderen i.o.m. gebiedsbeheerder

Fietspad beton: 3m. breed

Fietspad: houten vlonder (3 m. breed)

Tracé fietspad handhaven, verwijderen industrieplaten en uitvoeren in beton 3m. breed

Verwijderen bestaand fietspad, aanvullen met grond en inzaaien

Struinpad, graspad.

Aanbrengen raster

Bestaande hoge druk gasleiding

Bestaande riolering

Pilot ontstenen oeverbescherming

Aanbrengen natuurlijke oeverbescherming

36.10

H

500.00

+33,40

Weertsbrug
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3.2 WATERSCHAP VECHTSTROMEN

Tijdens het opstellen van de Kwaliteitsimpuls Glane 
speelden gelijktijdig de projecten ‘herinrichting 
Dinkel Zuid’ en ‘herinrichting Glanerbeek’ bij 
waterschap Vechtstromen. In nauwe samenwerking 
is waar mogelijk gezocht naar aanhechting van 
Glane op de beekdalen in de vorm van bijvoorbeeld 
de gewenste dorpsommetjes en recreatieve routes.

De Dinkel heeft een geheel eigen karakter en een hoge 
dynamiek in waterpeilen. Ook kent de Dinkel overstromin-
gen, waardoor soms hele delen (landbouw)grond voor een 
langere periode onder water staan. Ten gevolge van de 
landbouw en met de komst van woningen in het Dinkeldal 
werd rond 1970 de waterloop gedeeltelijk gekanaliseerd, 
zo ook bij Glane. 

Met de hedendaagse wetenschap ten aanzien van de land-
bouw, verdrogingsproblematieken door klimaatverandering 
en waardering van de natuurwaarden onder andere gesteld 
in de nota Natura 2000 en in de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW), vraagt het Dinkeldal om een herinrichting 
(de waterloop en aangrenzende percelen). In opdracht 
van de provincie wordt samen met het waterschap Vecht-
stromen, de gemeente Losser, LTO en Staatsbosbeheer 
een plan ontwikkeld. Dit plan is nog in procedure en wordt 
waarschijnlijk na de zomerperiode 2020 vastgesteld door 
Provinciale Staten van Overijssel.

Het doel van de maatregelen bij herinrichting van de 
Dinkel richt zich met name op de ontwikkeling van stroom-
dalgrasland (Natura-2000) en op de ontwikkeling van 
natuurlijke oevers van de Dinkel (KRW). Dit is zeer uniek 
voor Nederland en in Europa. Tevens zijn er enkele doel-
soorten (dieren) die kaders geven voor de herinrichting. 
Door de waterkwaliteit te verbeteren en de loop van de 
Dinkel weer te laten meanderen (vrij stromen) wordt de 
eerste ‘ruimtelijke’ aanzet gedaan. Mede door de overstro-
mingen kan het stroomdalgrasland zich ontwikkelen op de 
aan te leggen kopjes ‘oeverwallen’ in het dal. Door al deze 
maatregelen worden ook de bestaande ‘vochtig alluviale 
bossen’ beschermd. Dit alles onder de randvoorwaarde van 
instandhouding van de waterveiligheid.

Ten aanzien van het onderdeel recreatie wordt meegedacht 
om de bestaande padenstructuur te verleggen en waar 
mogelijk ontbrekende routes te verbinden, door bruggen 
of nieuwe paden. Voorlopig ontwerp Dinkeldal Zuid d.d. 10-12-2019 

(bron: Waterschap Vechtstromen).

De gekanaliseerde Dinkel wordt heringericht zodat het water 
langer wordt vastgehouden en ruimte ontstaat voor natuur.

De gekanaliseerde Glanerbeek wordt heringericht zodat het water 
langer wordt vastgehouden en ruimte ontstaat voor natuur.
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De huidige Glanerbeek tussen de Glanergrensweg en Gro-
nausestraat wordt voor een groot deel gedempt. Langs de 
rechteroever wordt een nieuwe, meanderende en natuur-
lijk ingerichte, Glanerbeek gegraven. Het nieuwe profiel 
van de beek wordt wat kleiner ten opzichte van de huidige 
beek. De oevers aan beide zijden van de beek worden 
afgegraven, zodat hier tijdens hoogwatersituaties ruimte 
is voor water. Op enkele locaties, voornamelijk in buiten-
bochten, worden in de taluds stobben (vrijgekomen uit 
gerooide bomen) aangebracht. De stobben bieden be-
scherming tegen ongewenste afkalving en tevens habitats 
en schuilmogelijkheden voor diverse diersoorten. Bomen 
en struiken zorgen voor schaduw in de beek. Langs de 
Glanerbeek komt een wandelverbinding over het schouw-
pad, waardoor het bestaande ommetje gehandhaafd kan 
blijven.

Het gedeelte Glanerbeek ten zuiden van de Glanergrens-
weg blijft gehandhaafd. In dit deel worden langs de beek 
twee geïsoleerd gelegen poelen gegraven.

Het concept projectplan van het deeltraject Dinkel - Kloos-
ter is ter inzage gelegd. De Raad van State heeft op 29 mei 
2019 de uitspraak gedaan dat het Programma Aanpak Stik-
stof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als basis voor 
toestemming voor activiteiten en projecten. Dit heeft ook 
gevolgen voor dit project. Het waterschap gaat verder met 
de voorbereiding van de plannen, met de verwachting dat de 
realisatie van de projecten vertraging oploopt. 
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Ontwerp Glanerbeek traject Dinkel-Klooster d.d. 30-4-2019 (bron: waterschap Vechtstromen).
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3.3 GEMEENTE LOSSER

Belangrijke uitgangspunten voor de gemeente 
Losser bij het opstellen van deze visie zijn de 
strategische doelen uit de Toekomstvisie, het 
Coalitieakkoord en de beleidskaders uit de 
Structuurvisie en de Groene Ambitie.

In de Toekomstvisie gemeente Losser 2025 schetst de 
gemeente Losser een beeld van haar ambities in de vorm 
van zeven perspectieven. In de visie voor Glane zijn twee 
van deze perspectieven van belang.

Perspectief 1. Lossers landschap een recreatie landschap:
Wij zetten ons in om de bijzondere natuurgebieden die 
onderdeel zijn van het Nationaal Landschap nog verder te 
ontsluiten voor recreanten. De stuwwallen, het Lutterzand 
en De Dinkel zijn ook in 2025 beeldbepalend voor de ge-
meente Losser. Het Losserse landschap is uniek door haar 
variëteit en de ‘on-Nederlandse’ schoonheid ervan. De 
wandelaar en fietser komt hier aan zijn trekken door het 
uitgebreide netwerk aan fiets- en wandelpaden.

Perspectief 4. Recreanten en toeristen kennen de Schatka-
mer van Twente en komen er terug:
De beleveniseconomie doet ook hier zijn intrede. Er is een 
digitale recreatieve infrastructuur ontwikkeld waarmee de 
recreant zijn eigen fiets- of wandeltocht op basis van eigen 
voorkeur kan samenstellen. Voor de recreant is kwaliteit, 
variëteit, recreatie op maat en vernieuwing belangrijk. En
dat vindt de recreant allemaal in Losser. 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 zijn op hoofdlijnen 
ambities geformuleerd. Specifiek voor Glane staan het door-
ontwikkelen van deze kwaliteitsimpuls alsook het onderzoe-
ken van de mogelijkheden voor een ontmoetingscentrum in 
Glane (“kleintje kulturhus”) benoemd.

Gemeente Losser is onderdeel van Nationaal Landschap Noordoost 
Twente.

Recreanten en toeristen kennen de Schatkamer van Twente en 
komen er terug.

Glane is verbonden met plekken zoals Bad Bentheim, het Lutter-
zand, de stuwwallen en het Dinkeldal.
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Groenstructuurplan voor de vijf kerkdorpen in de vorm van een 
Groene Ambitie: inspirerend en richtinggevend, niet dwingend.

V E R S T E R K E N  D O R P S E N T R E E

B E H O U D E N  Z I C H T L I J N

De Structuurvisie Losser is op 16 oktober 2018 vastge-
steld en geeft een actueel beeld van het ruimtelijke orde-
ningsbeleid van de gemeente. De belangrijkste opgaven voor 
Glane zijn:

• Met de herontwikkeling van de locaties El Dorado aan 
de zuidzijde en het tankstation aan de noordzijde wordt 
een belangrijke stimulans gegeven aan de leefbaarheid 
van Glane. Voorwaarden zijn een beperkt programma en 
een landschappelijke benadering. Hierdoor kan gestalte 
worden gegeven aan het creëren van nieuwe entrees 
van het dorp. De herontwikkeling van El Dorado heeft de 
hoogste prioriteit.

• Uitbreiding van de lintbebouwing aan Gronausestraat en 
Glanegrensweg moet vermeden worden. Vervanging van 
een bestaande woning is natuurlijk mogelijk, verdich-
ting op een bestaand perceel moet per situatie bezien 
worden.

• De bijzondere ligging aan het rivierdal en de overgan-
gen naar het buitengebied kunnen beter benut worden: 
samenbrengen van kwaliteiten. De kwetsbare ligging 
vraagt ook voortdurend aandacht voor de verbetering 
van de landschappelijke inrichting. Routes naar het bui-
tengebied versterken.

Voor de vijf kerkdorpen van de gemeente Losser is in 2015 
een groenstructuurplan opgesteld in de vorm van een 
Groene Ambitie. In dit document geeft de gemeente aan 
dat zij de unieke landschappelijke kwaliteiten van de ge-
meente als inspiratiebron wil gebruiken voor het groenbeleid 
in de kernen. Glane ligt op de overgang van het oude hoe-
venlandschap naar het ontginngingslandschap. De ambitie 
voor Glane is om de beleving van deze beide landschaps-
typen zo ver en zo veel mogelijk de kern in te trekken door 
het toepassen van beplantingen die horen bij de karakteris-
tieke landschappen.

De ambitie is om de beleving van het oude hoevenlandschap zo-
veel mogelijk de kern in te trekken aan de noord- en oostzijde.

De ambitie is om de beleving van het jonge heideontginningsland-
schap zoveel mogelijk de kern in te trekken aan de westzijde.
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V I S I E  O P  E E N  U N I E K  G R E N S D O R P 

I N  H E T  P R A C H T I G E  L A N D S C H A P  V A N  N O O R D O O S T  T W E N T E

0517B / KWALITEITSIMPULS GLANE / BIJLAGE I : VISIEKAART (A0) / 04-06-2020 / CONCEPT VERSIE 3
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Wat liggen er veel kansen en mogelijkheden in 
Glane! Kansen voor herstel van het oude cultuur-
landschap, plannen voor het watersysteem, mo-
gelijkheden om de ontstaansgeschiedenis van dit 
bijzondere grensdorp tot leven te brengen, ideeën 
om de leefbaarheid te vergroten, wensen om de 
oude verhalen over smokkelaars en comiezen te 
vertellen... 

In de visie hebben we al deze wensen, kansen en ideeën 
verzameld en onderverdeeld in 3 pijlers:

I:  VEERKRACHTIG WATERSYSTEEM & RIJK   
 CULTUURLANDSCHAP

II:   VEILIGE EN AANTREKKELIJKE KERN

III: VEEL TE BELEVEN

De eerste pijler bestaat uit de fysieke ondergrond, het 
watersysteem en het biotisch systeem: het oude cultuur-
landschap. De tweede pijler bevat het netwerk van de kern 
Glane met wegen, (voormalige) spoorlijnen en bebouwing. 
Deze laag in het landschap is in de afgelopen 100 jaar tot 
stand gekomen. Tot slot de belevingspijler met de men-
selijke activiteiten zoals recreëren en ontspannen en de 
fysieke neerslag daarvan.

Deze benadering in de vorm van pijlers kan helpen met 
het maken van keuzes. Daarbij is het vertrekpunt dat niet 
één van de drie pijlers het belangrijkste is voor de ontwik-
keling. Elke pijler draagt bij aan de ontwikkeling en een 
duurzame toekomst. Deze benadering houdt echter wel in 
dat elke pijler voorwaarden stelt aan de andere pijlers. In 
de afweging van afzonderlijke projecten is het belangrijk 
oog te hebben voor de wisselwerking tussen de pijlers en 
te beseffen dat elke pijler van invloed is om de juiste keu-
zes voor de toekomst van Glane te kunnen maken.

<  De visiekaart met legenda is op groot formaat 
 opgenomen in bijlage 1.
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Visiekaart Glane (zie bijlage voor groot formaat).

4.1 EEN UNIEK GRENSDORP IN HET PRACHTIGE LANDSCHAP VAN NOORDOOST TWENTE
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Door de veerkracht van het natuurlijke bodem- en 
watersysteem te herstellen verminderen we de 
effecten van klimaatverandering. Aangevuld met 
herstel van (oude) landschapselementen ontstaat 
een boerenland rondom Glane waar ruimte is voor 
water, planten, dieren en mensen. Een landschap 
dat met recht behoort tot het Nationaal Landschap 
Noordoost Twente.

Rondom Glane gaat het landschap de komende jaren 
zichtbaar veranderen. De Dinkel en de Glanerbeek krijgen 
ruimte, gaan weer meanderen en doen daarmee recht 
aan de karakteristiek van de beken ten tijde van het oude 
cultuurlandschap. De gronden langs de beek krijgen een 
natuurlijk karakter met ruimte voor beekdalbegeleidende 
beplantingen en stroomdalgraslanden. Het landschap rond-
om Glane krijgt daarmee voor bewoners en recreanten een 
hogere belevingswaarde. 

Het herinrichten van de beekdalen is niet genoeg om de 
gevolgen van klimaatverandering op te vangen. We moe-
ten ook naar de bebouwde omgeving kijken. Zo liggen er 
in Glane kansen om overtollig water vast te houden en te 
infiltreren aan de rand van het dorp. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het terrein van Staatsbosbeheer. De natuur-
speelplek die hier wordt ingericht kan als poel/wadi* die-
nen terwijl de bewoners van Glane dit gebied als ommetje 
kunnen benutten.

Om het cultuurlandschap rondom Glane ter verrijken wordt 
voorgesteld om bijvoorbeeld kavelgrenzen te beplanten. 
Er kan hierbij gedacht worden aan een groensingel met 
een mix aan heesters, een bomenrij of een karakteristieke 
houtwal. De aanplant dient te passen bij de soorten die 
van nature in de landschappen van Glane voorkomen: het 
oude hoevenlandschap en de jonge heideontginningen. 

Een wens van de bewoners van Glane is om akkerranden 
in te zaaien met bloemrijke mengsels. Enerzijds voor de 
beleving, anderzijds ter bevordering van de biodiversiteit. 
Vanzelfsprekend vindt overleg plaats met grondeigenaren 
en is deelname op basis van vrijwilligheid. Wellicht kan 
hiervoor aanspraak gemaakt worden op subsidies. 

* Functioneren poel/wadi moet nader uitgezocht worden.

4.2 PI JLER 1: VEERKRACHTIG WATERSYSTEEM & RIJK CULTUURLANDSCHAP

Herinriching Dinkel en Dinkeldal met stroomdalgraslanden en 
opgaande lanschappelijke beplantingen. 

Door beplantingsstructuren te versterken wordt het landschap 
rondom Glane ‘aangekleed’.

Kwetsbare stroomdalgraslanden komen voor op zandige gronden 
langs rivieren.

Herinrichting van de beekdalen biedt kansen voor beleving.
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Naast de grotere landschappelijke structuren wordt ook 
gekeken naar de kansen voor kwaliteitsverbetering op de 
erven rondom Glane. De erven liggen soms heel ‘open’ in 
het landschap en door toepassing van erfbeplantingen, 
bijvoorbeeld een fruitgaard, kunnen deze erven fraaier 
ingepast worden. Hierdoor neemt de belevingswaarde en 
de biodiversiteit toe. 

Op een aantal boerenerven staan prachtige oude schuren 
die herinneren aan het landschap van Glane 100 jaar ge-
leden. Een aantal van deze schuren is sterk in verval, het 
zal niet lang meer duren of we verliezen deze bijzondere 
objecten door gebrek aan onderhoud en/of functie. Door 
met de eigenaren in gesprek te gaan kan onderzocht wor-
den of zij mogelijkheden zien om mee te denken over een 
kwaliteitsverbetering van deze schuren of mogelijkheden 
zien in herbestemming, bijvoorbeeld in de vorm van een 
Bed & Breakfast. 

In de kern is er waardevol bestaand groen, waaronder de 
lindebomen die als wegbeplanting langs de Gronausestraat 
staan en de beplanting rondom de kerk. Deze kwaliteit 
dient behouden te blijven. Op sommige plekken vraagt de 
dorpsrand echter ook om versterking van groen, bijvoor-
beeld bij het Kulturhus. Door hier in te zetten op meer 
groen in de vorm van gebiedseigen beplantingen ontstaat 
een zachte overgang van bebouwingsrand naar landschap. 
Sparren en coniferen worden waar mogelijk verwijderd. 

De karakteristieke doorzichten vanuit Glane op het land-
schap zijn prachtig en dienen behouden en versterkt te 
worden. Zo liggen er kansen bij de zuidelijke entree van 
Glane om meer ‘lucht’ te creëren en een zichtlijn richting 
het landschap te maken door het bosje opener te maken. 
Hierdoor zal ook een veiliger/overzichtelijker gevoel ont-
staan. Een andere kans ligt in het verlengde van de Weer-
tsstraat: door hier een deel van de onderbeplanting te 
verwijderen ontstaat een doorkijkje vanuit de Weertsstraat 
richting het Dinkeldal wat een ruimtelijk effect zal geven.

Waardevol doorzicht van de Gronausestraat richting Dinkeldal 
behouden en versterken door invulling te geven aan natuurlijke 
inrichting perceel SBB.

Akkerrand beplanting ‘biodivers en aantrekkelijk’. Kwaliteitsimpuls erf en erfbeplanting. 

Waardevol landschappelijk groen in en om kern behouden en 
versterken.
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Deze pijler is voor de inwoners van Glane 
belangrijk. Voor hen staan leefbaarheid, veiligheid, 
en een aantrekkelijke woonomgeving op de eerste 
plaats. De eigenheid en de identiteit van Glane als 
relatief jong grensdorp werkt verbindend en 
inspirerend.

Om het wenselijke gebruik en de vormgeving van de 
openbare ruimte op elkaar af te kunnen stemmen is 
herinrichting van de Gronausestraat en Weertsstraat nodig. 
Zodoende kan een duurzaam veilige inrichting worden ge-
realiseerd die past bij een 30 km-regime en kan de veilig-
heid en uitstraling van de openbare ruimte sterk verbeterd 
worden. Voor de inwoners van Glane is dit een belangrijke 
maatregel aangezien er in de huidige situatie structureel 
te hard gereden wordt. Dit zorgt logischerwijs voor ge-
vaarlijke situaties. Daarnaast wordt overlast ondervonden 
van doorgaand vrachtverkeer. Bij de herinrichting van de 
openbare ruimte dient tevens te worden onderzocht op 
welke wijze het parkeerprobleem en het probleem met de 
aanhangers (capaciteit) opgelost kan worden*.

Bij de herinrichting van de openbare ruimte zijn klimaat-
adaptatie, hittestress, vergroening en biodiversiteit 
belangrijke thema’s. Een ander uitgangspunt voor herin-
richting is het verhaal van Glane: een uniek dorp aan de 
grens dat haar oorsprong heeft in de tijd van de industri-
alisatie. Hierin ligt een kans voor Glane om zich te onder-
scheiden ten opzichte van de andere kerkdorpen in Losser. 

In combinatie met de werkzaamheden in de openbare 
ruimte worden ook de voortuinen bij de woningen aange-
pakt door afkoppelen van hemelwater, onstenen en 
vergroenen.

In het kader van verkeersveiligheid wordt (in aanvulling op 
eerdergenoemde aandachtspunten) in de visie aandacht 
gevraagd voor de aansluiting van de Gronausestraat op de 
provinciale weg (N731). Ook een verkeersveilige oversteek 
van het Lagapad ter plaatse van de Glanestraat dient 
nader uitgewerkt te worden.

* De gemeente Losser heeft onderzoek uit laten voeren naar 
de verkeers- en parkeerproblematiek in Glane. Resultaten 
zijn opgenomen in bijlage 2. 

Inrichting Gronausestraat en Weertstraat conform 30 km regime.

4.3 PI JLER 2: VEILIGE EN AANTREKKELIJKE KERN

Bij herinrichting openbare ruimte zoeken naar ruimte voor parke-
ren, vergroenen en water bergen en afkoppelen.

Herinrichting openbare ruimte in kader van veiligheid, duurzaam-
heid en attractieve kern. 

Oorsprong Glane als inspiratiebron voor herinrichting openbare 
ruimte (Gronausestraat).
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Naast verkeersveiligheid is er in het grensdorp Glane ook 
sprake van sociale (on)veiligheid. Bewoners geven bijvoor-
beeld aan dat er ter plaatse van de Glanergrensweg sprake 
is van illegale praktijken, waaronder de handel van drugs. 
Ook tijdens feesten in Dinkelsweide ontstaat overlast. Dit 
geeft een onveilig gevoel. Deze problematiek kan deels 
ruimtelijk opgelost worden door de Glanergrensweg fysiek 
af te sluiten voor ongewenst (doorgaand) verkeer en -na 
herinrichting van Gronausestraat- het parkeeraanbod te 
vergroten en/of aan te passen. Daarnaast is het wenselijk 
om te zorgen voor handhaving door middel van de inzet 
van BOA’s.

De entrees naar Glane kennen elk hun eigen charme. 
Kenmerkend daarin is de nabijheid van de Glanerbeek, de 
Dinkel of de grens. Bij de herinrichting van de openbare 
ruimte is het wenselijk om de entrees naar het dorp op 
te waarderen en deze te koppelen aan kenmerken van de 
specifieke plek.

De in verval zijnde panden en de overwoekerde tuinen zijn 
een doorn in het oog voor veel bewoners. Graag zien zij dit 
anders. Een kwaliteitsimpuls is nodig! Naast het opknap-
pen van de bestaande panden en tuinen door de inwoners 
zelf wordt gedacht aan nieuwe woonconcepten, bijvoorbeeld 
voor ouderen. In het dorp is grote behoefte aan betaalbare 
woningen voor ouderen en zorgbehoeftigen. Deze wens uit 
het dorp dient meegenomen te worden bij het opstellen van 
de woonvisie.

Tuinen opknappen met sociaal tuinieren.Aandacht voor achterstallig onderhoud tuinen.

Aandacht voor achterstallig onderhoud panden.Een veilige kern! 
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Er is veel te doen, te zien en te beleven in en 
rondom Glane. Voor inwoners én voor recreanten. 
We vinden het belangrijk dat ontwikkelingen op dit 
vlak bijdragen aan een fijne leefomgeving én aan 
het aantrekkelijke recreatieve netwerk van Noord-
oost Twente.

Het landschap van Noordoost Twente heeft een breed rou-
tenetwerk. Het fietspad door het Dinkeldal is een aantrek-
kelijke verbinding. Met de herinrichting van het Dinkeldal 
wordt het voormalige Lagapad verlegd naar de oostzijde 
van het beekdal. Door een brug voor wandelaars aan te 
leggen aan de zuidoostzijde van Glane ontstaat de moge-
lijkheid om het Lagapad aan te haken op de kern. Dit is 
een grote wens van de inwoners van Glane omdat op deze 
wijze een aantrekkelijk ommetje gerealiseerd wordt. Met 
het realiseren van de brug ontstaan tevens kansen voor 
Glane om beter aan te haken bij tal van andere routenet-
werken zoals bijvoorbeeld de smokkelroute. 

Met het versterken van de recreatieve verbindingen verlei-
den we toeristen om naar Glane te komen. Deze bezoekers 
moeten op een gastvrije wijze ontvangen worden. Een 
kleinschalige groene parkeervoorziening (met laadpalen), 
een herkenningspunt in de vorm van bijvoorbeeld een TIP 
(Toeristisch Informatie Punt) en een gelegenheid om een 
kop koffie te drinken of een toilet te bezoeken.

De renovatie/nieuwbouw van het ‘Kleintje Kulturhus’ kan 
hierin wellicht mogelijkheden bieden. Daarom zijn in deze 
visie twee mogelijke opties weergegeven voor het nieuwe 
kulturhus: de huidige locatie en de locatie van Eldorado 
aan de grens. De voor- en nadelen van deze beide loca-
ties dienen nader onderzocht te worden. In paragraaf 4.5 
wordt hier nader op ingegaan.

Het idee van een Paviljoen aan de Dinkel biedt kansen 
om een impuls te geven aan de vrijetijdseconomie. Wel-
licht zijn er ondernemers die mogelijkheden zien om in de 
toekomst op deze plek een prachtige pleisterplaats aan de 
Dinkel te maken.

4.4 PI JLER 3: VEEL TE BELEVEN

Met de realisatie van de natuurspeelplaats op het perceel van SBB 
wordt een lang gekoesterde wens vervuld.

Mogelijkheden voor ommetjes en wandelingen langs de Dinkel en 
de Glanerbeek.

Bruggen hebben een aantrekkende werking voor wandelaars en 
fietsers. 

Gastvrije ontvangst voor bezoekers met een TIP, groene parkeer-
plaats, informatievoorziening en een kop koffie.
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Het beleefbaar maken van de historie en identiteit van 
grensdorp Glane is een wens van de inwoners van Glane en 
draagt bij aan een aantrekkelijke plek voor recreanten om te 
verblijven. Glane ontwikkelde zich ten tijde van de textielin-
dustrie doordat gezinnen uit Noord-Nederland zich er vestig-
den om in het nabijgelegen Duitse Gronau te werken. Deze 
geschiedenis, het wonen aan de grens, de smokkelverhalen 
en het voormalig station en spoor, zijn niet of nauwelijks nog 
beleefbaar. De inwoners van Glane willen hier graag meer 
aandacht voor. De verhalen over nadelige aspecten van een 
grensdorp zoals de drugshandel en het voormalig bordeel 
Eldorado maken hier onderdeel van uit en spreken voor be-
zoekers tot de verbeelding.

De traditie wordt gewaardeerd in Glane. Dat geldt zowel 
voor de jaarlijkse kerstboom als het paasvuur. Samen bij 
elkaar komen en een steentje bijdragen voor het dorp, dat 
is waar de inwoners graag energie in willen steken. Zo werd 
er in 2019 met burendag gewerkt aan de realisatie van het 
spoor met stootblok bij de grens. Door de herinrichting van 
het Dinkeldal is de locatie van het paasvuur vanaf 2021 on-
zeker. De dorpsraad zoekt een nieuwe locatie, de gemeente 
denkt waar mogelijk mee.

De Schuttersvereniging kent vele leden en jaarlijks organi-
seren zij ‘t Dorps- en Schuttersfeest Concordia Glane. Dit is 
een gewaardeerd evenement waarbij ruimte nodig is voor 
een feesttent en plek voor de ‘kraanvogel’. De Schuttersver-
eniging is gehecht aan de huidige locatie van het dorpshuis 
gezien de geschiedenis die de vereniging heeft met deze 
plek.

Met enige regelmaat worden er gezellige activiteiten georga-
niseerd in het Dorpshuis De Glaan. Dit gebouw voldoet niet 
meer aan de eisen van deze tijd en vraagt om renovatie en 
extra ruimte voor een keuken. Daarnaast is de capaciteit van 
het parkeerterrein is onvoldoende. Zoals op de vorige pagina 
staat beschreven wordt middels een locatiestudie onderzocht 
op welke locatie de investering in het ‘kleintje kulturhus’ het 
meeste oplevert, integraal bezien. Gezien de vergrijzende 
populatie is er grote behoefte aan meer multifunctionaliteit, 
zoals een prikpost en een pedicure. De exploitant van het 
kulturhus wordt aangemoedigd om deze faciliteiten voor 
Glane te realiseren.

Beleefbaar maken historie: grensstenen, spoorlijn en station, 
smokkelverleden, kloosters...

De Schuttersvereniging is actief en kent vele leden.

Traditie blijft levend in vorm van het paasvuur en de kerstboom.
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Uitsnede visiekaart met 2 mogelijke locaties voor Kulturhus 

Optie 1: Kulturhus op huidige locatie 
Optie 2: Kulturhus aan de grens

Dorpshuis De Glaan voldoet niet meer aan de eisen die er 
in deze tijd gesteld worden aan een gebouw. Het gebouw 
vraagt naast renovatie ook om uitbreiding om te kunnen 
blijven voorzien in functies die aansluiten bij de behoefte van 
inwoners. Daarnaast speelt een aantal andere zaken in de 
buitenruimte: de parkeercapaciteit bij een functie als deze is 
te klein, de speelvoorziening is meer stads dan landelijk en 
van landschappelijke inpassing is niet tot nauwelijks sprake. 
De gemeente is in de afgelopen periode in gesprek geweest 
met de dorpsraad over een investering in ‘Kleintje Kulturhus’.

De locatie van het huidige Kulturhus is, wanneer we naar 
een belangrijke maatschappelijke functie als deze kijken, 
enigszins opmerkelijk. Het ligt verscholen (lastig te vinden) 
achter de voormalige Katholieke kerk die tegenwoordig een 
woonfunctie heeft. 

En er speelt meer rondom het dorpshuis. De gemeente is 
eigenaar van de strook grond ten westen van de kern, tus-
sen het dorpshuis en de zuidelijk gelegen uitbreidingswijk 
aan de Meulderinksesch. Vanwege de milieucirkels van het 
westelijk gelegen agrarisch bedrijf heeft de beoogde uit-
breiding van Glane in deze strook nooit plaatsgevonden. De 
strook is opgeknipt in kleine percelen die verhuurd worden 
aan particulieren. De percelen worden gebruikt als tuin of als 
dierenweide. Hier liggen kansen voor kwaliteitsverbetering.

Wanneer geïnvesteerd wordt in het dorpshuis en het omlig-
gende terrein, middels maatschappelijke gelden ‘Kleintje 
Kulturhus’, dan is het raadzaam om te kijken of de gemeente 
deze middelen op deze locatie wel op de juiste/beste wijze 
investeert. Er liggen namelijk kansen om meerdere doelen 
uit de visie te realiseren wanneer we ook naar de locatie van 
Eldorado durven te kijken als mogelijke locatie voor het Kul-
turhus. Dit is immers de plek die het verhaal van het grens-
dorp Glane kan vertellen.

Middels een locatiestudie wil de gemeente in 2020 on-
derzoeken op welke wijze de investering in het Kulturhus 
het meeste resultaat opbrengt, op diverse thema’s. Het is 
daarbij van belang dat de realisatie van het Kulturhus geen 
vertraging oploopt.

4.5 TWEE OPTIES VOOR HET KULTURHUS
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