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2 Diagnose

2.1. Ondergrond

Tijdens de derde ijstijd stuwen ijslobben de stuwwal van Doorwerth/Arnhem op. 
Na die tijd ziet het landschap eruit zoals nu de Eiffel, met hoogteverschillen tot 
wel 200 meter. De stuwwal van Doorwerth/Arnhem ligt aan de zuidzijde van 
de Veluwe, en is relatief stijl en hoog. Onder de oppervlakte van de stuwwal 
liggen schuine, soms verticale kleilagen, die zijn ontstaan door opstuwing 
van resten van kleiachtige bodems. Door de scheve en gevarieerde ligging 
beïnvloeden deze kleilagen de stroming van het grondwater. 

Tussen de stuwwal van Doorwerth/Arnhem en die van Wageningen/Ede ligt een 
grote sandr (ook wel zandspoelwaaier genoemd). Dat is een vlakte met diepe 
lagen zand in de ondergrond. Deze vlakte is uitgeschuurd door het smelten 
van ‘ het ijstijden ijs’ en opgevuld met zand in latere geologische perioden. 
Deze sandr is uniek in Europees opzicht: nergens anders is een sandr zo groot 
en onbebouwd gebleven. Aan de noordzijde van de gemeente liggen arme 
zandgronden, de stuifduinen. Ze vormen relicten van bodemuitputting door 
vroegere landbouwmethoden. Het water van de sandr wordt afgevoerd via 
twee natuurlijke beekdalen, die ook water van elders afkomstig afvoeren: het 
Renkumse en het Heelsumse beekdal. Op talrijke plekken in de sandr-vlakte en 
op de stuwwal zijn dalen uitgesleten, de droogdalen. Dit zijn relatief vochtige 
plekken. Het systeem van stuwwal en sandr grenst aan de Rijn met haar 
rivierdal.

De tekening van de ondergrond wordt gebruikt als onderlegger van alle 
volgende kaarten, zodat de relatie van de themakaarten en visies met 
die ondergrond inzichtelijk wordt gemaakt. Een aantal kaarten bevat veel 
informatie. Bij die kaarten zijn delen van de ondergrondstekening weggelaten, 
om een te druk kaartbeeld te vermijden. 

Zicht op de stuwwal ten westen van Renkum
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2.2. De tijdlagen

Het verleden van Renkum biedt veel inspiratie en aangrijpingspunten voor 
haar verdere ontwikkeling. De ruimtelijke ontwikkeling van Renkum wordt 
geïllustreerd aan de hand van enkele markante ijkpunten: de tijdlagen. Voor 
elke tijdlaag heeft een concreet jaartal als ijkpunt gediend. Dit zijn jaartallen 
waarover informatie of historische kaarten beschikbaar zijn, zodat de 
informatie op de kaarten zo objectief mogelijk is. Alle tijdlagen van Renkum zijn 
nu nog aanwezig en herkenbaar, in hun samenhang zijn ze sterk bepalend voor 
de ruimtelijke identiteit van Renkum. De volgende tijdlagen zijn gekozen:
•	 eerste occupatie: sterk bebost landschap met sporadische bewoning 

(ijkjaartal is het jaar 800)
•	 middeleeuwen: veel bos verdwenen, enkele kastelen domineren het 

landschap (ijkjaartal is het jaar 1400)
•	 begin 19e eeuw: bos, beperkte bebouwing en akkerbouw vooral op 

stuwwal, ook reeds meerdere molens en de eerste landgoederen (ijkjaartal 
is het jaar 1820)

•	 begin 20e eeuw: sterke toename bos en akkerbouw, kernen gegroeid, 
glorietijd van de landgoederen (ijkjaartal is het jaar 1920)

•	 nu: startpunt voor de toekomst

Eerste occupatie

Al lang voor de jaartelling wonen hier mensen. De vele grafvelden (gedateerd 
tussen 500 v. Chr. en 800 v. Chr.) zijn hiervan een bewijs, hoewel nooit een 
nederzetting is gevonden. Deze bewoning heeft waarschijnlijk plaatsgevonden 
aan de randen van de stuwwal en de beekdalen, kijkend naar de locatie van 
de grafheuvels. Renkum ligt dan ten noorden van de Romeinse limes. Toch is er 
een kleine nederzetting geweest. Na de Romeinse tijd neemt de bewoning sterk 
af. 

Als eerste ijkpunt en start van het huidige Renkum is gekozen voor het jaar 800. 
In die tijd is het gebied sterk bebost, waarschijnlijk vooral met eik en beuk. In de 
bossen zijn mogelijk  verspreide en steeds wisselende open plekken aanwezig 
voor bewoning en landbouw.

De weinige bewoners gebruiken hun landschap. Als lokale bronnen zijn aan 
te merken: water voor drinken en bevloeiing, bomen voor vuur en bouw van 
boerderijen. De Rijn is een belangrijke internationale verbinding.	

Twee grafheuvels nabij Laag Wolfheze
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Tijdlaag Middeleeuwen

Het aanzien van de gemeente wijzigt rond 1400 opmerkelijk. De hoeveelheid 
bebossing vermindert sterk sterk, alleen enkele hakhoutbossen resteren. Deze 
afname is veroorzaakt door enkele elkaar versterkende oorzaken. Veel 
hout wordt gekapt voor de ovens van  de ijzerindustrie. In de 7e tot 9e eeuw 
vindt in deze omgeving de hoogste ijzerproductie van West Europa plaats. 
Bij de huidige Airborne begraafplaats zijn nog ijzerslakken gevonden uit 
die tijd. Een tweede oorzaak is het ontstaan van esgronden en heidevelden 
rond woonkernen; de mest van de schapen wordt gebruikt om de gronden te 
verrijken. Als derde oorzaak geldt de algehele droogte van het klimaat.

De bewoning is toegenomen, een aanzet voor alle huidige dorpen bestaat al 
in	deze	tijd!	Zo	is	Oosterbeek	voor	het	eerst	vermeld	in	834,	de	kerk	dateert	
uit 1000. Rond de dorpen zijn uitgebreide esgronden, waarop voedsel wordt 
geteeld. Rond 1400 zijn er zes kastelen of burchten: Hof te Selebach (839) 
Duno (vanaf 10e eeuw), kasteel Rosande en kasteel Doorwerth (beide vanaf de 
13e eeuw) en kasteel Grunsfoort (1372). Tenslotte is er nog het Mariaklooster 
en klooster Mariëndaal dat is gesticht in de 14e eeuw. Vanaf de 13e eeuw 
worden er steeds meer watermolens gebouwd

De bewoners gebruiken lokale bronnen van water en landschap. Zo wordt 
er ijzererts gewonnen (voor ijzerproductie) en water gebruikt (voor drinken, 
bevloeiing en als energiebron).  Hout wordt gebruikt voor vuur en bouw en 
ijzerertsproductie, uit klei worden potten gebakken. De Rijn is nog steeds een 
belangrijke vervoersas.
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Tijdlaag begin 19e eeuw

Het jaar 1820 is het volgende ijkpunt voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Renkum. In de late middeleeuwen neemt de bevolking sterk af door onder 
andere epidemieën, economische malaise en de zogeheten kleine ijstijd, die 
begin 15e eeuw plaatsvindt. Maar begin 19e eeuw neemt de bevolking weer 
toe. De kernen van Renkum ontstaan als benedendorpen op de grens van de 
stuwwal en het Rijndal. De stuwwal is vruchtbaarder dan de sandr-vlakte, daar 
zijn akkerlanden te vinden en vinden ook de nieuwe bebossingen plaats. Allerlei 
nieuwe functies ontstaan in deze tijd: de stoommachine maakt industrialisatie 
mogelijk in suiker-, stroop- en aardappelmeelfabrieken en wasserijen. Langs de 
rivieren worden steenfabrieken gebouwd. De aanleg van het spoor bevordert 
het toerisme. Ook zijn nu de eerste landhuizen aanwezig met landschapstuinen, 
zoals de Hemelsche Berg, de Oorsprong, Quadenoord en Oranje Nassau 
Oord. Vanaf 1600 is het aantal molens toegenomen, er staan in de gemeente  
papiermolens, korenmolens en een kruitmolen. 

De sandr-vlakte is nog een groot en woest gebied, de schapenhouderijen 
verdwijnen langzaam, omdat elders goedkoper wol te verkrijgen is.

Ook in deze perioden worden lokale bronnen gebruikt. Dit betreft onder 
andere water voor drinken en bevloeiing, stromend water voor energie, hout 
voor vuur en bouw en rivierklei om bakstenen te maken. Ook in deze periode is 
de Rijn belangrijk. Een mooi voorbeeld  is de aanvoer van hout voor de bouw 
van schepen van de VOC. Dit wordt in grote vlotten vanuit Duitsland via de Rijn 
naar West Nederland vervoerd.

Gezicht van Doorwerth naar het westen, openheid op de stuwwal
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Tijdlaag begin 20e eeuw

De dorpen van Renkum zijn iets verder uitgegroeid. De gemeente oriënteert 
zich op een steeds grotere omgeving, getuige de spoorlijn en het wegenstelsel. 
Behalve de stuwwal is nu ook een groot deel van de sandr bebost. Deze 
bebossing is voor een groot deel veroorzaakt door de vraag naar hout 
door de mijnindustrie in Limburg. Ook wordt bos aangeplant aan de randen 
van de stuifzanden om uitbreiding van die stuifzanden tegen te gaan. Het 
aantal landgoederen en buitenplaatsen is toegenomen. De in ons land zeer 
gerenommeerde parkarchitecten als J.G. Michael, L.A. Springer, L.P. Zocher 
en H. Copijn hebben ontworpen aan de Renkumse landgoederen. Veelal is de 
tuinaanleg afgestemd op de prachtige landschappelijke ligging met afwisseling 
van intieme beekjes en verre uitzichten over het rivierengebied.

De landschappelijke kwaliteiten van deze omgeving inspireren in de 
periode van ca. 1850 tot 1890 een groep schilders tot romantische 
landschapsschilderijen. Enkele namen: Mauve, Maris en Bilders. De schilders 
worden aangeduid als de Oosterbeekse School, de voorloper van de Haagse 
School. Oosterbeek werd het Hollandse Barbizon genoemd, naar een bekende 
schilderskolonie in Frankrijk. In het begin van de 20e eeuw ontstaat een nieuwe 
stroming: de Pictura Veluvensis met schilders als De Bock, Grauss en Müninghoff. 
Deze stroming wil de belangstelling voor de beeldende kunst in bredere 
zin (dus niet alleen schilderen) in de regio bevorderen en de samenwerking 
tussen kunstenaars versterken. Hiertoe organiseert men tentoonstellingen en 
portefeuilles, die in het hele land worden uitgeleend. Men combineert de 
schilderkunst met lezingen, voordrachten en muziek.

De bewoners gebruiken elementen uit hun landschap. De Rijn is een voorname 
vervoersas. Het gebruik van water (drinken, bevloeiing, energie) wordt 
uitgebreid met het gebruik  als schoon proceswater voor de papierindustrie, 
klei wordt gebruikt voor productie van stenen. Het gebruik van hout voor de 
mijnbouw is al genoemd.

De schilders Xeno Münninghoff en Geert Grauss in Wolfheze (1915)
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Open zicht naar (1) en vanaf (2) landgoed Duno. Open zicht 
naar landhuis De Oorsprong (3)
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Drie schilderijen van de Oosterbeekse school van A. Mauve (1),  
P.J.C. Gabriël (2) en J.W. Bilders (3)
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Tijdlaag nu

De gemeente Renkum bestaat bestuurlijk sinds 1923. De kernen zijn uitgebreid, 
waarbij Renkum en Heelsum aan elkaar zijn gegroeid. Heveadorp ontstaat 
als woongebied voor de werknemers van de Heveafabriek, die rubberen 
producten maakt.  Doorwerth (aan de onderzijde van de stuwwal) wordt in 
de	tweede	wereldoorlog	vernield.	De	kern	krijgt	na	de	oorlog	zijn	definitieve	
locatie op de stuwwal. De oorlog is nog op veel plekken voelbaar, onder 
andere door musea, begraafplaatsen en kunstwerken.  

In 2010 is de verstedelijking in de buurgemeenten van Renkum sterk 
toegenomen, dit proces krijgt vooral na de tweede wereldoorlog gestalte. 
De gemeente is nu een groene enclave tussen stadszones van Wageningen/ 
Bennekom/ Ede aan de westzijde en Arnhem aan de oostzijde. Renkum 
wordt doorsneden door spoorlijn en snelwegen, deze hebben niet geleid tot 
grootschalige bedrijventerreinen of kantoorgebieden. 

In de gemeente zijn veel bossen en natuurgebieden aanwezig, deze zijn 
grotendeels beschermd als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De 
gemeente kent een ongewoon groot aantal buitenplaatsen en landgoederen, 
veel van hen zijn openbaar toegankelijk. De cultuurhistorische waarden zijn 
in veel gevallen sterk verminderd, mede door verdwijnen van landhuizen 
(verstoren van relatie park en huis), dichtgroeien van parkaanleg (verstoring 
relatie huis, park en landschap, verlies van zichtassen, ecologische 
aanpassingen van parken en sprengen en bebouwing). Deze achteruitgang is 
mede veroorzaakt door het wegvallen van de economische betekenis en de 
maatschappelijke positie van de landgoederen. Van de oorspronkelijk kastelen 
staat alleen kasteel Doorwerth nog  in zijn volle glorie. Van de aanwezige 28 
watermolens rest nu één ruïne, de molen van Quadenoord.

Nog steeds worden water en landschap intensief gebruikt. Het gebruik als 
productiefactor voor energie, voor drinkwater, voor bouwmaterialen vindt 
grotendeels buiten de gemeentegrenzen plaats. Dit gaat ten koste van de 
zichtbaarheid. Energie komt uit het stopcontact, bouwmaterialen van de 
bouwmarkt. De directe economische betekenis is verminderd: er bestaat nog 
één steenfabriek, de wasserijen zijn verdwenen. 

Vrijwel iedereen beseft de grote voordelen van de bosrijke omgeving en het 
water als leef- en woonmilieu en voor recreatie en sport, zowel voor bewoners 
als bezoekers. De economische voordelen hiervan zijn moeilijk te objectiveren. 
De Rijn is nog steeds een belangrijke vervoersas, onder andere voor recreatie 
en beroepsvaart. In de beleving van veel mensen wordt de Rijn niet beleefd 
als een onderdeel van Renkum.  Dit alles leidt soms tot gedachten dat water en 
landschap vooral geld kosten voor onderhoud, en een beperkte economische 
kracht vertegenwoordigen.
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De zichtas vanaf en naar landhuis slibt dicht (1), open plekken in 
bossen groeien dicht (2), bij kunstwerken in de Oorsprongbeek 
vindt erosie plaats (3).

1
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De landgoedvijver is aan het verlanden (1), het functionele karak-
ter van de sprengbeek verandert door aanplant van bomen en 
door aanleg van natuurvriendelijke oevers (2), het viaduct van de 
A 50 is een barrière in het dal van de Heelsumse beek (3).
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2.3. Waterbeleid 

Het derde onderdeel van de diagnose betreft het huidige waterbeleid. Dit 
beleid wordt in dit hoofdstuk beschreven en gevisualiseerd aan de hand van de 
bouwstenen: veiligheid hoog water, droge voeten, hygiëne en sanitatie, schoon 
en voldoende én functiecombinatie. Er zijn twee nieuwe ontwikkelingen in het 
waterbeleid. De rol van water voor ruimtelijke identiteit wordt steeds meer 
onderkend, maar hiervoor is nog geen beleid aanwezig. Dit rapport vormt de 
basis om dit beleid invulling te geven voor de gemeente Renkum. De tweede 
ontwikkeling is dat we meer rekening houden met een veranderend klimaat  
door de inrichting van gebieden zonodig aan te passen. De wijze waarop 
het klimaat aan het veranderen is, wordt  onder andere gebaseerd op de 
klimaatscenario’s van het KNMI. Beschikbare informatie wordt per onderwerp 
vermeld. 

Veiligheid hoog water 

Als de eerste mensen in dit gebied komen wonen, krijgt de bescherming tegen 
wateroverlast meteen veel aandacht. Mede daarom is de eerste bewoning 
ontstaan op de hogere plekken langs Rijn en beekdalen.

De gemeente Renkum ligt aan de Neder-Rijn. Het grootste gedeelte van de 
gemeente ligt op hoog gelegen gronden, zo hoog dat het rivierwater ook bij 
hoge rivierwaterstanden geen invloed heeft op de woonomgeving. Alleen vlak 
langs de rivier zijn lager gelegen gronden aanwezig, zoals de uiterwaarden. In 
het oog springen de Doorwerthse Waarden. Deze liggen bij de gemeentegrens 
met Arnhem, direct ten westen en oosten van de A50 en de Rosandepolder. 

In de uiterwaarden liggen zomerkaden (waterkering). Het grootste deel 
van deze keringen is aangegeven op de kaart, die hoort bij de keur van 
het waterschap. De keringen die hierop aangegeven staan, hebben een 
beschermingszone van 20 meter aan weerskanten (dus totaal 40 meter).   

Enkele stukken waterkering vallen niet onder het beheer van het waterschap: de 
keringen bij Norske Skog én rondom kasteel Doorwerth.

Klimaat
In	alle	scenario’s	voor	een	veranderend	klimaat	verhoogt	de	fluctuatie	van	
de rivieren: zowel grotere piekafvoeren als perioden met grotere droogte. 
De hogere waterstanden vormen niet direct een bedreiging voor de 
bebouwde delen van de gemeente. Deze hebben eventueel wél invloed op de 
mogelijkheden tot het overstorten van rioolwater. 
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Droge voeten 

De gemeente Renkum is voornamelijk gelegen op hogere gronden. Dit betreft 
deels de sandr-vlakte (zie hoofdstuk ondergrond). Dit is een dik pakket 
zand, met over het algemeen redelijk grove korrels. De doorlatendheid van 
deze	bodem	is	heel	goed,	waardoor	water	goed	kan	infiltreren.	Dit	kan	bij	
langdurige droogte nadelen opleveren voor landbouw en bossen. 

Een andere deel van de hogere gronden betreft de stuwwal. In deze stuwwal 
zijn veel verschillende grondlagen aanwezig. Gedeeltelijk zijn deze lagen 
goed doorlatend, deels zijn ze slecht doorlatend.  De stuwwal hoort bij het 
infiltratiegebied,	omdat	de	hoofdrichting	van	de	grondwaterstroming	naar	
beneden gericht is. Mede door de verticale gelaagdheid van kleilagen 
is sprake van een complexe structuur van grondwaterstanden, (schijn)
grondwaterspiegels	en	grondwaterstromingen.	Hierdoor	kan	soms	het	infiltreren	
van regenwater op de stuwwal lokaal voor problemen zorgen. In de stuwwal 
en op andere plekken kan de grondwaterstroming ’s zomers neerwaarts gericht 
zijn	(infiltratie),	maar	’s	winters	opwaarts	(kwel).	Bewoners	die	al	lang	op	deze	
plekken wonen weten dit over het algemeen, er is geen gemeentedekkende 
inventarisatie.

In de lager gelegen delen van de gemeente (uiterwaarden, beekdalen, onder 
aan de stuwwal) is sprake van kwel. De algemene tendens is dat grondwater 
hier omhoog komt. In veel kwelgebieden staat het grondwater hoog. Er bestaan 
echter ook gebieden met een opwaartse grondwaterstroming, waar het 
grondwater niet hoog staat. 

Klimaat
Het klimaat verandert en leidt tot drogere zomers, nattere winters, maar 
ook tot een grilliger neerslagpatroon met heftigere pieken en dalen. In de  
kwelgebieden zal meer kwel optreden. Meer ‘intermediaire’ 
zullen gebieden kwel laten zien. 

Er zal vaker wateroverlast voorkomen als gevolg van hoge grondwaterstanden. 
Buien zullen met name ’s zomers intensiever worden. Dan zal er vaker 
wateroverlast optreden omdat straten tijdelijk blank staan of in een beek 
veranderen. Als de perioden van droogte in de zomer langer worden, zullen 
de plantengemeenschappen zich aanpassen. We moeten daarmee rekening 
houden in de keuze voor de inrichting van tuin en openbare ruimte.
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Hygiëne en sanitatie 

In de loop van de tijd brak het inzicht door dat het drinkwater schoon moet 
zijn en dat gebruikt water op een hygiënische manier wordt afgevoerd. 
Water om te drinken wordt in eerste instantie uit beken of wellen gehaald. 
Later worden er putten geslagen. Aan het einde van de 19e eeuw ontstaan 
drinkwaterbedrijven, die putten maken om diepere (en daardoor constantere en 
schonere) grondwaterstromen aan te boren. 

Op dit moment wordt drinkwater gewonnen op pompstation Oosterbeek 
(Benedendorpsweg) én net buiten de gemeentegrenzen op pompstation De 
Wageningse Berg (direct westelijk van Renkum), La Cabine (ten noorden van 
Oosterbeek in de gemeente Arnhem) en Fikkersdries (in de Betuwe). Rondom 
deze winningen zijn beschermingszones aangewezen, waar de Provinciale 
milieuverordening Gelderland regels stelt met betrekking tot grondwater. Als 
het warmer wordt zal het drinkwaterverbruik naar verwachting toenemen. Een 
tekort aan drinkwater wordt voorlopig niet verwacht.  

Het afvalwater wordt via het rioolsysteem afgevoerd naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Deze RWZI is in de jaren ’70 van de 
vorige eeuw gebouwd, voor die tijd wordt het water ongezuiverd in de Rijn 
geloosd. Het rioolsysteem is een zogenaamd ‘gemengd systeem’. Dat betekent 
dat zowel het regenwater als het (huishoudelijk) afvalwater in dezelfde buis 
terechtkomt en naar de RWZI getransporteerd wordt. Dit is jammer: schoon 
regenwater	wordt	eerst	vermengd	met	vies	water,	verpompt	(energiekosten!)	
en weer schoongemaakt. Bovendien zorgt regenwater ervoor dat in het (niet 
te groot ontworpen) rioolstelsel nooduitlaatkleppen nodig zijn: de overstorten. 
Daarom start de gemeente Renkum in 2001 met het afkoppelen van verharde 
oppervlakken. Dan komt het regenwater, dat op deze verharding valt, niet 
meer in het riool terecht. Inmiddels is zo’n 20% van het verharde oppervlak 
afgekoppeld.

Klimaat
Als het heel hard regent en de capaciteit van het rioolstelsel onvoldoende is, 
komt het (inmiddels gemengde en dus vieze) rioolwater naar buiten en stroomt 
het in een beek of in een groene berging. Het afkoppelen van regenwater van 
het rioolstelsel zorgt er ook voor dat overstorten minder vaak nodig zijn of zelfs 
gesloten kunnen worden. Als het drinkwaterverbruik groter wordt, is er ook een 
groter afvalwatersysteem nodig (meer hydraulische capaciteit). Dit betekent 
dat we het regenwater sneller van het riool af moeten zien te krijgen óf bij 
rioolvervanging grotere rioolbuizen moeten toepassen.
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Schoon en voldoende

Zoals eerder vermeld ontstaat in de jaren ’70 van de vorige eeuw een groter 
bewustzijn van de waterkwaliteit. De Wet verontreiniging oppervlaktewater 
wordt ingevoerd en er wordt meer gestuurd op het voorkomen van (chemische) 
verontreiniging	van	water.	Water	moet	schoner	zijn!	Door	een	verbeterde	
(chemische) waterkwaliteit komt er ook steeds meer aandacht voor de 
ecologische waterkwaliteit. Een belangrijke gebeurtenis is dat de provincie 
Gelderland in het Waterhuishoudingsplan Gelderland de zogenoemde HEN- 
en SED-wateren aanwijst. HEN staat voor Hoogste Ecologische Niveau. Het 
benadert	de	meest	natuurlijke	situatie.	SED	staat	voor	Specifiek	Ecologische	
Doelstelling. SED-wateren kennen enige menselijke beïnvloeding, maar hebben 
een ecologische waarde of kunnen die door een relatief geringe inspanning 
krijgen. De meest natuurlijke situatie ligt voor deze wateren echter niet in het 
verschiet. 

Situatie
In de gemeente Renkum zijn de beken die voor het grootste gedeelte in of 
nabij bebouwing liggen aangewezen als SED-water, de andere beken zijn 
HEN-water. Om de waterkwaliteit niet negatief te beïnvloeden, is hard gewerkt 
aan het kunnen dichtzetten van riooloverstorten (o.a. door afkoppelen) en aan 
het verminderen van het bestrijdingsmiddelengebruik. De overige wateren 
(bovenlopen van de grote beken, wateren in de uiterwaarden) zijn niet als HEN 
of SED aangewezen. In het kader van de (Europese) kaderrichtlijn water (KRW) 
is de Heelsumse beek aangewezen als “sterk veranderd”: een permanente 
langzaamstromende bovenloop op zand (type R4). De maatregelen die 
genomen worden om aan de doelstellingen horend bij R4 te voldoen, richten 
zich met name op vis en vallen in de categorie ‘inrichting’. 

Klimaat
Als er meer neerslag zal gaan vallen, zal de afvoer van de beken mogelijk 
ook zonder verdere maatregelen iets toenemen. Als er daarnaast langere 
periodes van droogte gaan voorkomen, zullen droogtegevoelige gebieden 
(zoals het gebied ten noorden van Renkum en stedelijk groen dat afhankelijk is 
van hangwater) sneller dor en geel worden. Tenzij er in deze gebieden meer 
beregend gaat worden.
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Functiecombinatie (verbinden met recreatie en natuur)

De Rijn is een belangrijke internationale waterloop, zowel voor de zakelijke 
vaart als de pleziervaart. De splising van Rijn en Nederrijn/ IJssel brengt een 
splitsing van beroepsvaart en pleziervaart met zich mee. Bij de papierfabriek 
in Renkum ligt een haven voor aan- en afvoer van materiaal en producten. Ter 
hoogte van Heveadorp heeft ook een haven gelegen. Als recreatieve route 
is de Rijn geliefd, zowel voor plezierjachten als voor rederijen. De gemeente 
Renkum beschikt niet over havenfaciliteiten ten behoeve van de pleziervaart. 

Er bestaat echter wel de mogelijkheid om af te meren bij het stuwcomplex en 
ook bij de camping Rijnoever in de Rosandepolder. Daar wordt niet intensief 
gebruik van gemaakt. De Rijn is voor het ‘gewone’ verkeer een barrière, die 
gepasseerd kan worden over de brug in de A50 bij Heteren en in Arnhem 
(twee	stadsbruggen).	Voor	fietsers	en	voetgangers	is	een	pontje	beschikbaar:	
het  Drielse Veer (tussen Driel en Oosterbeek/Heveadorp). Bovendien wordt 
geprobeert	een	tweede	verbinding	te	maken:	een	voet/fietsveer	van	Renkum	
naar Heteren.

In en rond het Renkumse beekdal liggen veel wandelpaden, waardoor dit dal 
een belangrijke recreatieve functie heeft. De functie wordt ‘s winters versterkt 
door de ijsbaan in het zuiden van het dal. Ook bij de talrijke sprengenbeken 
en sprengkoppen in de omgeving van Doorwerth, Heveadorp en Oosterbeek 
liggen	veel	wandelroutes.	IVN	Zuidwest	Veluwezooom	heeft	een	fietsroute	
uitgezet van 21 kilometer, die langs een aantal bepalende waterobjecten voert: 
de	route	‘Waterfietsen’.	Ook	andere	functies	profiteren	van	water,	bijvoorbeeld	
transport, economie en landbouw. Zelfs bij de functie wonen wordt vaak 
gedacht aan water (wonen op of aan het water). Dit komt vanuit de historie 
nauwelijks voor en in Renkum wordt dit voor de toekomst ook niet nagestreefd.

Het water dat aanwezig is binnen de gemeente Renkum heeft geen 
transportfunctie voor beroepsvervoer. Alleen op de Rijn is het mogelijk 
met grote schepen te varen, maar de betekenis is beperkt. Vanuit het 
scheepvaartbeheer is een vaarfunctie toebedacht aan de Waal, als grotere 
landelijke oost-west verbinding. Regionaal of lokaal wordt er ook geen 
belangrijke transportfunctie aan de Rijn toebedeeld. Soms wordt gedacht aan  
een waterbusverbinding met Arnhem ten behoeve van woonwerkverkeer en 
toerisme.

Het water heeft voor de economie geen belangrijke betekenis meer. Werd 
vroeger de kracht van het naar beneden stromende water nog ingezet voor 
het vermogen van de (water)molens, met de komst van krachtige diesel- of 
elektromotoren wordt deze energiebron niet als effectief gezien. Op de relatie 
van water en natuur wordt ingegaan in hoofdstuk 2.4..

Klimaat
Uit een studie van WUR/Alterra blijkt dat door toename van temperaturen de 
recreatiebehoefte zal toenemen, en dat watergerelateerde recreatie daarin 
extra belangrijk is.
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2.4. Landschapsbeleid

Het huidige landschapsbeleid wordt sterk bepaald door een ecologische 
invalshoek. Dit geldt voor het algemene natuurbeleid, maar ook voor 
specifiek	landschapsbeleid,	zoals	het	LOP.	Verder	wordt	het	beleidsveld	
cultuurhistorie belicht, dat grote invloed heeft op het landschap van Renkum. 
De cultuurhistorische dimensie krijgt in het LOP minder aandacht. Van beide 
beleidsvelden wordt één kaart getoond. 

Natuurbeleid

De stuwwal en sandr-vlakte bestaan grotendeels uit droge boscomplexen, 
droge en natte heide en vennen. 

Een groot deel van de gemeente is onderdeel van de EHS (Ecologische 
Hoofdstructuur). Deze structuur is een samenhangend geheel van 
natuurgebieden in Nederland. Er zijn drie aanduidingen: verwevingsgebied 
(waarin extensieve landbouw mogelijk is), natuurgebieden en verbindingszones. 
De EHS is deels uitgewerkt in het project Renkumse Poort. Voor de vrije 
uitwisseling van de fauna worden ecoducten gebouwd over de A12, de A50 
en over de spoorlijn Utrecht- Arnhem. De Renkumse Poort is bestemd voor een 
brede soortengroep: edelherten, reeën en dassen, maar ook insecten, reptielen, 
vogels	en	amfibieën.	In	de	Renkumse	Enclave	worden	graasweiden	aangelegd.
 
De Veluwe en de uiterwaarden vormen een speciale beschermingszone 
binnen de Europese Vogelrichtlijn. De uiterwaarden zijn aangemerkt als 
wetland binnen de Wetland Conventie. Binnen het LOP zijn plannen gemaakt 
om de natuurwaarde van de uiterwaarden te verhogen, zoals ecologisch 
graslandbeheer, herstel van oude geulen en het ontwikkelen van kwelzones.	
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Cultuurhistorie 

Het cultuurhistorische beleid van de gemeente Renkum heeft een conserverend 
karakter, monumenten en waarden worden beschermd. Zo heeft de gemeente 
40 rijksmonumenten. Deze zijn heel divers, zoals kasteel Doorwerth, de Oude 
Kerk van Oosterbeek en een grenspaal. De landgoederenzone bij Oosterbeek 
heeft een rijksindicatie als Belvedère gebied, waarmee het geschikt wordt 
geacht voor behoud door ontwikkeling van nieuwe economische functies.
In het kader van deze studie zijn deze monumenten niet gedetailleerd 
geïnventariseerd. Gebruik is gemaakt van het achtergronddocument van het 
landschapbeleidsplan Renkum (1993).

De gemeente hanteert een archeologische waardenkaart. Deze is hiernaast 
verkleind weergegeven. De kaart onderscheidt vastgestelde archeologische 
waarden (deels wel en deels niet beschermd), en archeologische verwachtingen 
(hoog, middelhoog, laag en geen).
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3 Renkum benut haar pracht

In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van relevante 
informatie over water en landschap. In drie stappen wordt nu getoond op welke 
wijze deze informatie heeft geleid tot een integrale visie voor de gemeente:
•	 Opstellen sectorale streefbeelden voor water en landschap (c.q. natuur en 

cultuurhistorie), gericht op het jaar 2040 (richtjaar van de structuurvisie). 
Daarna een check van de strijdigheid of hiaten van de streefbeelden aan 
de hand van de combinatiekaart;

•	 Doorwerking van de ‘sectorale’ combinatiekaart tot ‘integrale’ Prachtkaart 
(visiekaart) met 6 Krachtbeleidslijnen;

•	 Identificatie	van	een	drie	kettingen	van	projecten,	de	Prachtprojecten;

3.1. Streefbeelden voor water en landschap

I Streefbeeld water 2040

Het waterbeleid van de gemeente is beschreven en in beeld gebracht in 
hoofdstuk 3.2.. Dit beleid is sterk gericht op de gemeentelijke ‘watertaken’: 
rioleringszorg (afvalwater), grondwater en regenwater. Het uitgangspunt hierbij 
is steeds om in samenwerking met partners (inwoners, waterschap, anderen) 
duurzame oplossingen te realiseren. Het waterperspectief levert de volgende 
aanvullende aandachtspunten.

Stuwwal
Het	regenwater	infiltreert		over	het	algemeen	goed	op	de	stuwwal,	maar	
door plaatselijke kleischotten kan er lokaal toch wateroverlast optreden. De 
kleischotten hebben ook een rol in het voeren van kwelwater naar de beken, en 
zijn dus mede bepalend voor het debiet van de sprengbeken. Daarom moet bij 
alle ontwikkelingen op plaatsen waar kleischotten in de ondergrond 

verwacht worden of bekend zijn, een detailonderzoek naar de plaatselijke 
omstandigheden plaatsvinden. 

Sandr-vlakte
De	sandr-vlakte	is	als	geheel	goed	doorlatend	voor	infiltrerend	regenwater.	
De grondwaterstand is verlaagd door steeds intensiever landgebruik, aanleg 
van infrastructuur en de waterwinning van La Cabine. De gevoeligheid voor  
droogte in neerslagarme perioden is vooral een knelpunt voor de landbouw.  
Door de landbouwkundige betekenis om te vormen en de (droge) natuur te 
intensiveren wordt de droogte geen probleem, maar een uitgangspunt. Ook 
kan gedacht worden aan aangepaste teelten, zoals olijfbomen en druiven. Ook 
kan de bebossing van de sandr vermindert worden (en het terug te brengen 
naar de historische diversiteit), waardoor het water minder verdampt en meer 
infiltreert.	Gebruik	makend	van	bronnen	voor	irrigatie	of	beregening	is	er	
op de sandr ook ruimte voor de productie van lokaal benodigde (landbouw)
producten. In het gebied kan water worden gewonnen uit diepe en zuivere 
grondwaterlagen in relatie met wellness en recreatie. Nader onderzoek moet 
plaatsvinden naar een duuurzame exploitatie.

Moerassen
De Renkumse en de Heelsumse beek worden gevoed met water uit de sandr 
en de stuwwallen. De grote waterafvoer uit vroegere tijden is niet meer 
haalbaar, wel kan worden gestimuleerd dat de beken een veel regelmatigere 
afvoer hebben. Dit gebeurt door het terugbrengen van de vroeger aanwezige 
moerassen in de beekdalen, die als natuurlijk reservoir (spons) en ecologische 
bron voor de beken dienen. Het waterreservoir van de moerassen kan worden 
verhoogd door het hemelwater uit de stedelijke gebieden daarheen te 
geleiden. Dit geldt ook voor het kwelwater, dat aan de voet van de stuwwal 
naar boven komt. 
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Beekdalen
De beekdalen van de Renkumse beek, de Heelsumse beek en de Leigraaf 
zijn belangrijk voor de waterhuishouding, maar vormen tevens belangrijke 
ruimtelijke structuren in de gemeente. De omvorming van de Renkumse beek 
naar robuuste ecologische verbindingszone is vrijwel voltooid, de beekmonding 
bij de Rijn kan worden verbeterd. De Leigraaf voegt zich in de uiterwaarden 
en behoeft weinig extra aandacht. De Heelsumse beek daarentegen kent veel 
problemen: hij ligt grotendeels verborgen, is deels overkluisd door bedrijven en 
wordt door de kruising met de A50 in 2 delen gesplitst. De landschappelijke 
en waterkwaliteit van de Heelsumse beek kan worden opgevoerd naar het 
niveau van de Renkumse beek en de Leigraaf. Zo wordt de structuur van de 
beken een majeur onderdeel van de ruimtelijke identiteit van de gemeente. Er 
zal hierbij een balans tussen ecologische en toeristische betekenis gevonden 
moeten worden. Promenades aan de oost- en westzijde van de kernen Renkum 
en Heelsum stimuleren de herkenbaarheid en toegankelijkheid vanuit de 
woongebieden. Hoofdstuk 3.3. geeft aanvullende ideeën.

Watermolens
Langs de beken hebben in het verleden veel watermolens gestaan, nu resteert 
alleen de ruïne van Quadenoord. De gemeente is trots op dit aspect van het 
verleden en ze is van mening dat watermolens geschikt zijn om economische 
potenties te benutten. Daarom wordt onderzocht op welke wijze de ruïne 
van Quadenoord hersteld kan worden. Het zou mooi zijn als in elke beekdal 
meerdere molens aanwezig zijn, dat betekent dat er wordt bekeken op welke 
wijze nog meer oude molens teruggebracht kunnen worden. Hierbij is de 
volgende differentiatie denkbaar:
•	 Molens in het Renkumse beekdal: herstel en herbouw van historische molens, 

oude technieken en gebruiksmogelijkheden tonen;
•	 Molens in het Heelsumse beekdal: ook herbouw, minder historisch 

verantwoord, functies voor omliggende dorpen (horeca, padvinderij, 
museum, beleven actieve muziek en schilderkunst);

•	 Molens bij sprengenbeken: minder prioriteit op herbouw van de molens zelf, 
hier meer richten op architectonische en ‘kunst’ verwijzingen, waarmee een 
vervolg wordt gerealiseerd op de huidige kunstuitingen bij de Beek op de 
Oorsprong;

Klimaat
Het ziet er naar uit dat de buien in de toekomst grilliger zullen worden: er 
zal meer regen vallen in korte tijd. Ook de totale hoeveel zal toenemen. De 
kwelstromen vanuit de Veluwe gaan dan meer water aanvoeren en misschien 
daarmee de (op dit moment zeer beperkte) problemen met wateroverlast 
vergroten. Maar de afvoer van de beken zal waarschijnlijk ook wat toenemen 
als gevolg van deze toegenomen kwelstromen en dat is weer positief. Droge 
perioden zullen langer zijn in de zomer. Droogtegevoelige gebieden zullen dat 
gaan merken. Als het landgebruik zich aanpast is dit geen probleem. Dan kan 
langduriger droogte bijdragen aan ‘nieuwe’ kwaliteiten van het landschap.
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II Streefbeeld Natuur 2040

Hoofdstuk 2.4. laat zien dat het natuurbeleid van de hogere overheden 
veel gevolgen heeft voor de gemeente Renkum, en dat de gemeente 
daarin weinig beleidsruimte heeft. De gemeente kan de natuurontwikkeling 
faciliteren, en afstemmen op andere ontwikkelingen. Daardoor kunnen de 
economische potenties van de natuur in Renkum beter benut worden. De 
natuur is een potentieel belangrijke economische pijler voor Renkum, denk aan 
woonomgeving,	recreatie	(fietsen,	wandelen,	mountainbike,	klimmen,	paraglide),	
wellness en zorg. 

Netwerk
De zonering van de EHS (met natuurgebieden, extensiveringsgebieden en 
verbindingen) is richtinggevend. De ecoducten over de snelwegen en de 
spoorlijn zullen beeldbepalende onderdelen gaan vormen, die bijdragen aan 
de herkenbaarheid van Renkum voor automobilisten en treinpassagiers.

Beekdalen
De functies van de beekdalen als natuurcorridor spelen een grote rol bij de 
verder ontwikkeling en beheer van de beekdalen. De ecologische potenties 
van de nieuwe moerassen worden benut. Deze dragen bij aan de diversiteit, en 
versterken de robuustheid van de natuurzones.

Sandr en stuwwal
Bij de uitwerking van de zones kunnen de verschillen tussen de lage, drogere 
sandr-vlakte en de stuwwal versterkt worden, zoals al bij het waterperspectief 
is aangegeven. Hiervoor kan de tijdlaag ‘begin 19e eeuw’ richting geven: 
de sandr is een vlakte met veel heide, die droogte goed kan verdragen, de 
stuwwal is bebost en vormt een kerngebied in de natuurzones. 

Dorpen
De bosrijke stuwwal geeft richting aan de identiteit van Doorwerth: een 
verzameling van open plekken in het bos. Voor de andere dorpen is de invloed 
minder zichtbaar.

Klimaat
Het bovenstaande natuurperspectief biedt een goede basis om gevolgen 
van klimaatveranderingen op te vangen en te benutten. Dit heeft ten eerste 
betrekking op de natuurverbindingen: deze moeten voldoende maat hebben, 
de robuustheid wordt versterkt door veel gradiënten te benutten (zoals hoog 
en laag, nat en droog, oriëntatie op de zon) en natuurdoelen te combineren. 
Klimaatonderzoekers wijzen op de toename van temperaturen in stedelijke 
gebieden, dat negatieve gevolgen heeft voor de leefkwaliteit (hittestress). 

Verwacht mag worden dat dit verschijnsel in de centra van de dorpen zal 
optreden, water heeft dan een extra verkoelende functie  Dit verschijnsel zal 
in het buitengebied veel minder optreden. Aandacht kan verder uitgaan naar 
het benutten van lokale energiebronnen, zoals stromend water, water in de 
ondergrond, hout voor biomassa, wind en zon.
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III Streefbeeld cultuurhistorie 2040

In de gemeente zijn 40 beschermde rijksmonumenten. Deze zijn heel divers: van 
gebouwen tot aardmonumenten. De landgoederenzone bij Oosterbeek heeft 
een Rijksindicatie als Belvedère gebied, waarmee het geschikt wordt geacht 
voor behoud door ontwikkeling van nieuwe economische functies.

Relicten
Eerste speerpunt moet zijn om de resterende waardevolle relicten te kennen en 
te beschermen. Het betreft onder andere de belangrijke bebouwingen, maar 
ook de grafheuvels en de grenspalen, net als de reeds genoemde sprengbeken 
en de sprengkoppen. 

Landgoederen
Tweede speerpunt van het cultuurhistorische perspectief betreft het benutten 
en versterken van de grote pracht van de buitenplaatsen en landgoederen. 
De restanten van de landgoederen ten westen van de Renkumse beek 
kunnen worden doorontwikkeld tot de ‘buiten’ landgoederen van Renkum, 
tevens bedoeld als buffer en wandelgebied voor bezoekers vanuit Ede en 
Wageningen. Op de stuwwal liggen enkele ‘losse’ buitenplaatsen, ingebed in 
de bossen. Via doorontwikkeling als hotel, plek voor wellness of zorg kan hun 
economisch perspectief versterkt worden. Landgoed Duno ligt op de rand van 
een steile stuwwal, gericht op het zuiden. Wellicht kunnen hier wijngaarden tot 
ontwikkeling worden gebracht. Bij de productie van Duno wijn wordt gebruik 
gemaakt van gebiedseigen grondwater. 

De grootste persoonlijkheden uit de Nederlandse landschaparchitectuur 
tussen 1880 en 1940 hebben ontworpen aan de landgoederen in en nabij 
Oosterbeek. Herstel van deze landgoederen is van groot belang voor de 
gemeente. Aandacht is noodzakelijk voor de landgoederen op zich, hun 
samenhang, hun functie als park en deels als structurerend voor de ruimtelijke 
opbouw van Oosterbeek. De tijdslaag tot 1920 (aangevuld met de kaart 

van 1850) biedt hiervoor veel inspiratie. Denk o.a. aan het openmaken van 
zichtassen	op	het	rivierengebied	en	op	elkaar	(durf	te	kappen!),	herbouw	van	
landhuizen en versterken van de rol van water in de parkopzet. Zie ook de 
ideeën vanuit de deskundigengroep in de bijlage. Op korte termijn wordt een 
landgoederenvisie uitgewerkt, waarin bovenstaande ideeën eventueel verder in 
worden uitgewerkt.

De economische potenties zijn mede de basis voor herstel en ontwikkeling. 
Inspiratie kan geboden worden door vroegere economische functies, zoals 
bosbouw, landbouw, educatie en ontspanning. De status wordt versterkt als de 
landgoederen (net als vroeger) werkgelegenheid bieden voor de omgeving. 
Mogelijk kan ook een van de kastelen worden herbouwd, al dan niet in een 
moderne architectuur. 

Dorpen
De cultuurhistorie biedt inspiratie voor het versterken van de  ruimtelijke 
identiteit van met name Wolfheze en Oosterbeek. Wolfheze kan in haar 
ontwikkeling meer aansluiting vinden bij de landgoederen van de gemeente, 
de oorspronkelijke historische opzet is verschraald. De tijdlaag van begin 
20e	eeuw	biedt	veel	aanleidingen	voor	het	herdefiniëren	van	de	ruimtelijke	
identiteit van Oosterbeek. De landgoederen en hun ruimtelijke structuren zijn 
een herkenbaar uitgangspunt voor het versterken van de stedenbouwkundige en 
groene hoofdopzet. Naast de landgoederen kunnen ook de oude schaapsroutes 
hiervoor inspiratie bieden. In vroegere tijden werd het dorpsvoedsel geteeld 
op de essen rond de dorpen. Deze lokale agrarische productie kan nieuw leven 
worden ingeblazen. 
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Combinatiekaart
In de Combinatiekaart zijn de streefbeelden water, natuur en cultuurhistorie 
gecombineerd. De kaart toont dat de streefbeelden goed op elkaar aansluiten 
en hoegenaamd geen onderlinge strijdigheden bevatten. De streefbeelden 
versterken elkaar zelfs. Dit is opmerkelijk en kan worden verklaard door de 
sterke en bijna dwingende basisstructuur van de ondergrond, het water en het 
huidige landschap.



KRACHTLIJNEN

I  De blauwe motor

II  Natuurlijke rijkdom

III  Elk dorp kleurt anders 
      blauw en groen!

IV  De buitenlandgoederen

V  Het Oosterbeekse 
     landgoedpark
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3.2. Prachtkaart en krachtlijnen 

De Combinatiekaart is vereenvoudigd tot een Prachtkaart, waarop de 
hoofdlijnen van een geïntegreerde water/ landschapsvisie zijn weergegeven. 
Deze visie wordt toegelicht aan de hand van 5 Krachtlijnen, die een kapstok 
bieden voor de samenhang uitwerking en implementatie van prachtprojecten, 
die bijdragen aan de geintegreerde visie.

Krachtlijn I: De blauwe motor

Slechts weinig mensen beseffen dat water een bepalende factor is geweest 
in de landschappelijke ontstaanswijze van de gemeente Renkum en in het 
ontstaan van de dorpen. Het Renkumse beekdal krijgt nationale aandacht, de 
herstelwerkzaamheden bij de overige beken staan minder in de belangstelling. 
De Rijn en haar uiterwaarden vormen delen van internationale ecologische 
en logistieke structuren, maar worden toch vaak niet herkend als deel van de 
‘blauwe’ identiteit van de gemeente. De Krachtlijn ‘De Blauwe Motor’ gaat 
hierin	verandering	brengen!	Juist	door	het	blauwe	karakter	te	verbinden	met	
het ‘bekende’ groene karakter wordt de identiteit en leefbaarheid vergroot.

Er wordt een samenhangende ontwikkelingsvisie opgesteld voor de beken en 
het riviergebied:
•	 Bestaande plannen en projecten worden als eerste hierin meegenomen, 

deze zijn een randvoorwaarde voor de Blauwe Motor. Daarbij wordt in 
detail bekeken in hoeverre de bestaande plannen eenduidig zijn en elkaar 
aanvullen.

•	 Het Heelsumse Beekdal vormt potentieel het belangrijkste beekdal van de 
hele gemeente. Het beekdal ligt centraal in de gemeente en vormt een 
potentiële schakel tussen de verschillende dorpen (recreatief en ecologisch). 
Bovendien ligt het beekdal op de grens van de stuwwal en de sandr- 
vlakte, en heeft daardoor extra ecologische potenties. Tenslotte ligt het 
beekdal op een cruciale plek in het EHS netwerk. De beek is slecht 

herkenbaar en wordt vaak doorsneden, onder andere door de snelweg 
en bedrijven. In de uitwerking van de Blauwe Motor wordt een strategie 
ontwikkeld om de potenties van de Heelsumse Beek te benutten. 

•	 Deze strategie zal inzicht moeten bieden op overeenkomsten en verschillen 
tussen het Heelsumse en het Renkumse beekdal. Daarbij kan de natuurlijke 
karakteristiek van de Renkumse beek verder worden hersteld, terwijl de 
Heelsumse beek meer betekenis krijgt als wandelpark en als gebied voor 
cultuur en geschiedenis.

•	 De regelmaat van de waterafvoer van de beken wordt verhoogd door 
het terugbrengen van moerasgebieden in de beekdalen. Deze fungeren 
als spons en geven regelmatig water af aan de beken. Zo ontstaat een 
cascade van bergingsplekken op basis van de geomorfologie. De totale 
afvoer van de beken wordt verhoogd door toevoer van hemelwater 
vanuit de dorpen. Omdat dit regenwater van de riolering is afgekoppeld 
betekent dit niet alleen een versnelling, maar ook een daadwerkelijke 
vermeerdering van het water dat in de beek terecht komt. Ook wordt 
kwelwater naar de moerassen geleid in plaats van het zo snel mogelijk af 
te voeren.

•	 De economische betekenis van het water kan worden versterkt door 
kleinschalige waterwinning en botteling op de sandr-vlakte.

Krachtlijn II: Voorrang voor de natuur

De natuur is een belangrijke en bepalende functie voor Renkum. De hoofdlijnen 
van de natuurvisie liggen vast: de gemeente is een schakel in een netwerk 
van natuurverbindingen, die van noord naar zuid lopen, en aantakken 
op de beekdalen en de Rijn met haar uiterwaarden. In verschillende 
beleidsdocumenten worden hoofdlijnen en uitwerkingen weergegeven. Dit leidt 
soms tot onduidelijke situaties, bijvoorbeeld de helft van de oevers van een 
kleine sprengvijver natuurvriendelijk is aangelegd, en de andere helft met een 
strakke begrenzing.



De gemeente kan het natuurprogramma faciliteren en benutten:
•	 De natuur verbinden met natuur in de dorpen;
•	 Vergroten van de differentiatie en afwisseling van de natuurgebieden, 

bijvoorbeeld door variatie in begroeiing (open, loofhout en naaldhout), 
door gradiënten te benutten (hoog- laag, nat-droog, schaduw-zon) en door 
een duidelijke zonering van toegankelijkheid. Dit versterkt de ecologische 
waarde en de robuustheid van de natuur voor klimaatveranderingen. 
Ook wordt hierdoor de belevingswaarde verhoogd. Dit leidt tot meer 
verscheidenheid binnen gebieden (zoals tussen de stuwwal en de sandr-
vlakte), maar kan ook leidend zijn voor verschillen tussen gebieden (zoals 
tussen de Renkumse en de Heelsumse beek);

•	 Accepteren van de droogte van de sandr-vlakte;
•	 Natuur benutten voor recreatie en educatie;
•	 Natuurbeheer combineren met productie van biomassa;
•	 Duidelijk begrenzen van de natuurprojecten;

Krachtlijn III: Elk dorp heeft een eigen groenblauwe kleur!

In de gemeente liggen enkele dorpen, die soms als ‘dorpen in het groen’ 
worden aangeduid. Uit de analyses blijkt hoezeer de dorpen ook elk een eigen 
identiteit	hebben,	bepaald	door	de	specifieke	ontstaansgeschiedenis	en	huidig	
voorkomen van landschap en water. De groenblauwe basisstructuur helpt bij het 
formuleren van ruimtelijke perspectieven voor de dorpen, die zowel recht doet 
aan	het	algemene	dorpse	karakter	als	aan	de	specifieke	lokale	kenmerken.	
Per dorp kan een structuurbeeld worden opgesteld, waarin de volgende 
onderdelen een rol spelen:

Renkum/ Heelsum
Dit identiteit van dit ‘duo’ dorp is sterk met water verbonden omdat ze aan 
de	Rijn	én	tussen	de	twee	belangrijkste	beekdalen	ligt.	De	geografische	
scheidslijn tussen Renkum en Heelsum is voor velen onduidelijk. De identiteit van 
de dorpen  kan worden vergroot door promenades met zicht op respectievelijk 

het Renkumse en het Heelsumse beekdal. Centraal in het dorp Renkum ligt 
de Hogenkampseweg/ Kerkstraat. Deze weg ligt precies op een droog dal: 
iets lager en met een zandige bodem. De weg en haar directe omgeving kan 
worden doorontwikkeld als centrale groenzone, waar water uit de omgeving 
kan	infiltreren.	Een	papierfabriek	ligt	tussen	het	dorp	en	de	Rijn.	Er	zijn	plannen	
om zo mogelijk de stedenbouwkundige oriëntatie op de Rijn te versterken met 
de aldaar aanwezige bedrijvigheid. Een gemeenschappelijk oriëntatie van 
Renkum en Heelsum versterkt haar ruimtelijke eenheid. 

Doorwerth
Doorwerth is na WO II ontstaan als een soort villadorp, annex Vinexwijk (na-
oorlogse bouw van wijken). Het dorp ligt in de bossen en de natuurzones. 
De continuïteit van de natuurzones is richtinggevend, het dorp kan zich 
doorontwikkelen als ‘open plekken in het bos’. Dit houdt onder andere in dat de 
bossen waar mogelijk in de bebouwing doordringen en dat parkaanleg wordt 
vermeden. Doorwerth heeft door zijn huidige ligging in de bossen weinig relatie 
met oppervlaktewater. Water zal een aanvullende betekenis kunnen krijgen als 
kunstobject, mogelijk gecombineerd met bestrijding van hittestress. Doorwerth 
kent op deze plek een korte historie, haar oorsprong ligt aan de  voet van 
de stuwwal. Het is aan te bevelen om met een kunstuiting naar deze plek te 
verwijzen.

Wolfheze. 
Wolfheze is ontstaan op de kruising van een landweg (‘de Kasteelweg’) en het 
spoor. Een groot deel van het dorp wordt ingenomen door het terrein van de 
Gelderse Roos. Dit terrein is opgezet vanuit een geometrisch landgoedpatroon, 
door allerlei uitbreidingen en aanpassingen is de helderheid van dit patroon 
inmiddels verschraald. Bij de verdere ontwikkeling kunnen twee van de voor 
de gemeente Renkum zo belangrijke karakteristieken versterkt worden: de 
opzet van een landgoed (1) in een groene en bosachtige omgeving (2). 
Net als Doorwerth is Wolfheze een ‘droog’ dorp: er is geen relatie met 
oppervlaktewater. Er zijn in het dorp geen locaties met wateroverlast.
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Heveadorp
Heveadorp is gebouwd voor de bewoners van de vroegere Heveafabriek. 
Opzet en situering heeft grote cultuurhistorische waarde, grote mate van 
conservering ligt voor de hand. Het vormt zo een bijzondere enclave in 
de bosrijke omgeving. De uitzichten op het rivierengebied moeten worden 
gekoesterd. Pal ten westen van Heveadorp ligt de Seelbeek, een beek met 
hoge natuurwaarden. 

Oosterbeek
De naam van het dorp zegt al iets: het bevat het woord ‘beek’. Door haar 
specifieke	ontstaansgeschiedenis	en	als	gevolg	van	de	ondergrond	is	de	
ruimtelijk opzet van Oosterbeek complex en heel interessant. De ruimtelijke 
ontwikkeling moet met grote zorgvuldigheid ter hand worden genomen. In de 
ruimtelijk hoofdopzet zijn drie ordenende structuren met elkaar verweven. Het 
betreft allereerst de structuur van schaapspaden, aan de zuidzijde van het 
dorp. In deze structuur komen veel gevorkte vormen voor, die zijn ontstaan 
doordat de schaapskudden steile en minder steile routes konden nemen. De 
tweede structuur is de Utrechtse weg, waarlangs grote gebouwen zijn verrezen 
en die ook een scheiding vormt van ‘laag’ en ‘ hoog’ Oosterbeek. De derde 
structuur wordt gevormd door de aanwezige landgoederen, en de relicten van 
verdwenen landgoederen. De landgoederen vormden vroeger (zie tijdslaag 
begin 20e eeuw) een gedifferentieerd parkgebied, met afwisseling van 
huizen, parken en open velden. Veel van de landgoederen hadden uitzichten 
op de Rijn en/of op elkaar. Sprengbeken vormden een onderdeel van de 
parkstructuren. Door de drie genoemde structuren uiteen te rafelen ontstaat een 
helder uitgangspunt voor uitbreidingen, inbreidingen en herstructureringen.

Krachtlijn IV: De buitenlandgoederen

De gemeente heeft aan haar west- en oostzijde groene randen, die de 
overgang vormen met respectievelijk de stedelijke gebieden van Wageningen/ 
Bennekom en die van Arnhem. Aan de westelijke zijde betreft het een groot 
bosgebied met restanten van landgoederen als Oranje Nassau ’s Oord en 
Quadenoord. Deze westelijke zone behoort deels tot de gemeente Renkum en 
deels tot de gemeente Wageningen. Vroeger stond hier kasteel Grunsfort. De 
oostelijke rand is het landgoed Mariëndaal, een onderdeel van de uitgesterkt 
landgoederen zone ten noorden van Arnhem. Beide landgoederenzones 
worden doorontwikkeld als de buitenlandgoederen van Renkum. Bij deze 
doorontwikkeling moet een balans worden gevonden in het behoud van een 
robuuste groene grens, het aantrekken van bezoekers en het bieden van 
aangepaste economische mogelijkheden.  

In de westelijke buitenlandgoederen liggen relicten van landgoederen en 
kasteel, deze kunnen worden aaneengesmeed in een samenhangend parkbos. 
De landhuizen grenzen aan het dal van de Renkumse beek. De landschappelijke 
mogelijkheden van dit dal voor de parken moeten worden benut (denk aan 
zichtasssen, wandelpaden, relatie met watermolens, parkvijver te voeden vanuit 
beek). Onderzocht kan worden in hoeverre de zorgfunctie van Oranje Nassau ’s 
Oord kan worden uitgebreid bij de landgoederen in deze zone. 

Deze oostelijke zone behoort deels tot de gemeente Renkum en deels tot 
de gemeente Arnhem. In het Renkumse deel ligt Mariëndaal. De grote 
en beleefbare pracht van dit landgoed is een inspiratie voor de andere 
landgoederen van Renkum.



Krachtlijn V: Het Oosterbeekse landgoedpark

Tussen enerzijds Oosterbeek en anderzijds Doorwerth en Hevadorp ligt een 
fraai parkgebied, dat bestaat uit enkele landgoederen: de Hemelse Berg/ 
Pietersberg, Hoge en Lage Oorsprong. Beroemde tuinarchitecten als Copijn, 
Springer en Zocher hebben de parken ontworpen. In de landgoedparken liggen 
enkele sprengenbeken. Bij het ontwerp van de oorspronkelijk parken is gebruik 
gemaakt van de verre uitzichten op het rivierengebied. De oorspronkelijke 
kwaliteiten zijn nog maar zeer ten dele te ervaren. Dit heeft verschillende 
oorzaken, zoals:
•	 De parken zijn aan alle kanten omsloten door bos en bebouwing, waardoor 

ze moeilijk als eenheid te ervaren zijn;
•	 De landhuizen zijn verloren gegaan in de tweede wereldoorlog;
•	 open zichtassen zijn deels verdwenen, zowel door bebouwingen als door 

beplantingen;
•	 In de gebieden zelf is bebouwing gerealiseerd, de opzet van de parken is 

deels gewijzigd;

Het Oosterbeekse landgoedpark moet weer worden opgeknapt. Dit moet 
niet per landgoed gebeuren maar vanuit een visie op het gehele gebied. 
Daarbij moet de toegankelijkheid voor voetgangers en herkenbaarheid worden 
vergroot. Tevens worden aanvullende economische pijlers onderzocht. Deze 
kunnen liggen op het gebied van verbinding van cultuur, wellness, en sport, in 
combinatie met kleinschalige woningbouw (te denken valt aan het herstel van 
de oorspronkelijke bebouwing).
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3.3. Prachtprojecten

De Prachtlijnen worden opgestart en verwerkt en verweven in lopende beleids-
visies en uitvoeringsprogramma’s. Hoofdstuk 4 geeft hiervan een overzicht. 
Maar dit rapport heeft ook een eigen doorwerking: het is een starpunt van 
talrijke losse projecten verspreid over de hele gemeente. Deze projecten zijn 
allemaal op hun manier een aanjager van het openleggen van de Pracht van 
Renkum.

De projecten zijn gegroepeerd in drie clusters, ze kunnen gezien worden als 
pareltjes die verbonden zijn met drie kettingen: de blauwe ketting, de groene 
ketting en de rode ketting. Bij het formuleren is gezocht naar een balans tussen 
meerwaarden	voor	mensen,	aarde	én	economie	(de	People,	Planet	en	Profit	
benadering uit de duurzaamheidstheorie).

De Blauwe Ketting

Parel B1
Langs de Rijn is sprake van kwel van zowel water van de Veluwe als Rijnwater. 
Die kwel zal in de toekomst toenemen. Het kwelwater wordt als lastig fenomeen 
ervaren omdat het tot hoge grondwaterstanden kan leiden, soms te hoog voor 
het huidige gebruik. Daarom wordt het door het waterschap in slootjes opge-
vangen en in de Rijn geloosd: het waardevolle kwelwater wordt als een afval-
product geloosd. Door het kwelwater via grondwaterbemaling af te pompen 
kunnen we ook de grondwaterstand verlagen. 

Nu kan het grondwater voor andere functies worden gebruikt en hoogwaardige 
doelen	dienen!	De	grondwateronttrekking	van	Vitens	in	La	Cabine	veroorzaakt	
vermindering van de kwel, die de beken van water voorziet. Dit leidt tot het 
droogvallen van de beken. Wellicht dat met Vitens afgesproken kan worden 
dat een deel van het grondwater voor de drinkwaterwinning voortaan langs de 
Rijn wordt onttrokken en getransporteerd kan worden naar de zuivering in La 

Cabine. De gemeente kan helpen met het vinden van het juiste tracé voor een 
grondwatertransportleiding. Natuurlijk kunnen ook andere bedrijven worden 
uitgenodigd grondwater te onttrekken langs de Rijn. 

Parel B2
Opgepompt kwelwater wordt vervoerd naar het wijnlandgoed Duno. Duno was 
vroeger een prachtig landgoed met een fraaie parkaanleg. Vanuit huis en park 
waren verre uitzichten over het rivierengebied mogelijk. De oorspronkelijke 
landschappelijke	opzet	wordt	hersteld,	er	gaat	bijvoorbeeld	flink	gekapt	wor-
den om de uitzichten terug te brengen. Op de open hellingen worden wijnran-
ken geteeld, de open en steile zuidhelling is daarvoor geschikt. 

Parel B3
Het resterende kwelwater wordt verder vervoerd naar Doorwerth. Het wordt 
aangevuld met afgekoppeld regenwater. Het wordt gebruikt in een kunstwerk, 
dat in warme tijden helpt om de hittestress te verminderen en een water recrea-
tieplek voor kinderen kan zijn.

Parel B4
De beek kent een wisselend waterniveau. Het is gewenst om de watervoe-
rendheid te vergroten en te voorkomen dat de beek soms droogvalt. Daarom 
worden in het beekdal enkele moerassen aangelegd. Afgekoppeld regenwater 
uit de omringende dorpen wordt naar de moerassen gevoerd. Ook wordt hier 
een deel van het opgepompte grondwater geloosd. Een moeras is een soort 
spons waarin water kan worden opgeslagen. Vanuit het moeras kan de beek 
een continue voeding krijgen. Het moeras heeft ook prachtige ecologische en 
recreatieve functies. Een en ander vraagt verschillen in maaiveldhoogten. 

Parel B5
Het Heelsumse beekdal is een belangrijk deel van de Prachtlijn de Blauwe 
Motor, maar relatief onbekend door de verborgen ligging en de vele barrières. 
Het beekdal heeft grote potentie omdat het een centrale rol heeft in de natuur-
zones, maar ook in de nabijheid van alle kernen ligt. Dit beekdal kan daarmee 
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een groene verbinding tussen de dorpen van de gemeente worden. Een van de 
belangrijkste knelpunten is de kruising van de beek met de A50. Het water van 
de beek wordt onder het viaduct van de snelweg vervoerd via een sloot met 
harde oevers. De stenige en lawaaiige omgeving verstoort de ecologische con-
tinuïteit en herkenbaarheid van het beekdal. In het project wordt een ruimtelijke 
oplossing gezocht voor het knooppunt, waarin een zichtbare continuïteit van de 
beek wordt gerealiseerd. Rijkswaterstaat wil bij de kruising hemelwater dat op 
de snelweg valt lozen. Ook hier kan het moerasidee een rol spelen, enerzijds 
om het water te zuiveren, anderzijds als voeding van de beek in droge tijden. 

Parel B6
In de directe omgeving van het moeras wordt het ecoduct over de A50 gere-
aliseerd. Dit ecoduct biedt een mooie kans voor Renkum om zich als groene 
gemeente	te	profileren.	Deze	betekenis	wordt	gevisualiseerd	in	een	kunstwerk	
dat bij of op het ecoduct wordt geplaatst.

De Groene Ketting

Parel G1
Norske Skog gaat ‘inkrimpen’. Op die plek ontstaat ruimte voor een museum 
voor de papierindustrie. Vlak daarnaast ligt de waterzuivering. Mogelijk kan  
energie	worden	opgewekt	door	slibvergisting,	ook	kan	effluent	(het	relatieve	
schone water uit de zuivering) worden ingezet als vervanging van grondwater. 
De energie wordt gebruikt in het papiermuseum. 

Parel G2
Zo ontstaat een recreatief en cultureel kernpunt aan de oever van de Rijn. De 
recreatieve	waarde	wordt	versterkt	door	het	fietspontje	naar	Heteren	weer	te	
gaan gebruiken. Zou het pontje elektrisch of op groen biogas kunnen varen, 
dan kan een aansluiting op het groene energiebronnetje worden gemaakt. 

Parel G3
De locatie is door de rijksweg afgescheiden van de kern van Renkum, zowel 
ruimtelijk, recreatief als  ecologisch. Dit vraagt een ingrijpende herontwikke-
ling. Over of onder de rijksweg wordt een ecoduct aangelegd, gecombineerd 
met	een	fiets	en	wandelpassage.	Door	kleinschalige	woonbebouwing	en	horeca	
krijgt Renkum een gezicht aan de Rijn. 

Parel G4
De recreatieve route sluit aan op bestaande wandelroutes in en om het Ren-
kumse beekdal. Zo worden de gedane investeringen in het beekdal beter 
benut. De route voert naar een van de bestaande of vroegere landgoederen 
aan de westzijde van het dal, bijvoorbeeld landgoed Keijenberg. Dit land-
goed wordt nieuw leven ingeblazen. Het krijgt een centrale rol in het toeristisch 
benutten van het beekdal met horeca en als ‘herberg’. Ook worden hier lokale 
producten gebruikt en verkocht, die op de sandr worden geteeld (zie groene 
parel 6). De parkaanleg van het landgoed benut de uitzichten en weidsheid 
van het beekdal, in het beekdal worden moerassen aangelegd (zie blauwe 
parel 4). Het landgoed is een buitenlandgoed voor de westelijke grens van de 
gemeente. De oostelijke grens wordt op een bijzondere manier geaccentueerd 
door de Groene Bedstee, ook de oostelijke grens krijgt ook een opvallend ele-
ment. Gedacht wordt aan een kunstwerk (een ‘folley’) dat zich inspireert op een 
van de vele vroegere watermolens. 

Parel G5
Vanuit het huidige gebruik en de huidige bovengrondse inrichting wordt de 
sandr beleefd als een verdroogd gebied, met als gevolg dat beleid is gericht 
op maatregelen die de sandr vernatten. Accepteren dat de sandr een droog 
gebied is en kiezen voor gebruik en inrichting gebaseerd op droogte, leidt tot 
een ander beleid. Het stimuleren van bijvoorbeeld heidegroei en het gebruik 
van de Sandr voor bijvoorbeeld recreatie betekent dat een deel van het grond-
water uit de Sandr kan worden opgepompt als drinkwater op kleine te schaal 



te winnen, voor lokaal gebruik. Mits er geen negatieve impact is op de afvoer 
van de beken. 

Het water wordt ook gebruikt voor lokale bevloeiing van streekproducten. 
Gedacht kan worden aan druiventeelt (aanvullend aan wijnlandgoed Duno) en 
aan dorpslandbouw (groente en fruit voor de inwoners van Renkum, vergelijk-
baar met de vroegere essen). 

Parel G6
In de buurt Bergerhof wordt een herstructurering uitgevoerd, waarbij de 
gestapelde bouw van de jaren 60 vervangen wordt door woonhuizen. Bij deze 
omvorming wordt het regenwater afgekoppeld, het wordt niet langer naar het 
riool getransporteerd. Dit regenwater wordt naar een nieuwe moeras in het 
beekdal gebracht. Dit gaat op een open en zichtbare manier en dit wordt ver-
weven in een lopende kunstopdracht. 

Aanvullend wordt onderzocht of Bergerhof kan dienen als pilot voor een zoge-
naamd koude warmte opslag systeem (KWO) voor de verwarming en koeling 
van	gebouwen.	Bij	KWO	worden	lange	filters	in	de	grond	aangebracht.	Niet	
overal	kunnen	die	filters	zomaar	worden	geplaatst,	bijvoorbeeld	niet	in	een	
grondwaterbeschermingsgebied. Soms is er al een andere KWO installatie 
aanwezig. De ondergrond kan ook als warmtewisselaar worden gebruikt. Hui-
zen kunnen worden prima verwarmd met zo’n bodemwarmtewisselaar. Voor het 
gebruiken van de ondergrond als warmtewisselaar is geen vergunning nodig, 
maar dat zou moeten veranderen. 

De Rode Ketting

Parel R1
Op deze plek aan de voet van de stuwwal is sprake van kwelwater, dat 
gebruikt kan worden. Het is grondwater dat ingeklemd zit tussen ondergrondse 
verticale kleischotten en spontaan uit de helling vloeit. Dergelijke bronnen zien 

we vaak in andere landen maar zijn in Nederland zeldzaam. Bij de ‘bron’ is 
sprake van een laagste punt waar het grondwater over het randje van een klei-
schot stroomt. Dit water is zeer waardevol en kan economisch worden benut: het 
is goed mogelijk dat het zonder zuivering direct kan worden gebruikt. Het kan 
dan de titel ‘bronwater’ dragen. 

Wel is dan belangrijk dat er jaarlijks voldoende water tussen de verticale klei-
schotten bijkomt om het gebruik te compenseren, dat het water tussen de schot-
ten niet verontreinigd raakt door verkeerd bovengronds en dat de kleischotten 
niet beschadigd worden door boringen of vergravingen. Het vinden van de 
bronnen en van de reservoirs, ofwel de kleischotten, waarin het bronwater zich 
bevindt is een belangrijke opgave om deze dienst verstandig te kunnen exploi-
teren. 

Parel R2
Landgoed Mariëndaal wordt een pilotproject voor de wellnesssector in de 
gemeente. Het landgoed kan zijn eigen bronwater gebruiken voor drinken en 
zwemmen. Bij de uitwerking zal blijken of de waterkwaliteit  daarvoor goed 
genoeg is. Op 300 tot 400 meter is wellicht warm water van zo’n 30 graden te 
winnen. Vlakbij in Nijmegen wordt water uit die diepte gewonnen en gebruikt in 
beauty en sauna centrum ‘de Thermen’. 
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Benutten voor recreatie en woonomgeving

De drie kettingen zijn een metafoor om de projecten, de pareltjes, te clusteren. 
De samenhang in elke cluster wordt geduid door een ‘loop’ van water, dat van 
de ene plek naar de andere wordt gebracht en in elke parel gebruikt wordt 
op	een	duurzame	wijze.	Door	het	aflopen	van	de	kettingen	en	het	bezoek	van	
de pareltjes kan een bezoeker van alles leren over het unieke watersysteem in 
Renkum. Maar dat betekent niet dat die waterloops de enige samenhangen zijn: 
elke parel heeft zijn eigen betekenis en communiceert op eigen wijze met de 
directe omgeving en nadere ontwikkelingen, die onmogelijk allemaal beschre-
ven kunnen worden. 
De Kracht(beleids)lijnen en de kettingen openbaren een groot deel van de ver-
borgen Pracht van Renkum. De toeristische en economisch benutten hiervan gaat 
niet vanzelf. Speerpunten hierbij zijn onder andere:
•	 een goed gepromote en onderhouden informatieve website;
•	 verbreding door koppeling aan de cultuurpracht van de gemeente 

(bijvoorbeeld de verschillende musea);
•	 koppelen aan de hotels en eetgelegenheden;
•	 gebruik maken en stroomlijnen van de energie en ideeën van de 

ondernemers van de gemeente;
•	 gebruik maken en stroomlijnen van de deskundigheid en ideeën van de 

bewoners van de gemeente;
•	 promoten als uitvalsbasis voor de pracht van de omgeving (oa Arnhem en 

Nijmegen);
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4 Renkum benut haar kracht

Vanuit een visie op de verborgen pracht van Renkum zijn een aantal 
beleidslijnen gedestilleerd, die deze verborgen pracht omzetten in een actief 
te benutten  kracht. Twee aspecten zijn hiervoor richtinggevend. Ten eerste moet 
het leiden tot aanscherping van samenwerkingsvormen, waarin de integratie 
van aspecten uitgangspunt is. Ten tweede staat dit rapport niet op zichzelf: de 
visie en de gebiedsprogramma’s moeten hun weg vinden in andere beleidsvisies 
en uitvoeringsprogramma’s.

4.1. Samenwerking

Binnen de gemeente
Bij de opstelling en begeleiding van dit rapport is intensief samengewerkt 
vanuit water, groen en RO. Voortgang van de samenwerking is randvoorwaarde 
voor een succesvol vervolgtraject.

Waterschap
Waterschap Vallei en Eem heeft actief aan het planproces deelgenomen en 
het	project	ook	mede	gefinancierd.	Ook	continuering	van	deze	samenwerking	
is bepalend voor het succes. Het zou goed zijn om samenwerking en resultaten 
van het project te evalueren in een bredere vertegenwoordiging van gemeente 
en waterschap.  De lessen kunnen helpen om de samenwerking verder aan te 
scherpen, en de voorbeeldwaarde van het project voor het waterschap verder 
te verhelderen.

Buurgemeenten
Water houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen, voor een succesvolle 
implementatie is afstemming met buurgemeenten van belang. De visie kan 
besproken worden in het reeds bestaande afstemmingsoverleg met 
Wageningen. Ook de gemeente Arnhem staat open voor afstemming en 
samenwerking. En omdat de voeding van de beken in de gemeente Renkum 
deels ook afhankelijk is van het landgebruik en het omgaan met water op de 
Veluwe is afstemming met andere gemeenten op de Veluwe ook van belang.

Nog een verborgen kracht: de burgers
De gemeente Renkum heeft relatief hoog opgeleide, deskundige en betrokken 
inwoners. De kansrijkheid van de gebiedsprocessen wordt verhoogd als de 
burgers er met enthousiasme en daadkracht aan bijdragen. Deze burgers 
beschikken	bovendien	over	specifieke	kennis	en	ervaring,	die	de	kennis	
van ambtenaren en adviesbureaus aanvult. Het is daarom gewenst dat de 
deskundige burgers een actieve rol krijgen in de uitwerking van onderdelen van 
deze visie. Door aansturing en regievoering vanuit een extern bureau kunnen de 
contacten tussen gemeente en burgers gestroomlijnd worden. 

Economische potenties
De gebiedsprocessen bieden deels goede mogelijkheden om de economische 
potenties van de verborgen pracht van Renkum beter te benutten. Dit gaat niet 
vanzelf, het recreatieve ondernemerschap van Renkumse bedrijven zou beter 
gestroomlijnd en gecoördineerd kunnen worden. Idee is om dit te stimuleren 
door een zakelijk ingestelde regisseur met kennis van de recreatie en wellness 
sector. Voortgebouwd kan worden op de Veluvia stroming, die schilderkunst, 
muziek, theater verbond met commerciële activiteiten.
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4.2. Beleidsvisies

De visies en beleidslijnen uit dit rapport moeten in reguliere beleidsvisies 
worden opgenomen en doorvertaald. Hierbij een aanzet voor deze 
doorvertaling.

Ruimtelijke structuurvisie
In	deze	studie	is	een	handreiking	gegeven	om	de	specifieke	identiteiten	van	de	
dorpen van de gemeente te omschrijven en te verbeelden. Dit kan uitgewerkt 
worden in structuurbeelden per dorp, waarin tot uiting komt: (1) de interne 
groenblauwe structuren, (2) de randen van de kernen en de relatie met het 
buitengebied en (3) de wijze waarop de  stedenbouwkundige patronen en de 
bebouwing zich heeft ontwikkeld.

Wellicht kan in de structuurvisie ook een fundament worden gelegd voor de 
soms heel lokale bescherming van bijzondere waarden, zoals grenspalen en 
beschermingszones van soprengkoppen en sprengbeken. De structuurvisie 
integreert water en landschap met andere sectoren of belangen, zoals energie 
en mobiliteit. De reikwijdte en argumentatie van keuzen kan worden verhelderd 
als de visualisaties en motivaties vanuit de verschillende sectoren op elkaar 
worden afgestemd. 

Strategische Visie
In het planproces zijn veel ideeën naar boven gekomen om het begrip 
cultuurhistorie te verbreden tot het begrip cultuur. Cultuur in brede zin kan een 
van de identiteitsdragers van Renkum worden. Vanuit die gedachte zijn in de 
workshop suggesties naar voren gekomen, zoals aandacht voor papierindustrie, 
musea voor schilderkunst (de Oosterbeekse school en de Veluvia stroming) en 
aandacht voor het historische rijke Renkumse muziekleven. Dit alles kan  het 
cultuurhistorisch bewustzijn van mensen vergroten en kan de cultuur in brede zijn 
meer bepalend maken voor de identiteit en aantrekkelijkheid van de gemeente.

Waterbeleid, relatie met waterschap
Bij de opstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van informatie uit het 
waterplan: Renkum werkt aan water. In het planproces zijn aanvullende ideeën 
en beleidslijnen opgesteld. Deze staan niet vermeld in het waterplan, maar 
zijn wel relevant voor het waterbeheer. Daarom is een actualisatie van het 
waterplan gewenst.

Landschapsontwikkelingsplan
De uitvoeringswerkzaamheden van het LOP lopen nu 5 jaar en  zijn daarmee 
op de helft van de beoogde termijn van 10 jaar. Dit lijkt een geschikt moment 
om de uitvoering tot nu toe evalueren en vanuit die evaluatie de uitvoeringen in 
de volgende 5 jaar mogelijk aanpassen of aanscherpen. 

Landgoederennota
Binnen de gemeente groeit het besef dat men met de hoeveelheid, variatie en 
de kwaliteit van de landgoederen een heel waardevol bezit heeft, waarvan 
de potenties nu bij lange na niet benut worden. Vanuit deze studie zijn een 
aantal gegevens en analyses boven water gekomen, die dit besef verder 
ondersteunen. De gemeente gaat een landgoederennota opstellen, waarin 
het beleid en de ontwikkeling van de landgoederen worden aangescherpt en 
uitgewerkt. 

De Krachtlijnen IV en V kunnen in deze nota worden opgepakt.  De relatie 
van de landgoederen met de sprengenbeken en de vroege industriële 
ontwikkelingen (met haar watermolens) kan verder worden uitgediept en mede 
richting geven aan de landgoederennota. Verder is afstemming met het project 
Nieuw Gelders Arcadië gewenst. De landgoederennota lijkt overigens een heel 
geschikt project om de samenwerking met de deskundige burgers gestalte in te 
geven, gezien de grote expertise in de burgerij over zowel landgoederen als 
sprengenbeken.
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Bijlagen

Interviews sleutelpersonen

Bij de start van het project zijn interviews gehouden met een aantal 
sleutelpersonen. Hierbij de belangrijkste aandachtspunten uit deze gesprekken 
en bezoeken.

Wethouder van Lent wijst op de hoofdambitie van Renkum als ‘Groene 
Schouwburg’ van de regio. Hij zoekt naar mogelijkheden om deze schoonheid 
toeristisch te vertalen. Kansrijke optie is volgens hem om de historie van de 
watermolens beter voor het voetlicht te brengen, mogelijk door gedeeltelijke 
herbouw. Hij vindt het goed dat de ruimtelijke opties van waterbeheer 
worden onderzocht, maar waakt voor verrrommeling. De heer Lassche hecht 
veel waarde aan de cultuurhistorische betekenis van de gemeente en pleit 
voor een goed beleid met betrekking tot de landgoederen. Deze moeten 
hersteld worden, en dat moet volgens hem worden benaderd vanuit hun 
landschappelijke en cultuurhistorische samenhang, niet vanuit een individuele 
benadering. De landgoederen kunnen effectiever toeristisch benut worden.
De heer Krijnse Locker vindt het belangrijk dat dit rapport kort en beeldend 
wordt. Aan dikke rapporten heeft volgens hem niemand behoefte. Daarnaast 
wil hij graag dat in het rapport een praktisch karakter wordt gecombineerd 
met creativiteit en inspiratie.

De deskundigengroep hecht aan een visie, maar wil wel een praktische 
doorwerking. Dit werd gemist in eerdere plannen. Men wijst op het belang van 
een verbeterde handhaving, waarbij de nu soms diffuse verantwoordelijkheden 
verhelderd moeten worden. Goed idee is om in de visie aandacht te besteden 
aan voordelen van maatregelen, maar ook het risico van het niet-doen te 

belichten. De heer Pfeiffer wijst op het grote belang van de geologische 
ontstaanswijze, hij vindt dat die beter ervaarbaar gemaakt kan worden. Hij 
denkt bijvoorbeeld aan de hoogteverschillen, de verre uitzichten en de intieme 
beekdalen, die aan Oostenrijk doen denken. 

Bij de persoonlijke bezoeken werden aanvullende ideeën gegeven en 
informatie verstrekt. 

De heer van de Weerd vult de geomorfologische analyse aan, en wijst onder 
andere op het belang en de onvoorspelbaarheid van de kleischotten in 
de stuwwal. De heer Witte geeft voorbeelden, waarin de cultuurhistorische 
waarden onder druk staan. Het betreft bijvoorbeeld bebouwingen in de 
directe omgeving van sprengbeken, het gebrek aan onderhoud aan sommige 
vijvers, het realiseren van natuurvriendelijke oevers bij landgoedvijvers en 
sprengbeken en het dichtgroeien van historische zichtassen. De heer Schaafsma 
geeft veel informatie over de ligging en naamgeving van beken en historische 
molens. Bovendien heeft hij een duidelijke visie over de toekomst van de 
beekdalen in de gemeente. Hij maakt zich sterk voor de herbouw van een van 
de vroeger aanwezige watermolens. De heer van der Straaten heeft ideeën 
voor toeristische attractiepunten, die gebaseerd zijn op de cultuurhistorie. Hij 
denkt bijvoorbeeld aan het herstel van grenspalen tussen de landgoederen, een 
rododendronroute en het herstel van het vroeger zo populaire kabelbaantje 
van de Westerbouwing. 
   



Aanvullende inventarisatiekaarten



Beek in het broek

Heelsumsebeek

Leigraaf

Papiermolenbeek

Heelsumsebeek

Wolfhezerbeek
Papiermolenbeek

Zuiderbeek
Gielenbeek

Spreng op de HemelsebergBeek op de Oorsprong

Seelbeek

Leigraaf

Leigraaf

3e Weiland spreng

Molenbeek

Molenbeek

1e Quadenoordese Spreng

3e Quadenoordese Spreng
2e Quadenoordese Spreng

Molenbeek

1e Weiland spreng
2e Weiland spreng

Paradijsspreng
Paradijsbeek

Bosbeek
Bosrand spreng

Oliemolenbeek

Oliemolenbeek

Kortenburgsebeek

Halveradsebeek

Slijpbeek

Dunobeek

Verborgen pracht, verborgen kracht - naamgeving waterlopen  (naar Schaafsma)
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2
1

34
5

6/7

8/9

10

11
12

13

1415

16

17

18

19

20 21
22/23

24

25

26

papiermolens

korenmolens

kruitmolen

overige molens

Inventarisatie molens
(bron Schaafsma)

1 Bovenste molen op 
 de Mariendaal
2 Benedenste of Klingel-
 beeksemolen
3 Korenmolen de Hes
4 Papiermolen op 
 de Hemelse Berg
5 Oosterbeekse korenmolen
6/7 Bovenste molens op de 
 Oorsprong, de kruitmolens
8 Benedenste papiermolen
9 suiker en stroopfabriek
10 Molen bij Heelsum
11 Papiermolen de Kabeljauw
12 Papiermolen de Kamp
13 Heelsumse korenmolen
14 Papiermolen de Veentjes
15 Papiermolen de Drieskamp
16 de 1e Heelsumse 
 papiermolen
17 de 2e Heelsumse 
 papiermolen
18 molen op de Quadenoord
19 de afgebrande molen
20 papiermolen op Harten,
 later oliemolen
21 papiermolen van JD 
 Boekelman
22 de Hartense korenmolen
23 de Hartense papiermolen
24 papiermolen bij de oude Kerk
25 papiermolen achter de Bock
26 de Kortenburgse molen

Verborgen pracht, verborgen kracht - aanzet inventarisatie Watermolens 

Grond



a b

c

1

3 9

8

7

6

4

5
2 6

kloosters en kastelen
I Mariendaal (klooster, later 

 landgoed)  
II Grunsfoort 
III kasteel Doorwerth
IV kasteel Rosande 
V Hof te Selebach 
VI Mariaklooster   

I

II

III

IV

d
e f

g

h
i

j

buitenplaatsen
a Laag Wolfheze
b the Hillock
c Varenheuveld 
d Bilderberg
e Ommershof
f Dreijen
g Dennenkamp
h Bergoord 

i Bato’s wijk  
j Huis te Heelsum 
  

landgoederen
1 Oranje Nassau oord  
 (+ Harten)

2 Keijenberg
3 Quadenoord
4 de Kamp
5 Hemelse Berg/
 Pietersberg
6 de Oorsprong
7 Duno
8(I) Mariendaal
9 Lichtenbeek (Vijverberg)

V

VI

bestaand  verdwenen

bestaand  verdwenen

Verborgen pracht, verborgen kracht - aanzet inventarisatie landgoederen 
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