Verborgen pracht
Verborgen kracht

Een integrale benadering van het het water en het landschap in de gemeente Renkum

Het rapport ‘Verborgen pracht, verborgen kracht’ is gemaakt door een
werkgroep van Martin van Meurs van het waterschap Vallei & Eem, André
Menting, Wine Schultze en Manon Wille, (gemeente Renkum), Koen Weijtingh
(Aramis) en Vincent Grond (GrondRR landschapsarchitect bnt).
Deze personen hebben samen met de auteurs en met Anneloes Groenewolt in
een workshop de contouren van de visie bepaald. Andere ideeën en suggesties
zijn gegegeven door Michiel Lassche, Tony Krijnse Locker en wethouder P. van
Lent (allen van de gemeente Renkum), Ton Verhoeven (gemeente Nijmegen) en
Richard van Vliet (gemeente Wageningen). Een groep van deskundige burgers
heeft meegedacht en informatie verstrekt: Ron Pfeiffer (†), Ruud Schaafsma,
Jan Willem van der Straaten, Ben van de Weerd en Flip Witte. De laatste
twee heren hebben hun ideeën in een wandeling verder toegelicht. Drie
externe deskundigen hebben meegedacht over de gevolgde methodiek (de
piROmide) en aanscherpingen geadviseerd om deze methode voor Renkum
beter toepasbaar te maken. Dat waren Hasse Goosen van WUR/ Alterra
(aspect natuur), Jan van ’t Hof van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(aspect cultuurhistorie) en Peter Groenhuijzen van Van Hall Larenstein/ Grontmij
(hoofdopzet).
Meest gebruikte literatuur:
• Schaafsma: De Oosterbeekse en Doorwerthse beken
• Gemeente Renkum: Landschapontwikkelingsplan Renkum
• Bouwer: Voor profijt en genoegen
• Website Gelders Arcadië
• ROB: Vereeuwigd landschap, archeologische route 24
Oosterbeek/ Ede, september 2011 (V09)
Al het materiaal van dit rapport is eigendom van de gemeente Renkum en mag
met bronvermelding vrij gebruikt worden.

De gemeente Renkum is al heel lang bezig met een ruimtelijke structuurvisie. In de
eerste versie die voorlag, was ‘water’ nog niet heel duidelijk opgenomen. Denkend
aan water in de gemeente Renkum denk ik in eerste instantie aan een prachtig groen
landschap, waar enkele zeer waardevolle beken in stromen.
Het is duidelijk dat ons landschap, met het water daarin, een heel belangrijke
rol heeft in de ruimtelijke opbouw van de gemeente. Een ruimtelijke structuurvisie
geeft aan op welke wijze de ruimtelijke inrichting van de gemeente ontwikkelt en
zich voegt naar sociale en economische ontwikkelingen. Een visie op de ruimtelijke
structuur moet als basis haar ontstaansgeschiedenis hebben, en daarmee water en
landschap.
Dit rapport hoopt inzicht te bieden hoe de pracht van Renkum zich ontwikkeld heeft
in de loop der geschiedenis en hoe de ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting zou
kunnen worden geleid door het benutten van deze pracht, namelijk het omzetten in
een kracht.
Bij het benutten van de pracht van Renkum als kracht, is het heel belangrijk om ook
af en toe buiten de bestaande kaders te durven denken. De ontwikkelingskettingen
die genoemd worden om de pracht beter te kunnen benutten, zijn dan ook
denkrichtingen. De uiteindelijke financiële en maatschappelijke haalbaarheid is nog
niet beoordeeld. Dit zal plaatsvinden in het kader van het uitvoeringsprogramma van
de ruimtelijke structuurvisie, waarmee de verankering van water en landschap ook
hierin goed geborgd is.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier toe bij dit rapport.
Wethouder P. van Lent
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Introductie

1.1. Renkum
Vier verschillende landschappen bepalen de ruimtelijke identiteit van de
gemeente Renkum: de Neder-Rijn met haar uiterwaarden (in dit rapport ‘Rijn’
genoemd), de stuwwal met haar sterke reliëf en bebossing met korte, vrij steile
beken, het relatief open zandgebied met heidevelden en agrarische bestemmingen én tenslotte de grotere beekdalen van de Renkumse, de Heelsumse
beek en de Leigraaf. Het aspect water speelt in deze 4 landschappen een
grote rol, zowel wat betreft ontstaanswijze als huidig voorkomen. De dorpen
Renkum, Heelsum, Wolfheze, Doorwerth, Heveadorp en Oosterbeek voegen zich
in en tussen deze landschappen, waardoor de gemeente als geheel een groene
en landschappelijke uitstraling heeft. Binnen dit heldere spectrum zijn opvallend
veel cultuurhistorische waarden aanwezig, zoals een groot aantal sprengenbeken met sprengkoppen, buitenplaatsen, landgoederen en kasteel Doorwerth. De
gemeente profileert zichzelf daarom als: De Groene Schouwburg.

De grote variatie van het onderliggende landschap is langzaamaan verminderd. Dit wordt mede veroorzaakt doordat nieuwe bebouwing en infrastructuur
zich los van de landschappelijke onderleggers hebben ontwikkeld. Ook speelt
de afname van de beheersintensiteit van de landgoederen een rol én het feit,
dat de nadruk op natuur ten koste ging van cultuurhistorische waarden. Een
vierde reden is het feit dat er in het gemeentelijke beleid afzonderlijke sporen
zijn ontstaan voor de ‘groene’ en de ‘blauwe’ componenten. De zo essentiële
samenhang tussen het landschap en het water kreeg daarin te weinig aandacht.
Door dit alles heeft de pracht van Renkum een verborgen karakter gekregen.

De ligging van de gemeente in regionaal verband is opvallend: In noord-zuid
richting gezien vormt Renkum een belangrijke schakel in de groene verbindingen tussen kerngebieden van de Veluwe en het open rivierengebied. In oostwestrichting gezien is dit beeld heel anders: aan de westelijke zijde liggen de
stedelijke gebieden van Wageningen en Ede, die een onderdeel vormen van
een stedenband rond het Binnenveld. Aan de oostzijde ligt Arnhem, als belangrijke stedelijke kern in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
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1.2. Waarom dit rapport?

1.3. De cultivering van het landschap

De ‘groen-blauwe’ pracht van de gemeente is één van de grote krachten
van Renkum. Deze pracht is niet altijd even zichtbaar, maar wordt toch sterk
gewaardeerd als grote kwaliteit van de directe woonomgeving. Ook heeft
de pracht grote economische potenties voor toerisme en recreatie. Water
en landschap worden vaak als ondergeschikte functies beschouwd, hun
economische waarde wordt in de huidige maatschappij vaak onduidelijk
gevonden. Maar ze zijn bepalend geweest voor het ontstaan en huidige
bestaansvorm van Renkum, en ook een handvat voor economische ontwikkeling.
De EHS in Renkum wordt door hogere overheden gerealiseerd, de gemeente
kan hiervan profijt hebben!  

Aan dit rapport is een zoektocht vooraf gegaan naar de klimaatgevoeligheid
van de gemeente Renkum. Als belangrijkste veranderingen zijn geïdentificeerd:
heftigheid van neerslag, langere perioden met tropische temperaturen, toename
debiet van rivieren én toename van kwelstromen. Tijdens het planproces bleek
dat deze aspecten een zijdelingse rol spelen, omdat Renkum door haar hoge
ligging, haar beperkte omvang van kernen én haar overwegend schaduwrijke
inrichting relatief weinig kwetsbaar is voor deze veranderingen.

In dit rapport wordt vanuit een integrale aanpak de gecombineerde kracht
van groen en blauw beter zichtbaar gemaakt, waardoor de ‘groenblauwe’
basisstructuur van Renkum kan worden uitgebouwd tot een drijvende visuele en
economische pijler voor bewoners en bezoekers van de gemeente. Uiteindelijk
presenteren we een samenhangende visie op het water en het landschap van
de gemeente, waarin de onderlinge verbanden tussen beide weer herkenbaar
worden. Dit kan ook mede leiden tot beter geregisseerde en gecoördineerde
uitvoering van plannen. Dit rapport belicht dan ook belangrijke bouwstenen
voor het toekomstige Renkum. Hierdoor kan deze pracht mede leidend worden
voor de nieuwe ruimtelijke structuurvisie van Renkum.

Water en landschap moeten gezien worden binnen een maatschappelijke
context. Naast de klimaatveranderingen betreft het onder andere:
• Demografische ontwikkelingen: stabilisatie omvang bevolking, immigratie,
vergrijzing;
• Economische ontwikkelingen: aandacht voor regionale economie,
duurzame en regionale energieproductie, doorgroei van sectoren zorg en
dienstverlening, regionale voedselproductie;
• Globalisering;

Dit rapport bouwt voort op de ambities in het coalitieprogramma van
2010- 2014, de Strategische Visie 2040 en de Kadernota Duurzaam
Renkum. De relaties met bestaande beleidsvisies, zoals watervisie en
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) worden in hoofdstuk 4 besproken.
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Tijdlagen van Renkum
WATER

Natuur

LANDSCHAP
stap 2

Cultuurhistorie
*
*
*
*

2030
stap 4
drager ruimtelijke
structuur (vanaf 2010)

systeemniveau

Nu
(ijkjaartal 2011)

(vanaf 2010)

2000

omgevingscontext
(vanaf 2010)

netwerk internationaal en
multifunctioneel (vanaf 2000)

verbinden met recreatie
en natuur (vanaf 1995)

Context maatschappij
en klimaat

netwerk nationaal

behoud door functies

klimaatveranderingen
globalisering
demografie
regionaliserting economie en energie

* verstedelijking in
omgeving
* natuur rond de
kernen
* bevolking betrokken
en hoog opgeleid

(vanaf 1995)

(vanaf 1990)

ontwikkeling (vanaf 1985)

stap 3

soortenbeleid
(vanaf 1980)

wettelijke bescherming objecten

schoon en voldoende

(vanaf 1961)

(vanaf ca 1950)

sanitatie/ hygiëne
(vanaf 1900)

Begin 20e eeuw
(ijkjaartal 1920)

bescherming terreinen
(vanaf 1900)

bescherming objecten (vanaf 1900)

* water als energie
voor industrialisatie
* landgoederen als
economische kracht
* bevolking neemt toe

Begin 19e eeuw
(ijkjaartal 1820)
droge voeten
(vanaf 1700)

veiligheid hoog water
(vanaf 800)

* infrastructuur
* industrialisatie
* woonplaats elite

Middeleeuwen
(ijkjaartal 1400)

* landbouw
* ijzerindustrie
* droogte klimaat

Eerste occupatie
(ijkjaartal 800)
stap 1

Ondergrond van Renkum

1.4. Werkwijze
De beoogde integratie van water en landschap is complex. Het waterschap
Rivierenland heeft een methode ontwikkeld, die als handvat voor die integratie
kan dienen: methode ‘de waterschalen’. Deze methode ordent de bouwstenen
van het waterbeleid vanuit een historisch perspectief, en groepeert ze in
ambitieniveaus. Dit geeft de mogelijkhed om op bestuurlijk niveau generieke
ambities te bepalen voor het water/ RO beleid van een gemeente of
waterschap. De waterschaalmethode richt zich vooral op water, voor deze
Renkumse opgave is hij uitgebreid met een ambitieladder voor landschap. De
methode heet de piROmide van Renkum.

Stap 3: Waterbeleid (hoofdstuk 2.3.). De ontwikkeling van het landschap is
beïnvloed en bijgestuurd door waterbeleid. Dit rapport baseert zich mede
op de geldende beleidslijnen. De bouwstenen van dit beleid worden in dit
hoofdstuk gevisualiseerd en toegelicht.

De piROmide wordt gebruikt om de benodigde kennis voor een geïntegreerde
water en landschapsvisie gestructureerd te inventariseren. De uitkomsten van
deze inventarisaties worden gebruikt voor een geïntegreerde toekomstvisie. In
het schema zijn de stappen 1 t/m 4 aangegeven, de stappen 5 en 6 passen
niet in dit schema.

Stap 5: Geïntegreerde visie (hoofdstuk 3.). Nu worden vanuit water, natuur
en cultuurhistorie ‘sectorale’ toekomstperspectieven gepresenteerd. De
verkenningen zijn vertaald in een overkoepelende visiekaart: de Prachtkaart.
Binnen de Prachkaart zijn 5 samenhangende projectreeksen aangegegeven:
de groene, blauwe en rode ketting (Krachtlijnen), die projecten als parels aan
elkaar koppelen.

Stap 1: Ondergrond (hoofdstuk 2.1.). De ondergrond is sterk bepalend voor het
ruimtelijke beleid van de gemeente. Deze ondergrond bepaalt in hoge mate
onder andere het watersysteem, de mogelijkheden voor natuurontwikkeling, de
recreatieve potenties en haar cultuurhistorische ontwikkeling.
Stap 2: Tijdlagen van Renkum (hoofdstuk 2.2.). Renkum gaat een nieuwe
stap zetten in haar ruimtelijke ontwikkeling. Het verleden van de gemeente
biedt veel aangrijpingspunten en inspiratie voor deze nieuwe stap. Daarom
worden de belangrijkste ruimtelijke perioden uit het verleden (die elk een
cultiveringslag belichten) gevisualiseerd en toegelicht.

Stap 4: Landschapsbeleid (hoofdstuk 2.4.). Naast het waterbeleid heeft ook
veel ander beleid sturing gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Renkum.
In deze rapportage wordt ingegaan op het landschappelijke beleid, dat
grotendeels is opgebouwd vanuit twee functies: natuur en cultuurhistorie.

Stap 6: Doorwerking (hoofdstuk 4.). Dit rapport leidt tot een aanscherping van
samenwerkingen, zowel in de gemeente als daarbuiten. De visie is gemaakt
als inhoudelijke en procesmatige verrijking van enkele beleidsvisies van de
gemeente, zoals de ruimtelijke structuurvisie, de watervisie, het LOP en de
landgoederenvisie. De relevantie voor deze visies wordt belicht.
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Verborgen pracht, verborgen kracht - de ondergrond
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