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Figuur 1.

1 Inleiding
1.1

Achtergrond

In 2004 werd Oosterbeek uitgeroepen tot het groenste dorp van Nederland, gevolgd door een gouden
medaille in de Europese groencompetitie in 2005.
Een bevestiging van de bijzondere kwaliteiten in de
gemeente Renkum. Al eeuwenlang heeft het groen en
de specifieke ligging van Renkum velen geïnspireerd
om hier te komen en er te (ver)blijven. Kunstenaars,
bezoekers en bewoners worden erdoor geïnspireerd
en het was de aanleiding voor het ontstaan van de
vele landgoederen en buitenplaatsen. De gemeente Renkum is een gemeente vol herinneringen en
betekenissen.
De gemeente Renkum wil een aantrekkelijke gemeente blijven en staat daarbij voor een groot aantal opgaven. Deze structuurvisie beoogt voor deze opgaven
een samenhangend kader te creëren, dat recht doet
aan zowel de specifieke kwaliteiten van de gemeente
als aan de wensen en behoeften van de lokale samenleving om er te kunnen wonen, werken en recreëren.
De structuurvisie staat niet op zichzelf. De gemeente
Renkum beschikt al over een groot aantal sectorale
visies en bouwstenen. Daarnaast zijn de afgelopen jaren verschillende keren de wensen van de bewoners
geïnventariseerd. De structuurvisie heeft hierop voortgebouwd. De sectorale visies en de daarin verwoorde
ambities zijn samen met de wensen van de bewoners
geïntegreerd in deze structuurvisie.

De structuurvisie zal op haar beurt nieuw sectoraal
beleid aansturen. Zo ontstaat in de loop der jaren een
beleidscyclus. De ruimtelijke structuurvisie bestaat uit
een thematisch deel (hoofdstuk 3) en een gebiedsgericht deel (hoofdstukken 4 t/m 8). Naast de ‘ruimtelijke’ structuurvisie (kortweg structuurvisie) heeft de gemeente in 2008 een sociale structuurvisie opgesteld.
Hierin staat hoe de gemeente met sociaal maatschappelijke ontwikkelingen wenst om te gaan. Zowel in de
sociale structuurvisie als in de ruimtelijke structuurvisie maakt de gemeente op hoofdlijnen keuzes voor
de gemeente die ze wil zijn. Deze hoofdkeuzes zijn
verwoord in de strategische visie, die onderdeel is van
dit rapport (hoofdstuk 2). De strategische visie stuurt
dus in feite zowel de ruimtelijke als de sociale structuurvisie aan. Ze hebben een gezamenlijke kop. Deze
beleidscyclus en de positie van deze beleidsstukken
ten opzichte van elkaar staat weergegeven in figuur 1.
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Figuur 2

1.2

Status van de structuurvisie

Voor burgers niet bindend….
In tegenstelling tot een bestemmingsplan kent een
structuurvisie geen bestemmingen toe aan gronden
en bepaalt het geen rechtstreekse bouwmogelijkheden. Voor de inwoners van de gemeente Renkum
heeft de structuurvisie dan ook geen direct juridisch
bindende werking.
… maar wel van bestuurlijk belang en leidend voor het
bestemmingsplan!
De structuurvisie kent in principe wel een bindende
werking voor het gemeentebestuur. De door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie, legt de
gemeentelijke visie op de toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling van het eigen grondgebied vast. Het bestemmingsplan zal hierbinnen moeten passen.
De structuurvisie moet ook een uitvoeringsprogramma bevatten. Hierin laat de gemeente zien hoe het
voorgenomen beleid gerealiseerd zal worden. In de
structuurvisie is een groot aantal ruimtelijke projecten
opgenomen, waarvoor investeringen in de openbare
ruimte noodzakelijk zijn. Ook is er een groot aantal lopende en potentiële bouwmogelijkheden. Voor ruimtelijke projecten wil de gemeente de verhaalmogelijkheden (grex-wet) voor investeringen vastleggen in de
uitvoeringsparagraaf. Het uitvoeringsprogramma zal
in een later stadium als hoofdstuk 9 aan de structuurvisie worden toegevoegd.

1.3

Proces

De structuurvisie is tot stand gekomen door een interactief werkproces. Hiertoe behoren ook de dorpsspiegel, enquêtes, waarmee de gemeente de leefbaarheid
van de dorpen heeft gepeild. De uitkomsten uit deze
inventarisaties zijn in de analyse van de structuurvisie
meegenomen.
In figuur 2 staat het doorlopen proces schematisch
weergegeven. Het proces heeft twee lijnen gevolgd.
De eerste lijn is de lijn van de dorpen. Na een verdiepingsslag van de door de gemeente opgesteld analyse
hebben vier dorpsgesprekken plaatsgevonden. Een
tweede lijn, die deels tegelijk werd opgestart is de
strategische lijn, die via het bestuur is doorlopen. In
deze lijn zijn strategische vraagstukken verdiept, die
nu grotendeels zijn verwoord in hoofdstuk 2.
Tenslotte heeft de integratiefase plaatsgevonden. Het
strategische deel van de structuurvisie en de uitkomsten van de dorpsvisies zijn geïntegreerd, waarna de
bewoners hierop, tijdens een tweetal dorpenmarkten, konden reageren. Tenslotte is een structuurvisie
opgesteld.
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1.4

Inhoud en leeswijzer

In de structuurvisie wordt de visie van de gemeente
uitgewerkt in de volgende onderdelen:
1. Inleiding. Het eerste hoofdstuk betreft de inleiding. Hierin staan kort: de aanleiding voor de
structuurvisie, de status en het doorlopen proces
beschreven.
2. De strategische visie. In hoofdstuk 2, de strategische visie, wordt de ambitie van de gemeente
beschreven. De ambitie van de gemeente is in dit
hoofdstuk uitgewerkt in een vijftal hoofdkeuzes.
3. Ruimtelijke structuurvisie, thematische uitwerking. In hoofdstuk 3 staan gemeentelijke hoofdkeuzes thematisch uitgewerkt. Per thema worden
eerst de beleidskeuzes van de gemeente weergegeven. Daarna volgt een toelichting bij deze
beleidskeuzes (opgave en achtergrondinformatie). Tenslotte wordt in dit hoofdstuk een opmaat
gegeven voor de uitwerking van het beleid in de
dorpen, die in de hoofdstukken 4 tot en met 7
staan, door aan te geven welke keuzes de gemeente in de dorpen kan maken.
4. Ruimtelijke structuurvisie, de dorpsvisies.
Hoofdstuk 4 tot en met 7 vormen de dorpsvisies.
In feite zijn de dorpsvisies de gebiedsgerichte
vertaling van de hoofdkeuzes en de beleidskeuzes per thema uit de hoofdstukken 2 en 3. Deze
worden in dit hoofdstuk per deelgebied concreet
gemaakt.
5. Ruimtelijke structuurvisie, het buitengebied.
In de structuurvisie is voor het beleid van het
buitengebied van de gemeente Renkum het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) als uitgangspunt genomen. Het LOP heeft geen formele

juridische status, maar is wel vastgesteld door
college en raad. In deze structuurvisie wil de
gemeente het beleid uit het LOP een formele
status geven en mogelijk projecten opnemen
in de uitvoeringsparagraaf. In hoofdstuk 8 is de
essentie van het LOP weergegeven. Bovendien is
het beleid inzichtelijk gemaakt op de visiekaart
bij deze structuurvisie. Vanuit de kernen zijn
echter vanuit de integraliteit van de structuurvisie
nieuwe opgaven en oplossingen aangedragen, die
soms invloed hebben gehad op het beleid voor
het buitengebied. Hierin heeft in het kader van de
structuurvisie een afweging plaatsgevonden.
Deel B, analyse. Los van dit rapport is een analysedocument door de gemeente opgesteld. Hierin staat
een beschrijving van de gemeente. Dit document
vormt het startpunt voor de opgestelde visie. Voor de
achtergrondinformatie bij de in deze visie gemaakt
keuzes wordt dan ook verwezen naar deel B van de
structuurvisie.
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2 Strategische visie
In dit hoofdstuk staan de kernkwaliteiten en de hoofdkeuzes van de gemeente verwoord. De strategische
visie vormt ‘de kop’ op zowel de ruimtelijke, als de sociale structuurvisie en geeft een geïntegreerde ambitie
voor de gehele gemeente aan.
De hoofdkeuzes uit dit hoofdstuk worden als de ruimtelijke structuurvisie in hoofdstuk 3 thematisch en in
de hoofdstukken 4 t/m 8 als dorpsvisies gebiedsgericht uitgewerkt.

2.1

Het groene profiel van de gemeente Renkum

2.1.1 Renkum biedt door haar groene en
strategische ligging een bijzondere
woon- en leefkwaliteit
Renkum is een groene gemeente met een mooie
ligging tussen de Veluwe en de Rijn. De natuurlijke
kernkwaliteiten van natuur en landschap en een rijke
natuur- en cultuurhistorie vormen een zeer belangrijke woonkwaliteit voor de bewoners van Renkum. De
woonkwaliteit bindt de bewoners aan de gemeente en
het belang van de bewoners, een goed woon- en leefklimaat, staat centraal in deze structuurvisie.

De ligging op de gradiënt van de verschillende landschaptypen heeft geleid tot een uniek samenspel van
natuurlijke kwaliteiten, een bijzonder gevarieerd landschap en een rijke natuur- en cultuurhistorie.
De Toekomstvisie (2006) geeft aan dat dit de bewoners een fraaie en overwegend rustige woonomgeving
biedt, waarin het ook goed recreëren is.
Een andere (functionele) kernkwaliteit is de aantrekkelijke ligging tussen grotere steden en aan internationale snelwegen en spoorwegen. Aan de spoorlijn
Arnhem - Utrecht heeft de gemeente de beschikking
over twee NS-stations.
11

Verdwenen Nederland; Nederland in oude schoolwandplaten

Verdwenen Nederland; Nederland in oude schoolwandplaten

getekende stads- en dorpsgezichten uit de
topografische atlas Gelderland

Renkum (ver)bindt!
De bijzondere woon- en leefkwaliteit is de bindende factor voor bewoners. Het beleid zal er op gericht zijn deze woonkwaliteit
te versterken.
Renkum legt verbindingen.
• met omliggende plaatsen, waarop het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid wordt afgestemd.
• die de kwaliteiten van Renkum (de groene schouwburg).bereikbaar maken
• tussen de gemeente en de omliggende landschappen, Veluwe en het rivierengebied.
• Met het verleden.
Daarnaast (ver)bindt Renkum:
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• De bewoners aan de gemeente door een bijzondere woon- en leefkwaliteit. Dat is wat bewoners bindt aan Renkum en
wat hen activeert in de lokale samenleving.
• De mensen aan elkaar. Met gerichte voorzieningen wil de gemeente de sociale samenhang per dorp versterken.
• De dorpen onderling. Door de eigen kwaliteiten van de dorpen te ontwikkelen wil de gemeente, dat de dorpen een
grotere meerwaarde voor elkaar hebben. Dorpen mogen zich onderscheiden.

2.1.2 Renkum als groene schouwburg in
de regio
Binnen de regio neemt Renkum een bijzondere plek
in, maar men kan op verschillende manieren tegen
deze regionale context aankijke
Binnen de regio neemt Renkum een bijzondere plek
in, maar men kan op verschillende manieren tegen
deze regionale context aankijken:
1. Renkum als onderdeel van de stadregio ArnhemNijmegen;
2. Renkum als één van de parels op de rand van de
Veluwe;
3. Renkum op het knooppunt van internationale
verbindingen;
4. Renkum als groene schouwburg tussen de stedelijke (kennis-)centra Ede - Wageningen en Arnhem
- Nijmegen.
De gemeente wenst zich te profileren als groene
schouwburg tussen de stedelijke centra. Deze groene
kernkwaliteiten vormen de contramal van de stedelijke ‘rode’ kwaliteiten van de omliggende plaatsen. Om
deze groene positie sterker te benadrukken en te profileren wil de gemeente haar ligging op de rand van de
Veluwe en het rivierengebied versterken, om zo haar
positie in de regio te benadrukken.
De stadsregio Arnhem - Nijmegen is een bestuurlijke
regeling (WGR+) tussen de betrokken gemeenten om
een aantal zaken regionaal af te stemmen. De stadsregio Arnhem - Nijmegen wil uitgroeien tot een stedelijk
netwerk met één regionale woning- en arbeidsmarkt.
In de optie van de regio zal dit stedelijke netwerk
steeds meer onderdeel gaan uitmaken van ruimtelijke

1.

2.

3.

4.

netwerken tot op mondiaal niveau. Renkum ligt op
de rand tegen het stedelijke kerngebied van Arnhem
en Nijmegen aan. Renkum ontleent geen identiteit
aan haar ligging in de stadsregio, maar kan hierbinnen met haar kwaliteiten wel een eigen rol vervullen.
Naast grootstedelijke economische ambities heeft de
stadsregio binnen het stedelijke netwerk ambities om
een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn. Daartoe
identificeert het zich nadrukkelijk met de kwaliteiten,
die in de regio voorkomen. De regio heeft zich als
opgave gesteld om een verbreding aan te brengen in
meer multifunctionele relaties op het gebied van landschap, cultuur, kennis en sociale kwaliteit. De stadsregio hecht daarom veel belang aan de ‘onderscheidende identiteit’. De gemeente Renkum kiest ervoor
om haar natuurlijke en historische kernkwaliteiten
in te zetten als onderscheidende kwaliteit en zo binnen de stadsregio de rol van groene schouwburg te
vervullen.

Het centrale thema van de strategische visie:
De gemeente wil een sterke en onderscheidende gemeente zijn met aantrekkelijke leefbare dorpen
voor haar inwoners. Het samenspel van goed wonen, werken en leven bepaalt de leefbaarheid van de
dorpen. De kernkwaliteiten vormen hierin de bindende factor.
Aan de westkant van Renkum ligt eveneens een stedelijke agglomeratie met een vorm van onderlinge bestuurlijke afstemming; Wageningen, Ede, Rhenen en
Veenendaal (WERV).

2.2

De vier kernkwaliteiten van de gemeente Renkum

In beide stedelijke netwerken neemt de kenniseconomie een belangrijke plaats in. Renkum ligt tussen
de kennisconcentraties rond de universiteiten van
Nijmegen en Wageningen in, waar men de specialisatie van kennisgebieden voeding, gezondheid en
technologie combineert. In deze kenniscentra wordt
de netwerkeconomie gestimuleerd door het Health
Valley- (Nijmegen-Arnhem) en het Food Valleyconcept
(Wageningen). Vanwege de ligging tussen de stedelijke netwerken en de kennisgebieden Ede –Wageningen
en Arnhem - Nijmegen is Renkum een gewilde vestigingsplek en een gewild recreatief uitloopgebied.
Daarbinnen wil de gemeente iets toevoegen, haar eigen positie innemen en daarmee haar eigen kwaliteiten neerzetten voor de hele regio.

Ruim de helft van het grondgebied van de gemeente bestaat uit bos en natuur, zoals de beekdalen en de uiterwaarden. Een groot deel hiervan valt
binnen de EHS (ecologische hoofdstructuur) en
Natura 2000 (samenhangend netwerk van Europese
natuurgebieden. Hieronder vallen de Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden).

De ligging op het kruispunt van internationale verbindingen is geen uitgangspunt voor ruimtelijke beslissingen, maar vormt wel een functionele kwaliteit die
het wonen in de gemeente aantrekkelijk maakt.

Renkum beschikt ook over een rijke natuur- en cultuurhistorie. In het verre verleden is de omgeving van
Renkum door natuurlijke processen gevormd. Omdat
de natuurlijke gegevenheden aanleiding gaven tot verschillende vestigingsvormen van de mens heeft er in
de loop van de geschiedenis een uitwisseling plaatsgevonden tussen mens en natuur. In Renkum zijn
dan ook meerdere monumentale aardkundige waarden, historische gebouwen e.d. uit verschillende geschiedkundige periodes te vinden.

De natuurlijke (kern)kwaliteiten
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Het landschap is een uitkomst van de natuurlijke gegevendheden en de rijke cultuurhistorie. Kenmerkend
voor Renkum zijn de stuwwal, het landschap van de
landgoederen, de sprengbeken, beekdalen, heide,
open akkers en houtwallen.
De natuur- en cultuurhistorische kwaliteiten

Binnen de gemeente komen er ruim 20 landgoederen
voor. Daarmee vormt de gemeente een belangrijke
schakel in het Gelderse Arcadie. Kenmerkend zijn
de landschappelijke inrichting, de zichtlijnen, lanen
en de landhuizen. Bovendien hebben de landgoederen een belangrijke rol vervult in de opkomst van de
kunst en cultuur in Renkum. Andere belangrijke cultuurhistorische fenomenen zijn de watermolens en de
papierindustrie en de oude landingsvlaktes en andere
herinneringsplekken van de Airborne.
De schilderkunst
De gemeente Renkum heeft een bijzondere relatie
met de schilderskunst. In de 19e eeuw krijgt het natuurschoon rondom Renkum niet alleen de aandacht
van rijke stedelingen, maar ook van natuurschilders.
In deze periode vormt zich een kunstenaars kolonie
in Oosterbeek (de Oosterbeekse School). In het begin van de 20e eeuw gebeurt hetzelfde in het dorp
Renkum ( Pictura Veluvensis).
De Airbornegeschiedenis
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is de
gemeente gevechtsterrein geweest bij de slag om
Arnhem vanwege zijn natuurlijke strategische ligging.
In september 1944 werden gevechtseenheden in het
gebied tussen Ede en Arnhem gedropt om de brug bij
Arnhem te bezetten ter voorbereiding voor een doorstoot van de grondtroepen uit het zuiden. Dit was een
onderdeel van de operatie ‘Market Garden’ , dat tot
doel had om na ‘D Day’ in Normandie op te rukken
naar het Roergebied in Duitsland. Deze operatie mislukte en eind september moeten de ingesloten troepen aan de noordelijke Rijnoever onder zwaar vuur ’s
nachts over de rivier worden geëvacueerd.

Deze slag heeft een behoorlijk stempel gedrukt op de
geschiedenis van deze regio en wordt nog steeds herdacht. De Renkumse bevolking heeft een speciale band
met de geallieerden. De veteranen en hun families komen al meer dan 60 jaar ieder jaar naar dit gebied om
hun familie en hun kameraden te herdenken.
Met deze vier kernkwaliteiten kan Renkum zich het
beste onderscheiden binnen de regio. Ze vormen het
uitgangspunt voor de ruimtelijke ordening in de gemeente Renkum.

2.3

De hoofdkeuzes

In het samenspel tussen de kernkwaliteiten en de
andere woon- leefkwaliteiten zijn vier hoofdkeuzes
benoemd, die sterk met elkaar samenhangen en die
allen bijdragen aan het centrale thema voor de structuurvisie Renkum.

2.3.1 Bescherming en verdieping van
kernkwaliteiten
De bescherming van de natuurlijke kwaliteiten is voor
een groot deel geregeld binnen de Europese, en daarvan afgeleide nationale wetgeving (Natura 2000 en
de Vogel en habitatrichtlijngebieden) het provinciale
natuurbeleid en de interim structuurvisie (2008) van
de provincie Gelderland.
Verdieping van de kernkwaliteiten

De gemeente zet in op
vier hoofdkeuzes:
1. het beschermen en verdiepen van de vier
kernkwaliteiten
2. een zorgvuldig ruimtegebruik
3. leefbare dorpen door:
• een breed samengestelde bevolking)
• clustering en bundeling van (maatschappelijke en economische) functies
• groene werkgelegenheid
4. het leggen en versterken van goede
bindingen

(ver)

De relaties tussen de verschillende natuurlijke kwaliteiten is goed terug te vinden in het vroegere gebruik
van de ruimte. Door het reliëf, de uitzichten en de
(mogelijkheid voor de aanleg van) sprengbeken was
Renkum een zeer aantrekkelijke plaats voor het ontstaan van landgoederen en buitenplaatsen, waarvoor
door de ontginning van woeste gronden voldoende
plaats was. Op de landgoederen en in de bewoonde
gebieden (met name Oosterbeek) ontstond een sterke
samenhang tussen de ondergrond en de ingebruikname. Dit heeft geleid tot bijzondere ontwerpen waarin
onder meer bijzondere architectuur en aandacht voor
zichtlijnen naar voren kwam. De zo ontstane cultuurhistorische kwaliteiten en bijbehorende landschappen leidde tot de opkomst van de kunst en cultuur
in deze gemeente. Intussen zijn niet alle kwaliteiten
meer zichtbaar en beleefbaar. De ambitie is dan ook
om de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in samenhang te verdiepen. Dit leidt
ondermeer tot de volgende opgaven:
•
•
•
•

Herstel en verbeteren van landgoederen.
Herstel en ruimte geven aan beekdalen.
Loskoppelen van infrastructuur en natuurwaarden.
Benadrukken van de samenhang tussen de historische situatie en opbouw van een gebied.
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Figuur 3 (LOP Gemeente Renkum, HNS)

Figuur 4 (LOP Gemeente Renkum, HNS)

• Benadrukken van de kunstsector (vanuit de historische context)
• Zichtbaar houden en maken van de Airborne
geschiedenis.
Versterken van natuurlijke verbindingen
De kwaliteit van Renkum is de unieke ligging op de
rand (van Veluwe en Rijn). De verbinding tussen deze
landschappen wordt echter op meerdere plekken
doorsneden en is niet overal beleefbaar. Een belangrijke opgave is dan ook om nieuwe verbindingen te
leggen tussen deze natuurlijke kwaliteiten. Het is belangrijk om daarbij te beseffen, dat deze kwaliteiten
niet buiten de gemeente liggen. Renkum trekt de kwaliteiten als het ware haar gemeente binnen: Renkum
ìs onderdeel van de Veluwe en ìs onderdeel van het
rivierengebied. Juist dit gegeven biedt de gemeente de
unieke mogelijkheid om verbindingen te leggen.

2.3.2 Zorgvuldig ruimte gebruik
De kernkwaliteiten bindt bewoners aan Renkum……
De kernkwaliteiten zorgen voor een bijzondere woonen leefkwaliteit en zijn een bindende factor voor de
bewoners. De vraag is wat deze kernwaarden voor het
leven in de dorpen betekenen. Hierin zijn in hoofdlijnen twee factoren te onderscheiden:
• Een waardevol recreatief uitloopgebied en een hoge
belevingswaarde van het buitengebied.
• Een hoge waarde van de directe woonomgeving.
De relatie tussen de historische en natuurlijke ondergrond en de directe woonomgeving is op veel
plaatsen merkbaar en voelbaar.

Om deze kernkwaliteiten nog sterker op de directe
woonomgeving te betrekken worden enkele ruimtelijke opgaven benoemd:
• Binnen de dorpen wil de gemeente nog sterker de
relatie leggen tussen de historische ondergrond
en de historische ingebruikname van de woonomgeving. Maatregelen die hierbij ondermeer worden voorgesteld zijn het zichtbaar maken van de
sprengbeken, het zichtbaar en beleefbaar maken
van oude beekdalen, droogdalen, oude routes, bebouwingslinten en restanten van landgoederen als
drager van het stedelijke weefsel. Ook zal nadrukkelijk aandacht worden gevraagd voor de kwaliteit
van bouwprojecten met een historische referentie.
• In de dorpsranden zal een sterkere relatie tussen de
dorpen en het omliggende landschap gelegd worden. Op een aantal plaatsen wordt een meer geleidelijke (zachte) overgang gerealiseerd en worden
er meer routes aangelegd. Waar zichtrelaties zijn
aangetast worden deze waar mogelijk hersteld.
• Het buitengebied rondom de dorpen wil de gemeente toegankelijker maken, zodat de functionele relatie tussen het wonen en de kernkwaliteiten
wordt versterkt.
…… maar met name de natuurlijke kernkwaliteiten betekenen ook beperkingen.
Het feit dat de natuurlijke kernkwaliteiten zowel in
het buitengebied als in de dorpen voorkomen zorgt
ervoor dat de ontwikkelruimte zeer beperkt is (voor
andere functies).
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Figuur 5

Figuur 6, Stadsregio Arnhem Nijmegen; Regionaal Plan 2005-2020 (uitsnede)

De gemeente kiest ervoor om heel zuinig met haar
ruimte om te gaan. Zuinig, door waardevolle groene
gebieden niet snel voor andere doeleinden te gebruiken en zuinig, door huidige bebouwde gebieden zorgvuldig in te richten. In deze structuurvisie wordt gesproken van zorgvuldig ruimtegebruik.
De gemeente kiest nadrukkelijk voor de kernwaarden
van natuur en landschap als essentieel onderdeel van
de woonkwaliteit van Renkum. Deze waarden zijn zo
hoog, dat het niet acceptabel is om in te zetten op
grote uitbreidingslocaties. Om de bevolking van de
gemeente Renkum op het huidige peil te houden zal
echter een forse groei van het aantal woningen moeten worden ingezet als gevolg van de verder dalende
woningbezetting (gezinsverdunning). De gemeente
kiest daarom voor de acceptatie van de bevolkingskrimp. Dat heeft gevolgen voor de bestaande, onevenwichtige bevolkingssamenstelling.
Naast de kernkwaliteiten zijn ook andere kwaliteiten
belangrijk voor het wonen, zoals de directe woonomgeving (kwaliteit van de woningen, openbare ruimte),
het werken en het voorzieningenniveau. De acceptatie
van de bevolkingskrimp leidt tot nieuwe opgaven op
het vlak van voorzieningen. Hierin zal de gemeente de
komende jaren keuzes moeten maken.
Als groene schouwburg gaat de gemeente zorgvuldig
met haar ruimte om. Werkgelegenheid is goed voor de
woon- en leefkwaliteit van de dorpen, maar (nieuwe)
bedrijventerreinen gaan ten koste van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Bovendien vraagt
de kwaliteit van de huidige bedrijventerreinen om een
impuls, om de rol als groene schouwburg in de regio
in te vullen.

In de volgende paragrafen worden de uitgangspunten van de beperkte ontwikkelruimte en
de acceptatie van de bevolkingskrimp als uitgangspunt meegenomen.

2.3.3 Leefbare dorpen
Een breed samengestelde bevolking
De gemeente heeft een vergrijzende bevolking. Uit
de bevolkingsprognoses blijkt dat de bevolking van
Gelderland vanaf 2035 zal gaan dalen. In Renkum
heeft deze trend zich al ingezet. De bevolkingsprognoses geven voor de gemeente Renkum een geleidelijke daling van de bevolking aan van 31.819 in 2005
naar 28.949 in 2035, een afname van 7% in 30 jaar.
In de autonome situatie zal de bevolkingssamenstelling, hoewel dit per dorp enigszins verschilt, gaan veranderen. De prognose van de bevolkingskrimp verschilt per leeftijdsgroep. Met name de groep tussen 40
en 50 jaar zal sterk afnemen en als gevolg daarvan het
aantal tieners. Terwijl de vergrijzing zich in Renkum
tot nu toe veel duidelijker heeft gemanifesteerd dan in
de provincie Gelderland als geheel, zal het aantal ouderen minder snel gaan toenemen. Daarmee lijkt de
vergrijzing (‘het toenemen van het aantal ouderen’)
in Renkum af te vlakken. De ontgroening zal zich dus
veel duidelijker gaan manifesteren dan de vergrijzing.
De keuze voor een goed voorzieningenniveau, die het
ouderen mogelijk maakt langer zelfstandig te wonen
vraagt, zoals gezegd, naast heel gerichte investeringen
en goede verbindingen, meer zelfredzaamheid van de
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burger. Daarom zal de gemeente haar invloed op het
woningbouwprogramma inzetten op het realiseren
van een zo breed mogelijk samengestelde bevolking.
De gemeente is ervan overtuigd dat een breed samengestelde bevolking bijdraagt aan de sociale cohesie in
dorpen en wijken. Bovendien zal een eenzijdige opbouw van de bevolking leiden tot schommelingen in
het voorzieningenbestand, aangezien de vergrijzing
op de lange termijn zal teruglopen. Dat betekent dat
de gemeente enerzijds voor ouderen graag de mogelijkheid biedt om te blijven wonen in het dorp, an-

Figuur 7, Renkum in de regio

derzijds (jonge) gezinnen wil aantrekken. De invloed
hierop is weliswaar klein, maar de mogelijkheden, die
de gemeente door herstructurering heeft, worden ingezet op deze ambitie.
Clustering en bundeling van voorzieningen
De gemeente wil de welzijns- en commerciële voorzieningenstructuur aanpassen aan de eisen van deze tijd.
Veranderingen zijn noodzakelijk om voorzieningen
aantrekkelijk te houden, maar de noodzaak komt ook

voort uit wettelijke eisen. Bovendien zullen de voorzieningen zich moeten aanpassen aan de wensen, die
horen bij een veranderende bevolkingssamenstelling.
Naast het bereikbaar houden van voorzieningen door
goede verbindingen neemt de gemeente maatregelen om zoveel mogelijk voorzieningen dichtbij de
woonomgeving te behouden. Dat is een lastige opgave omdat het draagvlak voor voorzieningen (aantal
bewoners) minder zal worden. Met een afname van
het aantal inwoners zullen ook de gemeentelijke uitgaven moeten dalen. Daarom zet de gemeente in op
het maken van slimme combinaties en clustering van
voorzieningen. Daarnaast doet de gemeente een groter beroep op de bewoners om de zelfredzaamheid te
vergroten. Bewoners worden in eerste instantie zelf
(mede) verantwoordelijk gemaakt voor de sociale samenhang en de betrokkenheid bij elkaar. De gemeente wil blijven inzetten op functies die bijdragen aan de
sociale samenhang van de dorpen en de wijken.
De leefbaarheid van de dorpen wordt mede bepaald
door de aanwezigheid van winkelvoorzieningen. Ook
winkelvoorzieningen zijn onderhevig aan schaalvergroting, wat bij een krimpende bevolking een belemmering is, omdat het draagvlak voor voorzieningen
dan extra afneemt. Daarom wordt ingezet op een kwaliteitsimpuls voor de huidige winkelconcentraties door
clustering en bundeling van voorzieningen, zodat de
voorzieningen zelf aantrekkelijker worden. Belangrijk
in de strategie voor het behoud van winkelvoorzieningen is het leggen van verbindingen met andere (maatschappelijke) voorzieningen en publieksaantrekkende
functies, zoals horeca, en een kwaliteitsimpuls van
de openbare ruimte. Per winkelgebied wordt hiervoor
een passende strategie uitgewerkt, afhankelijk van de
lokale uitgangssituatie.

Groene werkgelegenheid
Er is een breed samengestelde werkgelegenheid in
Renkum. De gemeente beschikt over een zestal bedrijventerreinen, een uitgebreide zorgsector, middenstand, veel kleine kantoortjes of bedrijven aan huis
en recreatie. De behoefte aan werkgelegenheid verandert. Vanuit een geïndustrialiseerde samenleving gaat
Nederland steeds meer naar een gediversificeerde
diensteneconomie. Economie wordt meer kennisintensief en het gemiddelde opleidingsniveau stijgt.
Het is echter niet zo dat er naar industriële activiteiten geen vraag meer is. Deze worden echter ook kennisintensiever en grootschaliger, waardoor er minder
werknemers nodig zijn.
De gemeente zet in op het behoud van werkgelegenheid. Renkum wil daarbij het centrum voor hoogwaardige groene werkgelegenheid worden, zoals
voor diensten en recreatie. Groene werkgelegenheid
versterkt het imago van de gemeente en legt verbindingen met de bestaande kernkwaliteiten en de woonkwaliteit. Hiervoor is het versterken van de digitale
snelweg binnen de gemeente bijzonder belangrijk.
De gemeente zet daarnaast met een kwaliteitsverbetering en intensiever ruimtegebruik van bestaande bedrijventerreinen in op een verdergaande vergroening,
omdat ingezet kan worden op schonere bedrijven. De
bedrijventerreinen krijgen een scherper eigen profiel..
Zo zet de gemeente koers naar een groene schouwburg, waarin gewerkt en geleefd wordt!
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Figuur 8 Bevolkingssamenstelling (bevolkingsprognose
Gelderland 2007)

Figuur 9 Verwachte bevolkingsontwikkeling gemeente Renkum
(bevolkingsprognose Gelderland 2007)
Oostelijke entree centrum Renkum

2.3.4 het leggen en versterken van goede
verbindingen
De keuze om de kernkwaliteiten centraal te stellen bij
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen leidt ertoe dat
de gemeente niet alles kan hebben. De gemeente staat
voor de opgave om met minder inwoners voldoende
voorzieningen voor de inwoners beschikbaar te houden. De gemeente wil dit onder andere doen door veel
nadrukkelijker dan nu afstemming te zoeken met omliggende gemeenten en verbindingen te leggen.
Binnen de regio zijn veel voorzieningen aanwezig.
Door het versterken van verbindingen met de omgeving kan de gemeente voorzieningen beschikbaar of
bereikbaar houden of maken, zonder ze zelf in huis
te hebben. (Verkeers)verbindingen zijn ook essentieel
om de groene schouwburg voor de omgeving te kunnen zijn. Verkeer is onlosmakelijk verbonden met ons
huidige leefpatroon.
Renkum verbindt zichzelf aan de grootstedelijke kwaliteiten (voorzieningen, wetenschap, werkgelegenheid) van de stedelijke netwerken Ede - Wageningen
en Arnhem - Nijmegen. Ingezet wordt op een combinatie van langzaam verkeer verbindingen, een gevarieerd en comfortabel openbaar vervoer systeem en een
goede autobereikbaarheid.
De gemeente legt verbindingen tussen de gemeente
en haar omgeving, waarbij ze het verkeer zoveel mogelijk loskoppelt van de belangrijkste natuurlijke en
landschappelijke waarden. Verbindingen voor gemotoriseerd verkeer zal de gemeente zoveel mogelijk
loskoppelen van de belangrijkste natuurlijke- en landschappelijke waarden om zo de kernkwaliteiten te beschermen. Daarnaast worden ze zoveel mogelijk losgekoppeld van langzaam verkeersverbindingen, zoals

fietspaden, omdat de bewoners hiermee nog sterker
verbonden raken met hun waardevolle leefomgeving,
zonder uiteraard de kwaliteiten ervan aan te tasten.
Een sterker openbaar vervoer is een essentiële kwaliteit voor een groene en verbindende gemeente. De
gemeente zal zich daarom inzetten voor een betere
ontwikkeling van het spoor en goede OV- verbindingen tussen de dorpen. Combinaties van fiets en trein
moeten een logisch alternatief voor de auto zijn.
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Figuur 10, De ligging van de dorpen t.o.v. de landschappelijke hoofdindeling

2.4

Profilering van de dorpen

Binnen deze landschappen bevinden zich zes levendige dorpskernen met een heel eigen profiel en karakter.
De Renkumse kernkwaliteiten verbindt deze dorpen
echter met elkaar. De gemeente wil de dorpen de kans
geven zich nog sterker met deze waarden te verbinden
door deze waarden dichterbij de bewoners te brengen.
Een belangrijke ambitie is dan ook naast het behoud
van cultuurhistorische waarden, ze beter zichtbaar en
beleefbaar te maken in de dorpen.

Doorwerth en Wolfheze liggen midden op de Veluwe.
Doorwerth ligt in het Veluwse bosgebied, terwijl de
omgeving van Wolfheze meerdere Veluwe kwaliteiten
in haar directe omgeving herbergt. Kenmerkend voor
de omgeving zijn de akkercomplexen en de heide- en
bosgebieden.
De overige dorpen liggen allen op de rand van de
Veluwe naar het rivierengebied, op de flank van de
stuwwal. In de hoofdstukken 4 t/m 7 staan de dorpsvisies voor de afzonderlijke dorpen.

De dorpen in Renkum liggen allen op hun eigen manier in het landschap. Allen hebben ze een eigen relatie met de kernkwaliteiten van de gemeente.
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3 Ruimtelijke
Structuurvisie;

ThematischeUitwerking

In dit hoofdstuk worden de hoofdkeuzes thematisch
uitgewerkt. Elke paragraaf begint met de gemaakte
beleidskeuzes, welke daaronder worden toegelicht en
uitgewerkt. Waar mogelijk worden relaties met andere
thema’s gelegd.

3.1

De ruimtelijke thema’s

3.1.1 Natuur en landschap
Beleidskeuzen:

De thematische uitwerking is ingedeeld naar de ruimtelijke, maatschappelijke en economische invalshoek.
Per thema worden eerst de beleidskeuzes aangegeven. Daarna volgt een toelichting bij de beleidskeuzes.
Waar mogelijk en nodig worden relaties naar andere
thema’s gelegd.

• De gemeente bouwt verder aan haar functie als
groene schouwburg van de regio. De natuurontwikkeling vindt plaats in sterke samenhang met de
recreatieve kansen van natuur.
• De gemeente zet in op het tegengaan of verminderen van de barrièrewerking door infrastructuur en/
of bebouwing.
• De gemeente zet in op het zichtbaar en herkenbaar
maken van de beken en de beekdalen als dragers
van het Renkumse landschap.
• De gemeente geeft ruimte aan de natuur met behoud van openheid in de uiterwaarden en de open
akkergebieden.
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Figuur 11, Ecologische ingrepen (LOP Gemeente Renkum, HNS)

Natuur is één van de kernkwaliteiten en is daarom
deels bepalend voor de hoge woonkwaliteit van
Renkum. Met de beleidskeuzes ten aanzien van natuur zet de gemeente in op het versterken van haar
functie als groene schouwburg. Omdat de groene
schouwburgfunctie een sterke relatie heeft met recreatie en groene werkgelegenheid, wil de gemeente deze zoveel mogelijk in samenhang versterken.
In het LOP staan diverse maatregelen om de versnippering van natuurgebieden in Renkum tegen te gaan.
Zowel de bosgebieden als de beekdalen worden doorsneden door infrastructuur of onderbroken door de
hier liggende bebouwing. Belangrijke routes door natuurgebieden zijn de Bennekomsweg, de Utrechtsweg,
de A50, de A12 en de spoorlijn Arnhem – Utrecht. De

gemeente wil deze barrières verzachten, maar tegelijk de gemeente goed verbonden houden. Daarom
wordt ingezet op het herinrichten (1) van wegen om
ze gemakkelijker passeerbaar te maken voor flora en
fauna. Op een aantal plekken zal de gemeente zich inzetten voor zachtere overgangen tussen de dorpen en
de omliggende natuur- en bosgebieden (Doorwerth,
Oosterbeek). In de structuurvisie wordt ook ingezet
op het idee van de Renkumse Poort. Deze poort komt
voort uit de Nota Veluwe 2010 en vormt één van de
poorten uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De
Renkumse Poort is bedoeld als landschappelijke en
ecologisch waardevolle overgang. Voor Renkum betekent dit het herstel van het beekecosysteem, herstel
van de landschappelijke samenhang in het gebied
en de uitbreiding van het leefgebied van edelhert en
(1) Met waar mogelijk tot gevolg het afwaarderen van plattelandswegen, zoals voorgesteld in het LOP.
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Figuur 12.

Figuur 13. De ligging van de landgoederen in en rondom de Gemeente Renkum

wildzwijn. Hiertoe zijn twee ecoducten onderwerp
van gesprek (Reijerskamp en Kabeljauw). Mocht een
aanpassing van knooppunt Grijsoord aan de orde komen, dan stelt de gemeente voor om een alternatieve
mogelijkheid van een ecologische verbinding via dit
knooppunt te onderzoeken, waarmee tevens een verkeersprobleem kan worden aangepakt (zie paragraaf
3.1.8).
In het belang van faunabeheer en energiebeheer
streeft de gemeente er naar om bij het vervangen van
openbare verlichting van wegen aan de bebouwingsranden bij overgangen naar natuurgebieden de lichtsterkte te reduceren. Hoe donker het mag zijn hangt
af in hoeverre nog wel voldaan wordt aan aspecten
van verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

Rondom de dorpen Renkum en Heelsum moeten de
beekdalen de dragers van het landschap worden. De
gemeente wil de natuurwaarden van alle beken versterken door de watertoevoer te verbeteren. Hiervoor
moeten de grondwateronttrekkingen worden gereduceerd (zie paragraaf 3.1.3.).
Voor de uiterwaarden ligt er de opgave om de natuur
te versterken en tevens beter toegankelijk te maken
door de aanleg van geulen, het aanpassen van beeklopen en de aanleg van landschapselementen. De
Norske Skog vormt nu een barrière in een ecologische
verbinding langs de rivier. Mocht herstructurering van
dit fabrieksterrein aan de orde komen, dan wordt erop
aangestuurd het deel direct aan de rivier van het com-

plex vrij te maken van bebouwing. Het bevorderen van
de natuur mag de waardevolle openheid in de uiterwaarden niet belemmeren.

3.1.2 Duurzaam behoud van cultureel
erfgoed
Beleidskeuzen:
• De gemeente wil actief inzetten op het herstel van
de historische landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de landgoederen.
• In samenspraak met eigenaren en lokale maatschappelijke partijen zoekt de gemeente naar eigentijdse functies, die passen binnen de historische context van de landgoederen.
• De gemeente biedt mogelijkheden voor nieuwe
bebouwing, aansluitend bij de historische situatie,
indien de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed of
haar omgeving wordt verbeterd.
De landgoederen vormen een unieke kwaliteit van de
gemeente Renkum. De cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten vormen kernkwaliteiten De
ambitie is dan ook om de kwaliteit van de landgoederen hoog te houden en de verbondenheid ervan met
de bewoners te verhogen .
Slechts weinig landgoederen kennen echter nog een
exploitatie vanuit het landgoed zelf. Voor de landgoederen ten zuiden van de Utrechtseweg is de bebouwing tijdens de WOII zelfs geheel verdwenen. De
landgoederen zijn grotendeels in eigendom en beheer
bij natuurbeherende organisaties of de gemeente.

De gemeente wil mogelijkheden bieden om middelen te genereren voor het duurzaam behoud van de
landgoederen. Hierbij gaat het om het geheel aan
kwaliteiten. De cultuurhistorische waarde, maar ook
de landschappelijke kwaliteiten en het zichtbaar maken van water maken hier deel van uit. Indien voor
het herstel of instandhouding van de landgoederen
financiële middelen noodzakelijk
zijn, kan de gemeente nieuwe functies in bestaande bebouwing of
nieuwe bebouwing toestaan. Hiervoor geldt een aantal condities.
Nieuwe functies dienen aan te sluiten bij de historische beleving en inrichting van de landgoederen en
moeten bijdragen aan het herstel van waarden, lanen,
zichtlijnen en de algehele uitstraling van de landgoederen. De ambitie is om functies per landgoed te differentiëren. Van oudsher waren de landgoederen verzamelplekken voor kunstenaars om er te verblijven en
kunst te maken. Ook nu wordt gedacht aan functies
op dit vlak, maar ook zorg- of woonfuncties zijn een
mogelijkheid.
Nieuwe bebouwing moet qua locatie en verschijningsvorm refereren aan de historische situatie en zoveel
mogelijk overeenkomen met de historische footprint.
Gedeeltelijk zijn de landgoederen qua eigendom geen
eenheid meer. Zo is het landgoed De Hemelseberg in
bezit van meerdere eigenaren. Toekomstige ontwikkelingen op een deel van het landgoed zal de gemeente
echter in samenhang met het geheel beoordelen.
Meerdere landgoederen in Oosterbeek zijn niet meer
als zodanig in beheer. Er zijn nieuwe functies ontstaan, zoals op De Dennenkamp en De Dreien. De
herkenbaarheid en beleefbaarheid van de vroegere
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Entree van landgoed Duno

landgoederen vormen echter een grote kwaliteit in
het dorpse weefsel van Oosterbeek. Gestreefd wordt
om de restanten van deze landgoederen herkenbaar
te houden en te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden. De gemeente sluit zich aan
bij het initiatief voor een ‘nieuw Gelders Arcadie’ van
het Gelders Genootschap. Zij willen in samenwerking met gemeenten en landgoedeigenaren komen
tot een duurzaam beheer en sterke samenhang tussen ruim 80 landgoederen en buitenplaatsen op de
Veluwezoom.

De gemeente zal haar bijzondere relatie met het
water blijven benadrukken door de zichtbaarheid
ervan te vergroten en door in te zetten op meer en
schoon water. Schoon, veilig, natuurlijk en beleefbaar zijn belangrijke trefwoorden voor de acties
die de gemeente de komende jaren zal uitzetten.

• De gemeente zal verdroging actief tegengaan en
een hogere waterkwaliteit bevorderen.
• De gemeente streeft naar meer zichtbaarheid van
water in de wijken en rond de beekdalen.

Schoon, omdat het water hier van nature een bijzonder
goede kwaliteit heeft en leidt tot hele bijzondere natuurwaarden. Daarom is de ambitie van de gemeente
om grondwateronttrekkingen te beëindigen. Hiervoor
zal de gemeente met name de onttrekkingen moeten
tegengaan in de bovenloop, dus op het Veluwemassief.
Op eigen grondgebied is waterzuiveringsinstallatie La
Cabine van belang en waterhergebruik bij de Norske
skog. Door een gericht bosbeheer moet de verdamping worden teruggebracht. Dit kan door meer afwisseling met open plekken en meer loofhout. Ruimte
voor water wordt direct ingezet voor natuurontwikkeling. Tenslotte wil de gemeente grondwater beter
vasthouden door het af te koppelen van de riolering.

Water heeft een grote invloed op de waarden en uiterlijke verschijningsvormen in de gemeente Renkum. Een
groot deel van de natuurlijke waarden en de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen zijn deels
aan de bijzondere hydrologische situatie te danken. De
ambities ten aanzien van het watersysteem zijn dan ook
hoog. Renkum heeft een complex watersysteem, met
brede beekdalen, de sprengbeken, de uiterwaarden en
het complexe grondwatersysteem als gevolg van het
reliëf en de ondoorlatende lagen in de stuwwal. Door
grondwateronttrekkingen en versneld afvoeren van
regenwater via verhardingen is sprake van verdroging
van het gebied, wat goed merkbaar is in de beeklopen.

De veiligheid richt zich met name op het voorkomen
van wateroverlast in de uiterwaarden en de beekdalen.
Ook in de gemeente Renkum wordt de mogelijkheid
voor het vasthouden van het water in de uiterwaarden
gehandhaafd. Langer vasthouden van water wordt
ook verwezenlijkt door te kiezen voor een natuurlijke inrichting van de beekdalen van de Heelsumse
en Renkumse beken. Juist deze beken zijn gevoelig
voor weersverschillen door de doorlatendheid van de
sander waarin zij liggen. Belangrijk voor het begrip
en draagvlak bij bewoners is het beter zichtbaar en
beleefbaar maken van water. Daarnaast heeft water
een grote recreatieve waarde. Denk bijvoorbeeld aan
de aantrekkingskracht van beken en uiterwaarden.

3.1.3 Schoon en zichtbaar water
Beleidskeuzen:
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Naast herstelwerkzaamheden en het beter toegankelijk en beleefbaar maken van de beekdalen, streeft
de gemeente naar het verder afkoppelen van regenwater in woonwijken. De gemeente pakt dit wijkgericht aan en zal dit verder doorzetten. Deze projecten moeten leiden tot zichtbaar water in de wijk zelf.

3.1.4 Ruimte voor kunst en cultuur
Beleidskeuzen:
• De gemeente streeft naar het faciliteren van voldoende ruimte voor kunstenaars.
• Kunst en cultuur zullen worden benut om historische locaties een economische waarde te geven.
Kunst en cultuur vormen een belangrijk onderdeel
van het imago van Renkum. Kunst en cultuur is
sterk verbonden met het verleden en de kernkwaliteiten, die de gemeente rijk is. Het geeft betekenis aan
historische plekken en heeft een bindende werking
bij bewoners. De opgave is om voldoende ruimte
voor kunst te handhaven en te ontwikkelen, zodat
een laagdrempelige beoefening kan plaatsvinden.
Verspreid door de gemeente en vermengd met andere functies wil de gemeente meewerken aan het
creëren van ruimte voor ateliers en galeries. Voor
locaties met publieke functies die vrijkomen in de
wijken, zoals scholen, is gebruik als atelierruimte
om daarmee bewoners en de kunstsector dichtbij elkaar brengen een mogelijkheid. Zo wordt de
historische kwaliteit en het imago van de gemeente ook voelbaar en beleefbaar voor de inwoners.

Ruimte op historische locaties
Kunst kan soms ook bijdragen aan het in stand houden van andere waarden. Van oudsher boden landgoedereneigenaren kunstenaars van buiten een plek
aan om te verblijven en kunst te maken. Daarnaast
kwamen deze kunstenaars in contact met de locale
kunstenaars. Door deze wederzijdse beïnvloeding is
de Oosterbeekse school ontstaan. Deze functie hebben de meeste landgoederen, mede in verband met
de beheersituatie verloren. Op landgoed Hartenstein
bevindt zich nog wel het Airborne museum. Ook andere historische gebouwen, zoals landhuizen, kerken
en boerderijen kunnen zich lenen voor hergebruik
ten behoeve van kunst en cultuur. Voorstelbaar zijn
daarbij ook een hergebruik van locaties met een cultuurhistorische betekenis. De oude schoorsteen van
papierfabriek Schut kan, met eventueel aanpalende
bebouwing, een plaats zijn waar nieuwe (kleinschalige en in verhouding met de aanwezige natuurwaarden) uitingen van kunst en cultuur een plek krijgen.
De promotie van het cultureel erfgoed en de culturele
activiteiten vormt onderdeel van het beleid zoals dat
is vastgelegd in de Toeristische visie die door de raad
in 1999 is vastgesteld.
De instellingen en eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor promotie van de door hen georganiseerde
activiteiten. Wel wil de gemeente samenwerking en
afstemming stimuleren en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gezamenlijke promotie op de drie
hoofdthema’s, natuur, cultuur en historie, en verder
uitgewerkt op items als landschap, kunstenaarskolonie 19e en 20e eeuw, hedendaagse kunst, beeldenroutes, Slag om Arnhem/Airborne.

3.1.5 Ruimte voor wonen
Beleidskeuzen:
• Het woningbouwprogramma richt zich met name
op de herstructurering van bestaand stedelijk gebied (rood voor rood).
• Incidenteel richt het woningbouwprogramma zich
op in- en uitbreidingslocaties. Bij inbreidingslocaties wordt kwaliteitsgroen ontzien.

Woningen in Heveadorp

• Kwaliteitsgroen
• Onder kwaliteitsgroen wordt in deze structuurvisie
verstaan: het geheel van historische of gezichtsbepalende groenelementen. Hieronder vallen in ieder geval parken, landgoederen, herkenbare delen
van (de restanten van) oude landgoederen, (oude)
lanen, weides met een historische betekenis, groen
rond de beken en het groen, dat het reliëf en doorzichten begeleid.

Een hoge woonkwaliteit is het uitgangspunt voor
het gemeentelijk handelen. Het bindt de bewoners
aan de gemeente. Als groene gemeente worden uitbreidingen nagenoeg uitgesloten. De gemeente
kiest daarom zo veel mogelijk voor herstructurering
van bestaand stedelijk gebied. Woningbouw kan bijvoorbeeld de motor zijn achter herstructurering van
bedrijventerreinen Bij Wolfheze is bijvoorbeeld nog
enige ruimte voor uitbreiding in combinatie met
herstructurering van enkele bedrijfslocaties. Ook is
er beperkt ruimte voor inbreidingslocaties. Alle locaties moeten zorgvuldig worden ingericht. Door het
reliëf en de rijke geschiedenis zijn er interessante
relaties te leggen (bijvoorbeeld zichtlijnen met het
landschap of een historisch bebouwingsensemble).
Randvoorwaarden vanuit de woonkwaliteit:
• Geen kwaliteitsgroen in de kernen opofferen Dat
vormt immers de woonkwaliteit.
• Behouden van een dorpse uitstraling. Dat stelt eisen aan de maat en schaal van de bebouwing en
de relatie die de bebouwing met haar omgeving
aangaat.
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Herstructurering van bestaand bebouwd gebied
Herstructureringslocaties vormen gezien het voorgaande een belangrijke sleutel in de mogelijkheden voor de gemeente om te sturen in de woningmarkt. Hierin kan de gemeente enkele keuzes
maken, die per dorp zullen worden uitgewerkt:
• Herstructureren van verouderde woonlocaties.
• Herstructurering van werklocaties.

Locatie te Oosterbeek

In de gemeente Renkum bevinden zich meerdere
woongebieden die niet meer voldoen aan de eisen van
deze tijd of zo sterk verouderd zijn, dat de prijskwaliteit
verhouding niet goed is. Daar waar het huurwoningen
betreft zal de gemeente samen met woningcorporaties
en beleggers proberen herstructureringen te realiseren. Deels gaat het echter om complexe projecten, omdat (delen van) de beoogde complexen in particuliere
handen is. Dat kan ertoe leiden dat dergelijke projecten pas op lange termijn kunnen worden gerealiseerd.
Op enkele plekken kunnen zich herstructureringen
voordoen in de rand van de kernen. Een dergelijke
herstructurering kan niet op zichzelf plaatsvinden
en moet altijd leiden tot een kwaliteitsverbetering
van de rand en een goede aansluiting op de kern.
Voor de herstructurering van werklocaties wordt gekeken naar de zes bedrijventerreinen en naar verspreid
liggende kleinschalige werklocaties in alle kernen.
Alle bedrijventerreinen komen voor een kwaliteitsimpuls in aanmerking, maar het behoud van werkgelegenheid staat hier voorop. In paragraaf 3.1.7. wordt
toegelicht hoe hierin afwegingen kunnen worden gemaakt. Kleinschalige werklocaties zijn, mits ze geen
hinder veroorzaken, passende functies in de dorpen.

Bedrijventerrein Beukenlaan Renkum

Wanneer ze echter vrijkomen is woningbouw een mogelijkheid. Belangrijk is dat daarbij zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij het bestaande stedelijke weefsel.

3.1.6 Inbreiden en herstructureren met 		
kwaliteit
Een aantal nieuwbouwplannen is in uitvoering of er
zijn al vergaande afspraken gemaakt over de realisatie ervan. In een aantal gevallen heeft concrete besluitvorming plaatsgevonden. Al deze plannen zullen
hun beslag krijgen en betekenen een zekere wijziging in de samenstelling van de huidige voorraad.
Deze locaties zijn opgenomen op de plankaarten
voor de dorpen en zijn in de dorpsvisies beschreven.
Binnen de kernen zijn kleine herstructureringen en
inbreidingen voorstelbaar. In de structuurvisie is een
onderscheid gemaakt tussen lopende projecten en potentiële bouwprojecten. In de looptijd van de structuurvisie kunnen daar uiteraard wijzigingen in plaatsvinden. Om enig houvast te geven bij de beoordeling van
deze situaties geeft de structuurvisie enkele spelregels:
In algemene zin is het criterium dat het initiatief moet
inspelen op de ruimtelijke context en karakteristieken
van de omgeving waarbinnen de locatie zich bevindt.
Daarbij speelt tevens dat ingespeeld moet worden op
eventuele aanwezigheid van waardevolle cultuurhistorische stedenbouwkundige of landschapsarchitectonische elementen en de identiteit van de omgeving.
Bij herstructurering en inbreidingen gelden de volgende aandachtspunten:
• In zijn algemeenheid moeten nieuwe situaties
qua maat en schaal aansluiten op de bestaande
omgeving.

• Bebouwing moet aansluiting zoeken met de voorkomende rooilijnen; is het zo dat overal groene
voortuinen aanwezig zijn dan zal de nieuwe situatie daar op moeten aansluiten, is het zo dat bebouwing direct op de stoep wordt gerealiseerd dan
is het logisch dat de nieuwe situatie daarop aansluit, is er sprake van een afwisselende rooilijn dan
is sprake van maatwerk.
• Bebouwing moet aansluiting zoeken bij de voorkomende oriëntatie op de openbare ruimte. Met
bebouwing wordt ruimte gevormd en wordt een
relatie aangegaan met de omgeving. Een bouwplan
moet inspelen op die kenmerken.
• Bebouwing moet qua bouwhoogte aansluiten bij
de omgevingskenmerken. In beginsel wil ‘aansluiten’ zeggen dat het min of meer hetzelfde moet zijn
als de bebouwing in de omgeving. De aansluiting
moet sterker zijn naarmate de omgeving homogener is. Uitzonderingen zijn echter goed mogelijk.
Markante plekken, zoals een entree, een bijzondere
hoek of in een zichtlijn, kunnen soms een accent
gebruiken.
• Bebouwing moet vooral rekening houden met de
structuur van de omgeving. Aan historische lijnen
moet gerefereerd worden aan die kwaliteiten.
• Bebouwing moet ook qua dichtheid een relatie
hebben met de omgeving. In een gebied met lage
dichtheden is een sterke verdichting in beginsel ongewenst. Bebouwing en verkaveling dient in te spelen op typische kenmerken van de omgeving zoals
perceleringen.
• Bebouwing moet aansluiten bij de regels van de
welstandsnota.
Naast deze ruimtelijke criteria spelen natuurlijk
meerdere overwegingen een rol om te toetsen of
een inbreiding of herstructurering beantwoord aan
“een goede ruimtelijke ordening”. Enkele aspecten hieruit zijn; het functionele programma, milieu-
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aspecten, verkeer, cultuurhistorie en archeologie,
bodem, water en ecologie. Deze onderdelen staan
benoemd in het gemeentelijke ‘toetsingskader’.

3.1.7 Kwaliteitsverbetering van
bedrijventerreinen
Beleidskeuzen:
• De gemeente zet in op revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen, om te komen tot
een kwaliteitsverbetering van de terreinen. Hiertoe
kiest de gemeente voor het intensiveren van terreinen, de transformatie naar wonen of een combinatie van wonen en werken.
Werken hoort bij het wonen. De gemeente zet in
op het behoud van werkgelegenheid. Opgave is
daarnaast om werkgelegenheid af te stemmen op
de te verwachten toekomstige behoefte. Groene
werkgelegenheid versterkt daarbij het imago van
de gemeente en kan verbindingen leggen met de
kernkwaliteiten van de gemeente en de woonkwaliteit. Daarom ligt er een opgave voor het verbeteren
van de kwaliteit van de huidige bedrijventerreinen.
Uit de bedrijventerreinanalyse blijkt voor de bedrijventerreinen over het algemeen dat:
• Ze overwegend gemengd zijn en weinig profiel
hebben.
• Enkele terreinen veel verloop kennen,
• Sprake is van een wisselende kwaliteit van de bebouwing, inrichting en uitstraling. Ook komen er
verkeer- en parkeerproblemen voor.
• Niet alle terreinen intensief gebruikt worden.
De gemeente wil de kwaliteit van de bedrijventerreinen verbeteren. De kwaliteitsverbetering wordt

gerealiseerd door de bedrijventerreinen een veel
scherper profiel te geven en het gebruik verder te
intensiveren. De sleutel vormt het creëren van een
hogere economische waarde, waardoor meer investeringsruimte ontstaat. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor het aantrekken van meer kennisintensieve, schone hoogwaardigere werkgelegenheid.
Voor diverse terreinen is revitalisering, herstructurering en herontwikkeling noodzakelijk. Bedrijfslocaties
die buiten de bedrijventerreinen zijn gelegen bieden
mogelijkheid tot het vestigen van dienstverlenende bedrijven, maar dit kan ook gelden voor de bedrijventerreinen zelf. In de toekomst zijn de volgende mogelijkheden voor (delen van) de bedrijventerreinen voorzien:
1. Intensiveren van het gebruik van bedrijventerreinen (minder laagwaardige industrie en meer
kennisintensieve werkgelegenheid zoals dienstverlening wat resulteert in meer werknemers per
hectare).
2. Mogelijkheden voor combinaties wonen en
werken.
3. Transformatie van het bedrijventerrein naar
wonen.
De lokale behoefte aan bedrijfslocaties en de relatie met
andere kwaliteiten in de directe omgeving (kernkwaliteiten, woonkwaliteiten) beïnvloeden de keuze per
bedrijventerrein. De gemeente kiest niet voor het aanbieden van bedrijfslocaties voor nieuwe grootschalige
industrie. Indien het voortbestaan van een bedrijf te
veel conflicteert met andere functies, zoals natuur
of wonen, dan wordt ingezet op de verplaatsing van
het bedrijf. Daarvoor heeft Renkum een samenwerkingsverband met de buurgemeente Overbetuwe. Per
bedrijventerrein worden de volgende keuze gemaakt:

Klingelbeekseweg
Naast de negatieve uitstraling van het bedrijventerrein Klingelbeekseweg conflicteert dit bedrijventerrein
met andere aanliggende functies, zoals de hoogwaardige bedrijvigheid op het Bedrijvenpark van Arnhems
Buiten, de natuur en het wonen. Algehele transformatie kan hiervoor een oplossing bieden.

en milieuvriendelijke opslag. Dit terrein kan mogelijkerwijs worden benut voor reallocatie van elders in de
gemeente te verplaatsen bedrijven en bedrijvigheid.

Cardanuslaan
Het terrein Cardanuslaan heeft geen scherp profiel.
Transformeren naar combinaties van wonen en werken ligt in de rede. Deze transformatie moet worden
afgestemd op andere ontwikkelingen in het centrumgebied van Doorwerth.

Norske Skog
Het bedrijventerrein Norske Skog neemt een bijzondere plaats in. Door de ligging in de uiterwaarden
belemmert het de natuurlijke kernkwaliteiten van de
gemeente, onderbreekt het de ecologische verbindingen langs de rivier en is er geen sprake van zorgvuldig
ruimtegebruik. Wel heeft de fabriek Norske Skog een
historische relatie met de gemeente en met Renkum
in het bijzonder. Ook werken er veel lokale werknemers. In deze structuurvisie wordt dan ook gekozen
voor het behoud van de fabriek. Mocht echter op
lange termijn de fabriek haar activiteiten beëindigen,
dan heeft de gemeente een voorkeur voor een transformatie. In de dorpsvisie voor Renkum en Heelsum
staat de locatie Norske Skog verder toegelicht.

Schaapsdrift en Veentjesbrug
In Renkum en Heelsum is sterke behoefte aan bedrijventerreinen. Het heeft een bindende werking voor een
deel van haar inwoners. Voor de bedrijventerreinen
Schaapsdrift en Veentjesbrug is het streven naar verdere intensivering van het gebruik, gericht op lokale bedrijvigheid. De locatie Veentjesbrug dient specifiek optimaal benut te worden voor in de omgeving passende
(zwaardere) bedrijvigheid, zoals recycling, gronddepot

Schut
Voor de bedrijfslocatie Schut wordt op termijn gestreefd naar het creëren van ruimte voor het beekdal.
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3.1.8 Een optimale bereikbaarheid van
Renkum
Beleidskeuzen:
• De gemeente streeft naar een optimale bereikbaarheid van de regio zonder (nieuwe) overlast ter
veroorzaken ten opzichte van de kernkwaliteiten
van de gemeente en de kwaliteit van de woonomgeving. Er worden daarom geen voorstellen voor
nieuwe tracés gedaan, wel wordt ingezet op aanpassingen van bestaande tracés om de kernkwaliteiten en de woonomgeving te ontzien. Doel van
de maatregelen is een betere afstemming tussen
bereikbaarheid en natuur.
• De gemeente zet in regionaal verband in op het realiseren van een extra afslag op de A50 ter hoogte van
de Amsterdamseweg (de zogenaamde ‘oortjes’).
• De gemeente zet in op een sterkere scheiding
tussen snel- en langzaam verkeer. Daarom wordt
tussen de kernen en als verbinding richting de
Veluwe en het rivierengebied ingezet op nieuwe
fietsverbindingen.
Verbindingen zijn essentieel voor Renkum om
haar activiteiten en voorzieningen beter af te stemmen met de regio. Zowel om gebruik te kunnen
maken van voorzieningen in omliggende steden
als voor de groene schouwburgfunctie voor de
regio. Goede verbindingen vormen een belangrijke woonkwaliteit, maar een teveel aan (auto)
mobiliteit kan ook overlast opleveren. Daarom zet
de gemeente in op sterke langzaam-verkeersverbindingen en een aantrekkelijk openbaar vervoer.
Renkum heeft een centrale ligging door de aanwezigheid van twee snelwegen en een spoorlijn. Deze

bereikbaarheid wordt gekoesterd en verbeterd, maar
levert nu te veel nadelen op voor de leefkwaliteit.
Sommige wegen door of langs de dorpen zijn te druk,
zoals de Utrechtseweg bij Oosterbeek en Doorwerth
en de Wolfhezerweg bij Wolfheze. Verstoppingen
op de A50 en A12 leiden snel tot veel sluipverkeer.
Met deze structuurvisie zet de gemeente zich in voor
een betere routing voor gemotoriseerd, sterkere langzaam-verkeersverbindingen en aantrekkelijk openbaar
vervoer. Regionale samenwerking is belangrijk om dit
te bereiken.
Optimale bereikbaarheid zonder overlast
Om de regio beter bereikbaar te maken moet het
verkeer van Arnhem beter om de gemeente en haar
dorpen heengeleid worden. Aan de noordzijde zou
de hoofdontsluiting via de Amsterdamseweg moeten
lopen. Aan de zuidzijde verwacht de gemeente veel
profijt van de nieuwe aansluiting van Schuitgraaf /
Arnhem Zuid op de afslag Heteren van de A50. Aan
de A50 zet de gemeente vol in op de aanleg van de
zogenaamde ‘oortjes’, een nieuwe afslag ter hoogte van de Amsterdamseweg tussen Papendal en
Wolfheze. De A50 zal worden verbreed naar 2 maal
3 rijstroken. Dit kan effecten hebben op de geluidsoverlast bij Wolfheze. Maatregelen zijn nodig om
de geluidsoverlast terug te dringen. Op termijn verwacht de gemeente dat er eveneens verkeersmaatregelen nodig zullen zijn op knooppunt Grijsoord.
Met de regio moet dan nagedacht worden over een
integrale oplossing, waarbij tevens door onderdoorgangen
ecologische verbindingen kunnen
worden gerealiseerd. Ook kan de aansluiting op de
Amsterdamse-weg in dit plan worden meegenomen.

Een sterker openbaar vervoer
Voor het spoor zal de gemeente blijven inzetten op
regelmatige treinstops. Bij de instelling van een
dienstregeling volgens het lightrailsysteem voor treinen zouden ook Wolfheze en Oosterbeek betrokken
moeten worden. Hiertoe wil de gemeente de verbindingen tussen de dorpen afzonderlijk en met de
twee NS-stations verbeteren. Op deze lijn zou de gemeente graag een lightrailverbinding zien. Daarnaast
zet de gemeente zich in voor een nieuw NS-station
op de lijn Arnhem-Nijmegen. Het accent ligt hierbij op fietsverkeer en openbaar vervoer. Daarnaast
heeft de gemeente Renkum een sterke binding met
Wageningen. Door een nieuwe snelle OV-verbinding
(tussen Arnhem, Oosterbeek en Wageningen)zet de
gemeente in op een aantrekkelijk openbaar vervoer.
Afstemming bereikbaarheid en natuur

heid van de routes voor gemotoriseerd verkeer afneemt. Dit geldt met name voor de Utrechtseweg
bij Doorwerth, de Utrechtseweg bij Heelsum en
de Bennekomseweg bij Renkum. Voor de Ritsema
Bosweg wordt op termijn gestreefd naar een tunnel of een (gedeeltelijke) brugfunctie om de
Renkumse beek ecologisch de ruimte te geven.
Sterkere scheiding van snel- en langzaam verkeer
De verbindingen tussen de kernen en de verbindingen met de omgeving (Veluwe en rivierengebied)
zijn onvoldoende ontwikkeld. Veel fietspaden zijn
gebundeld met wegen voor gemotoriseerd verkeer.
Daarom wordt gezocht naar oplossingen om een
betere scheiding tussen snel- en langzaam verkeer
te creëren. De ambitie is om een nieuwe fietsverbinding te maken tussen Oosterbeek en de Veluwe
enerzijds en de overzijde van de Rijn anderzijds.
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De gemeente zal op plekken waar infrastructuur natuurgebieden kruist de wegen zodanig inrichten,
dat het minder overlast geeft en de aantrekkelijk-

Figuur 14a & b. voorgestelde ingrepen in de infrastructuur

Een betere scheiding leidt tot een hogere belevingswaarde en een grotere (verkeers-)veiligheid.

Breed samengestelde bevolking
De gemeente vindt dat een evenwichtige bevolkingssamenstelling bijdraagt aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de dorpen. Een
evenwichtige bevolkingsopbouw kent een gelijkmatige verdeling over leeftijdscategoriën en
de te onderscheiden bevolkingsgroepen (leeftijden, gezinssamenstelling, sociale status etc.).
De gemeente Renkum beseft zich dat een ècht
evenwichtige bevolkingssamenstelling, gezien
de samenstelling van de woningvoorraad, de
reeds sterk aanwezige vergrijzing en de relatief beperkte invloed op de woningmarkt, niet
haalbaar is. Daarom spreekt de gemeente
over een breed samensgestelde bevolking,
die het evenwicht zo dicht mogelijk benadert.

3.1.9 De zichtbaarheid van Renkum
Beleidskeuzen:
• De entrees van de gemeente zullen worden benut om de kernkwaliteiten aan de bezoeker te
presenteren.
Bij de entrees heeft de gemeente de kans bij uitstek
om zich aan bewoners en bezoekers te presenteren.
Hier zal Renkum zich profileren met haar kernkwaliteiten. Daarmee worden de kernkwaliteiten benut om
een sterk en herkenbaar imago neer te zetten binnen
de regio. Bij de verschillende entrees kunnen uiteraard andere accenten worden gelegd.

3.2

Maatschappelijke thema’s

3.2.1 Een brede bevolkingssamenstelling
Beleidskeuzen:
• De gemeente stuurt aan op een zo breed mogelijk
samengestelde bevolking per dorp.
• De gemeente wil een iets evenwichtiger bevolkingssamenstelling bereiken door aanpassingen in de
woningvoorraad. Daarom ligt de nadruk de komende jaren op het realiseren van combinaties wonen
en zorg en op middeldure vrije sector woningen en
de grondgebonden huurwoningen.
• Nieuwe woningen dienen in elk geval levensloopbestendig te zijn vooral waar zij dicht bij de voorzieningen liggen.
Een brede bevolkingssamenstelling is belangrijk voor
de sociale cohesie in dorpen en wijken. Een eenzijdige
bevolkingsopbouw zal bovendien leiden tot schommelingen in de voorzieningenvraag. De opgave is om
het woningaanbod de komende jaren zoveel mogelijk
te richten op een brede bevolkingssamenstelling.
De bevolking zal de komende jaren verder dalen, maar
dit is per leeftijdsgroep verschillend. De groep 25-44
is op dit moment ondervertegenwoordigd, wat betekent dat de groep (jonge) gezinnen op dit moment
al klein is. De bevolkingsprognoses geven aan dat de
helft van de teruggang in de bevolking tot 2020 wordt
veroorzaakt door afname van het aantal kinderen in
de leeftijd van 0 – 15. De groepen ouderen tot 75 en de
groep ouder dan 90 zullen toenemen.

Woningbouwprogramma
De gemeente Renkum accepteert de bevolkingskrimp,
maar zet zich in om de bevolkingssamenstelling bij
te sturen. De differentiatie in de woningvoorraad is
ondermeer bepalend voor de samenstelling van de
bevolking (leeftijd en sociale status). Om verschillende redenen is het moeilijk om te sturen in de woningvoorraad. Aanpassingen kunnen in de gemeente
slechts marginaal zijn, omdat Renkum met een gegeven woningvoorraad zit en de gemeente zelf weinig
gronden in eigendom heeft. Bovendien zijn herstructureringen relatief duur en laten doelgroepen op de
woningmarkt zich niet gemakkelijk sturen. Uit onderzoek blijkt dat 88% van de ouderen (75+) in een eigen woning woont. Bovendien blijven mensen steeds
langer zelfstandig wonen. Slechts een deel van de ouderen is te verleiden om te verhuizen bij een passend
aanbod. Een groot deel hiervan blijkt in het eigen dorp
te willen blijven wonen. Het huidige aanbod sluit hier
ook onvoldoende bij aan, blijkt uit het woonwensenonderzoek (WBO 2003).
Het aandeel duurdere grondgebonden vrije sectorwoningen is in Renkum groot. Goedkope vrije sectorwoningen zijn te weinig vertegenwoordigd. De gemeente
wil de beperkte ruimte die het heeft benutten om bij
te sturen. Bijsturing in de woningvoorraad om meer
huisvesting voor gezinnen te realiseren kan op twee
manieren plaatsvinden:
• Bouwen voor ouderen, zodat doorstroming op
gang komt en gezinnen de vrijgekomen woningen
kunnen betrekken. De gemeente richt zich in eerste
instantie niet op de doorstroming van vitale ouderen, maar op woningen voor 80 - 90 plussers met
de combinatie wonen en zorg. Hiertoe zet de ge-

meente in op centra van waaruit deze zorg (woonservicemodel) geleverd kan worden. Incidenteel zet
de gemeente in op luxere appartementen voor finacieel draagkrachtige ouderen.
• Direct bouwen voor de (startende) gezinnen. De
terugloop van deze groep zou afgeremd moeten
worden. Renkum is aantrekkelijk genoeg om deze
groep te interesseren. Zeker de oudere gezinnen
hebben vaak financieel meer keuzevrijheid in de
aankoop van woningen. Deze groep zal zich naar
verwachting blijvend oriënteren op de Renkumse
woningmarkt indien woningen door doorstroming
van ouderen vrijkomen. Daarnaast wil de gemeente
de nieuwbouwmogelijkheden eveneens richten op
gezinnen, door te bouwen in het middensegment.

3.2.2 Behoud en versterken van voorzieningen door clustering en
bundeling
Beleidskeuzen:
• De gemeente wil een zo goed mogelijk voorzieningenapparaat in stand houden dat kan bijdragen
aan een goed woonmilieu, gericht op de optimale
sociale samenhang van de kernen en het laten zien
van de specifieke Renkumse kwaliteiten.
• De gemeente garandeert voor kleine kernen (met
uitzondering van Heveadorp) een bereikbaar
basisvoorzieningenniveau.
• Renkum kiest voor sterke relaties met buurgemeenten om het voorzieningenniveau af te stemmen.
Afhankelijk van de financiële haalbaarheid kiest de
gemeente vooral voor voorzieningen, die kunnen
concurreren in de regio en daarmee een specifieke
Renkumse kwaliteit zijn.
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• De gemeente zet in op moderne onderwijsvoorzieningen, die goed en veilig bereikbaar zijn vanuit de woonwijken. Hierbij kiest de gemeente
voor een verdergaande bundeling van functies,
zodat een grotere multifunctionaliteit ontstaat.
Onderwijsvoorzieningen moeten ook steeds meer
een wijkfunctie vervullen. Bij clustering blijft de
kleinschaligheid het uitgangspunt.
• De gemeente zet in op woonservicegebieden om
de zorg binnen de gemeente bereikbaar en toegankelijk te houden. Binnen de woonservicegebieden
worden diverse woonconcepten voor mensen met
een zorgbehoefte en medische- en zorgvoorzieningen bijeen gebracht.
De leefbaarheid van de dorpen wordt mede bepaald
door het aanbod aan voorzieningen. De opgave is om
zoveel mogelijk voorzieningen te behouden, die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen door ouderen, een brede bevolkingssamenstelling en het bevorderen van de sociale cohesie in de dorpen en wijken.

omgeving wil handhaven, die een bijdrage leveren aan
de sociale cohesie van dorpen en wijken en daarmee
een directe invloed hebben op het woon- en leefklimaat. Dit wil de gemeente op verschillende manieren
doen:
• Bundeling en clustering. Door meer voorzieningen bij elkaar te brengen wordt het gemak voor de
inwoners en daarmee de aantrekkelijkheid van de
voorzieningen verhoogd.
• Multifunctioneel gebruik. Door accommodaties
voor meerdere doeleinden te gebruiken wordt het
gebruik efficiënter en goedkoper.
• Specialisatie. Niet alle voorzieningen hoeven in elk
dorp voor te komen. Soms is het beter om per dorp
een specialiteit te creëren, waarvan andere dorpen gebruik kunnen maken, zoals een zwembad
in Renkum of de middelbare school in Doorwerth.
Goede en veilige verbindingen tussen de dorpen
zijn daarbij essentieel.
Voorzieningenladder

Een gemeente met minder inwoners kan over het
algemeen minder besteden aan maatschappelijke
voorzieningen. Daarom staat de gemeente voor grote
opgaven op het vlak van de voorzieningen. Op dit
gegeven is een aantal hoofdkeuzes van deze structuurvisie gebaseerd. Uitgangspunt is het behouden
en bereikbaar houden van zoveel mogelijk voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Renkum. De
gemeente zal verbindingen leggen met omliggende
gemeenten, waarmee bewoners zich voor een aantal
voorzieningen meer zullen richten op de regio, maar
de gemeente zal tegelijk investeren in leefbare dorpen
met een sterke sociale samenhang. Dit betekent dat
de gemeente voorzieningen dichtbij de woon- en leef-

Om het schaalniveau te bepalen waarop voorzieningen beschikbaar moeten zijn heeft de gemeente een
voorzieningenladder opgesteld(2). De afweging in welke dorpen wat voor voorzieningen (en hoe lang nog)
aanwezig moeten zijn hangt, afgezien van de financiële mogelijkheden, af van de vraag hoe bewoners
voorzieningen waarderen. Hierin worden drie niveaus
onderscheiden:
1. Voorzieningen, die worden beoordeeld op nabijheid. Deze voorzieningen bepalen het woongedrag van mensen op een bepaalde plaats.
(2) Sociale structuurvisie, gemeente Renkum (oktober 2008)

2. Voorzieningen, die worden beoordeeld op beschikbaarheid binnen de gemeente.
3. Voorzieningen, die worden beoordeeld op
kwaliteit en concurrentiekracht met omliggende
gemeenten.
Gestreefd wordt om het eerste type voorzieningen per
dorp in stand te houden, omdat deze van belang zijn
voor de sociale vitaliteit van de afzonderlijke kernen.
De gemeente zal dus eerder investeren in het behoud
van een basisschool dan in een theater. Hoewel de
waardering van deze voorzieningen per persoon of
per groep anders kan zijn, is dit een hulpmiddel om
een afweging te kunnen maken. De komende jaren zal
de gemeente lastige en pijnlijke keuzes moeten maken, maar het is duidelijk langs welke lijn de afweging
gemaakt gaat worden.
De gemeente kiest ervoor om voorzieningen, die
worden beoordeeld op beschikbaarheid, in principe
op (minimaal) één locatie beschikbaar te maken.
Belangrijk selectiecriterium is hierbij de mogelijkheid
om verbindingen te leggen met omliggende gemeenten en tussen de dorpen onderling.
De gemeente streeft niet naar een volledig pakket aan
voorzieningen. Voor voorzieningen die worden beoordeeld op kwaliteit streeft de gemeente naar enkele in
de regio concurrerende voorzieningen. Het doel is iets
toe te voegen aan het aanbod en de kwaliteit van de
regio. Bij voorzieningen van het derde type moet de
gemeente daarom nagaan op welke wijze deze kunnen concurreren met vergelijkbare voorzieningen in
omliggende kernen. Dit zijn, of worden, de specifieke
‘Renkumse kwaliteiten’.

De gemeente Renkum is ervan overtuigd dat sterke
schommelingen in zowel bevolkingssamenstelling als
voorzieningenaanbod voorkomen moeten worden.
Volgens de prognoses is sterke ‘vergrijzing’ slechts
van tijdelijke aard. Gemeenten, die blijven inspelen
op een evenwichtige (of breed samengestelde) bevolkingsopbouw, investeren in een dito voorzieningenniveau en zijn ‘klaar’ voor de periode als de periode van
verdergaande vergrijzing voorbij is.
Onderwijs en educatie
Renkum kent een uitgebreid aanbod van onderwijsvoorzieningen, verspreid over de dorpen en wijken.
Voor meerdere scholen ligt er een nieuw- of verbouwopgave, om de voorzieningen in overstemming te
brengen met de eisen van deze tijd. Het aanbod van
scholen in Renkum omvat 15 scholen voor basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs, twee
scholen -met meerdere locaties- voor speciaal onderwijs en een locatie van het ROC voor volwassenenonderwijs(3). Basisscholen vormen een basisvoorziening,
die in elk dorp (m.u.v. Heveadorp) aanwezig dient te
zijn, omdat het bijdraagt aan de sociale cohesie van
de dorpen.
Gezien de vernieuwingsbehoefte staat de gemeente
voor grote investeringen. Door de sterke ontgroening
is de verwachting dat er geen sprake kan zijn van het
instandhouden van alle basisscholen in de huidige
omvang. De gemeente staat derhalve voor de opgave
om een vernieuwingsopgave af te stemmen op een
veranderende toekomstige vraag. Een kans hierbij is
bundeling van voorzieningen, waardoor meervoudig
(meerdere scholen) en multifunctioneel ruimtege-

(3) Verder zijn er 5 peuterspeelzalen en 9 kinderdagverblijven,
waarbij in veel gevallen ook buiten schoolse opvang (b.s.o.) wordt
aangeboden. Totaal zijn er 11 b.s.o.-locaties.
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Figuur 15. De voorzieningenladder, opgesteld in het kader van de sociale structuurvisie. De genoemde voorzieningen zijn indicatief.

bruik kan ontstaan. Met deze bundeling en (gedeeltelijke) clustering van scholen wil de gemeente:
• Door efficiënter gebruik inzetten op het behoud
van de scholen.
• Met de schoolgebouwen meer bijdragen aan de sociale samenhang in de wijken.
• Extra kansen voor samenwerking ontwikkelen.
Voor de basisscholen is een vorm van samenwerking
van belang. Om scholen veilig en gemakkelijk bereikbaar te houden wordt gestreefd naar een optimale
spreiding van scholen dichtbij de woonomgeving.
Scholen hebben een functie in wijken en buurten niet
alleen wat betreft onderwijs, maar ook wat betreft de
faciliteiten (lokalen en gebouwen), schoolpleinen en
schoolparken, speelparkjes en trapveldjes. Bij een
verdergaande bundeling en clustering tot brede scholen speelt de nabijheid en veilige bereikbaarheid ten
opzichte van de wijken dan ook een belangrijke rol.
Inhoudelijke samenwerking tussen scholen onderling en scholen en maatschappelijke organisaties
wordt gestimuleerd en geïntensiveerd. De gemeente
Renkum streeft naar het optimaal benutten van de
ruimtelijke faciliteiten van scholen. Met een verdergaande bundeling en clustering faciliteert de gemeente het ontstaan van brede scholen en het invoeren van
het Kulturhusconcept, waardoor een beter afgestemd
aanbod van activiteiten ontstaat dat weer bijdraagt
aan de sociale cohesie.
Bibliotheken hebben een belangrijke functie, waarbij
de gemeente drie kerngebieden onderscheidt: informatie, educatie en cultuur. Naast deze drie kerngebieden is de bibliotheek ook belangrijk als ontmoetings-

punt voor de burger. De gemeente streeft naar het
behoud van de ‘bibliotheekfunctie’ verspreid over de
gemeente en zal waar mogelijk aansluiten bij andere
multifunctionele concepten binnen de gemeente.
Zorg en Gezondheid
De gemeente heeft enkele wettelijke taken op het
vlak van gezondheidszorg op basis van de WPV (Wet
Preventie Volksgezondheid), de Wet op de Jeugdzorg
en de WMO. De WPV regelt de relatie tussen gemeente en het rijk ten aanzien van collectieve preventie/
openbare gezondheidszorg met als doel om de gezondheid van gezonde burgers te bevorderen en te
beschermen. De WMO heeft vooral ten doel burgers
te laten deelnemen aan de maatschappij.
De gemeente wil voorzieningen voor zorg en gezondheid zoveel mogelijk dicht bij de inwoners houden.
Vanwege de trend mensen zo lang mogelijk zelfstandig
(en in eigen dorp) te laten wonen speelt de beschikbaarheid van voorzieningen voor zorg en gezondheid
een cruciale rol op het niveau van de dorpen. Om de
beschikbaarheid van voorzieningen betaalbaar te houden zet de gemeente in op het bundelen van voorzieningen in woonservicegebieden. Deze woonservicegebieden moeten ervoor zorgen dat aantrekkelijke
woongebieden ontstaan voor ouderen met de beschikbaarheid van voldoende voorzieningen in de directe
omgeving. Doordat deze vorm van wonen en zorg een
tussenvorm kan zijn tussen zelfstandig wonen en verzorgd wonen kan dit helpen om de doorstroming te
bevorderen. Menging van doelgroepen blijft ook nabij
de woonservicegebieden het uitgangspunt.
De gemeente is bij ontwikkelingen in de zorgsector
voor een groot deel afhankelijk van private marktpartijen, die zorgen voor medische- en zorgdiensten en
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woningbouw realiseren voor groepen zoals ouderen.
De gemeente zal de regie voeren over de aanpak van
de opgave met betrekking tot de koppeling wonenwelzijn- zorg, waaronder het ontwikkelen van woonservicegebieden. Dit vormt een ruimtelijke opgave.
De gemeente zal zoveel mogelijk verbindingen leggen
tussen verschillende functies. Zo worden woonservicegebieden verbonden met woonvormen voor mensen met een beperking en aan andere publieke centra,
zoals winkelcentra.
Sport
Sportaccommodaties en sporthallen spelen, naast de
rol voor de (individuele/volks-)gezondheid, een belangrijke rol in het sociale- en verenigingsleven. Om
sport en bewegen mogelijk te maken zijn voldoende
accommodaties en ruimte als randvoorwaarde belangrijk. Een hoge sportparticipatiegraad kan alleen
worden bereikt indien er zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht adequate sportaccommodaties voorhanden zijn. Accommodatiebeleid speelt hierdoor
een cruciale rol binnen het gemeentelijk beleid.
Sporters stellen steeds meer eisen aan kwalitatief goede multifunctionele voorzieningen. Monofunctionele
voorzieningen zijn daarbij niet meer voldoende. Een
beter ingerichte ruimte is nodig om mensen te verleiden tot sport en bewegen.
Op accommodatiegebied wil de gemeente het multifunctioneel gebruik van binnen en buitensportaccommodaties bevorderen of komen tot clustering
van accommodaties. Clustering en multifunctioneel
gebruik bevorderen de participatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een combinatie van sport, ontspanning en
zorgverlening) en stimuleert bovendien de sportdeelname. Daarnaast versterkt multifunctioneel gebruik

en clustering de samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende aanbieders, zoals blijkt uit de
ontwikkelingen die gaande zijn op het terrein van bijvoorbeeld ‘de brede school’, en zijn ruimer opgezette
sportcomplexen aantrekkelijk voor recreatief gebruik.
Wat betreft gymzalen zal de gemeente een keuze moeten maken welke, en waar te renoveren. Veel gymzalen
stammen uit de jaren ’60 en ’70 en zijn toe aan renovatie. Hierbij wordt gekozen voor samenwerking met
verenigingen en scholen voor kwalitatief hoogwaardige
zalen, die goed bereikbaar zijn in de woonomgeving.
Bij (vervangende) nieuwbouw zal multifunctionaliteit
en clustering daarom het uitgangspunt zijn. De multifunctionele accommodatie moet mogelijkheden bieden om een vernieuwend en aangepast sportaanbod
te ontwikkelen. De ontwikkeling van de sport- culturele- en onderwijs(gerelateerde)voorzieningen in het
plangebied 3b4 is hier een goed voorbeeld van.
In de toekomst zal ook voor de sport, aan de hand van
de voorzieningenladder, realisatie van gemeentelijke
sport- en verenigingsvoorzieningen bepaald worden.

3.2.3 Kunst en Cultuur als bindmiddel
Beleidskeuzen:
• De gemeente zal zich als kunstenaarsdorp blijven
profileren, omdat dit sterk bepalend is voor de sfeer
en de identiteit. De gemeente faciliteert initiatieven,
die invulling geven aan de gemeente Renkum als
kunstenaarsdorp.
• Kunst en cultuur wordt blijvend ingezet als bindmiddel tussen de bewoners. De gemeente streeft
ernaar om verbindingen te leggen tussen kunst en
cultuur en de leefwereld van de bewoners, door een
sterke relatie te leggen met de woonomgeving, de
landgoederen en andere publieke ruimtes.

De gemeente is ervan overtuigd dat kunst en cultuur
bindende functie’s kunnen hebben voor bewoners en
een belangrijk onderdeel uitmaken van het imago van
de gemeente. Daarom zal de gemeente waar mogelijk
verbindingen leggen tussen kunst en cultuur en andere onderdelen van het maatschappelijke leven in de
woonomgeving, dorpscentra en historische locaties.
Het doel is om kunst en cultuur dichtbij de mensen
te brengen en als middel om het gemeentelijke imago
te versterken.
De gemeente Renkum heeft een bijzondere historische band met kunst. Als voormalige kunstenaarskolonie waren de dorpen in de gemeente aan het eind
van de 19de eeuw broedplaatsen voor nieuw talent.
De productie en het experiment stond daarbij centraal, met als thema het landschap, het eenvoudige leven en de natuur. Ook nu nog heeft de gemeente een
breed scala aan beeldende kunstenaars. Het kunst- en
cultuuraanbod is echter veel breder. Renkum omvat
5 musea, een filmhuis, een concertzaal en expositieruimte, een openluchttheater en een cultureel centrum. Daarnaast is er een centrum voor kunstzinnige
vorming met twee locaties en wordt voor een aantal
culturele manifestaties ook parken, landgoederen en
pleinen gebruikt.
Het cultuurbeleid kent enkele hoofddoelen:
• Instandhouden unieke monumenten, landgoederen en landschappen.
• Verdere ontsluiting van het cultureel erfgoed.
• Stimuleren culturele activiteiten en evenementen.
De gemeenten stimuleert kunst en cultuur om daarmee de identiteit van de gemeenschap vorm te geven.
De gemeente heeft een hoge ambitie op het gebied
van kunst en cultuur, mede vanwege het belang voor
recreatie.

De gemeente wil haar imago op het gebied van kunst
en cultuur en haar bindende werking graag behouden,
maar is daarbij afhankelijk van particulier initiatief.
Nieuwe initiatieven, die bijdragen aan het imago als
kunstenaarsdorp worden gestimuleerd. De gemeente
zal daarom het verspreid voorkomen van amateurkunsten stimuleren. De gemeente neemt hierin een
faciliterende rol in.

3.3

Economische invalshoek

3.3.1 Een centrum voor groene
werkgelegenheid
Beleidskeuzen:
• Behoud werkgelegenheid is onderdeel van een
goed woonklimaat.
• De gemeente zet in op kennisintensieve schone,
hoogwaardige (groene) werkgelegenheid, zoals
dienstverlening, zorg, cultuur en recreatie. Hiertoe
wordt de transformatie van industrie naar dienstverlening gefaciliteerd.
• De gemeente zet in op een intensiever gebruik van
de bedrijventerreinen.
Werken hoort bij het wonen. De gemeente zet in op
het behoud van werkgelegenheid. Opgave is daarnaast om werkgelegenheid af te stemmen op de te
verwachten toekomstige behoefte. Groene werkgelegenheid versterkt daarbij het imago van de gemeente en kan verbindingen leggen met de kernkwaliteiten van de gemeente en de woonomgeving.
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Analyse:
Renkum wordt niet direct geassocieerd met werken
(hoewel de papierindustrie van oudsher met de gemeente verbonden is), maar heeft wel een behoorlijk aanbod aan werkgelegenheid. Renkum beschikt
over zes bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er diverse
zorginstellingen, verspreid liggende centra met detailhandel en verspreid over de kernen kantoren en
dienstverlening. In het buitengebied bevinden zich
meerdere recreatieve en agrarische bedrijven. De vijf
grootste sectoren staan in onderstaande tabel.
De gemeente Renkum kent relatief veel bedrijven
(63%) in de dienstensector. Het aantal startende bedrijven in Renkum is eveneens hoog(4). De meeste
nieuwe bedrijven komen voor in de facilitaire en persoonlijke dienstverlening en de bouwnijverheid. Het
aantal bedrijven in de industrie is verder afgenomen.
Tot 2005 is er sprake van een groei van de werkgelegenheid, in 2006 was sprake van een lichte afname(5).

(4) In 2006 was in 9 jaar tijd het aantal startende bedrijven meer
dan verdubbeld (109%).
(5) Er zijn geen cijfers beschikbaar van de periode na 2006.

De werkgelegenheid zal veranderen als gevolg van
een veranderende bevolkingssamenstelling. Krapte
op de arbeidsmarkt kan bovendien leiden tot een teruglopende economie.
Gemeenten waar deze bevolkinsgssamenstelling het
eerste verandert, zullen hiermee het eerst te maken
krijgen. De behoefte aan industrie zal in de toekomst
naar verwachting steeds minder worden, terwijl de
behoefte aan dienstverlenende of andere kennisintensieve bedrijven toeneemt.
Vanuit het motief van een ‘goed woonmilieu’ is het behoud van werkgelegenheid belangrijk. De opgave voor
de gemeente Renkum is om te zorgen voor passende
werkgelegenheid voor haar bevolking. In Renkum
zal moeten worden ingespeeld op de veranderende
vraag: krapte in werknemers, hoger opgeleide mensen, hogere inkomens en mede als gevolg daarvan
nieuwe behoeftes aan diensten. Vanuit de kernkwaliteiten van de gemeente en de ruimtelijke claims dient
de gemeente voor de bedrijventerreinen in te zetten
op zorgvuldig ruimtegebruik.

Dienstverlening en kantoorfuncties
De structuurvisie zet in op nieuwe locaties voor dienstverlening en kantoren. Deze functies verhouden zich
goed met andere functies, zoals het wonen en kunnen er zelfs een sterke relatie mee hebben. Ze hoeven
niet noodzakelijkerwijs geconcentreerd te worden. De
gemeente wenst een sterke verbinding te leggen met
andere functies:
• Waar mogelijk wordt de relatie met het openbaar
vervoer versterkt.
• Er wordt een verbinding gelegd met publieksgerichte functies, zoals detailhandelsconcentraties.
• Er wordt een relatie gelegd met het behoud van historische en statige panden. Kantoorfuncties kunnen hiervoor een goede economische drager zijn.

3.3.2 Aantrekkelijke centra voor
detailhandel
Beleidskeuzen:
• De gemeente zet in op aantrekkelijke, compacte
winkelcentra. Voor Oosterbeek wordt gekozen voor
het indikken van het kernwinkelgebied, het realiseren van een gezellig ‘hart’ en een winkelrondje. In
Renkum wordt ingezet op concentratie van winkels
en het vormgeven van twee aantrekkelijke polen.
In Doorwerth wil de gemeente door bundeling van
functies en het verbeteren van de openbare ruimte
rondom het overdekte winkelcentrum de kwaliteit
van het winkelen bevorderen.
• De gemeente zet in op een sterkere bundeling van
winkels en andere voorzieningen en diensten.
• De gemeente zal de openbare ruimte in de winkelcentra verbeteren, waardoor de aantrekkelijkheid
van het winkelen toeneemt.

De leefbaarheid van de dorpen wordt mede bepaald
door de aanwezigheid van winkelvoorzieningen. De
opgave voor de winkelcentra is om het winkelaanbod
op lange termijn op peil te houden, om zo voor alle
doelgroepen een hoge woonkwaliteit te behouden.
Winkels dragen in belangrijke mate bij aan de woonkwaliteit, zeker voor minder mobiele groepen.
De gemeente beschikt over meerdere winkelcentra. De
belangrijkste zijn de Utrechtsestraat en Weverstraat in
Oosterbeek, de Dorpsstraat en omgeving Europaplein
in Renkum en het winkelcentrum Doorwerth. In
Heelsum bevindt zich langs de Utrechtseweg eveneens
een kleine concentratie van winkels. Alle winkelcentra
hebben structuurproblemen en regelmatig enige leegstand. In de loop der jaren is het aantal voorzieningen afgenomen. De winkelcentra binnen de gemeente
hebben te maken met concurrentie van winkelcentra
in de omgeving, zoals Arnhem en Wageningen.
De detailhandel is voortdurend in beweging als gevolg van veranderingen in zowel vraag- als aanbodzijde. De gemeente heeft een detailhandelsstudie laten verrichten om de belangrijkste opgaven voor de
toekomst te duiden(6). Belangrijk in de opgaven zijn de
veranderende wensen van de consument. Belangrijke
aspecten voor het winkelgedrag van mensen is gemak, efficiency, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid.
Er is een grotere vraag naar meer keuzemogelijkheden en andere winkel- en vrijetijdsconcepten. De
beleving bij het winkelen wordt steeds belangrijker.
Winkelgebieden kunnen daardoor een meerwaarde
bieden met een aantrekkelijke winkelomgeving. De

(6) MKB-REVA; winkelgebiedencheck gemeente Renkum,
28 november 2008
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aantrekkelijkheid hangt mede af van het doel van de
consument. Doorgaans wordt onderscheid gemaakt
tussen boodschappen doen, recreatief winkelen en
gerichte aankopen.
De uitdaging ligt dan ook in het vinden van een goede
balans tussen het behouden of creëren van een goede
ruimtelijke structuur en het tijdig investeren in het vernieuwen van winkels, winkelconcepten en winkelcentra, zodat die tegemoet kunnen komen aan de steeds
weer veranderende de wensen van de consument.
In deze visie stelt de gemeente dat het winkelen in de
gemeente aantrekkelijker kan worden gemaakt binnen
het relatief kleinschalige karakter ervan. De gemeente
kan zich van centra in omliggende gemeenten onderscheiden door een ander en meer bijzonder aanbod
te creëren, door efficiëntie en gemak te bieden (makkelijk parkeren, goede bereikbaarheid) en door een
kleinschalige mix van voorzieningen aan te bieden.
De belangrijkste strategie is dan ook om:
• Het optimaal in de winkelstructuur inpassen en
faciliteren van supermarkten, de zogenaamde trekkers en non-food-zaken met een bovenlokale uitstraling en aantrekkingskracht.
• De openbare ruimte aantrekkelijker, sfeervoller, veiliger en herkenbaarder te maken.
• Winkelen te koppelen aan andere voorzieningen,
zoals maatschappelijke voorzieningen, werkgelegenheid, recreatie of horeca. Afhankelijk van de locatie kan een strategie worden ingezet.
Een winkelcentrum dat grotendeels gericht is op
winkelen en gericht winkelen (o.a. door combinatieaankopen) moet een efficiënte en gezellige uitstraling
hebben. Het is gebaat bij een trekker waar geparkeerd
kan worden en van waaruit andere winkels gemak-

kelijk bereikbaar zijn. Dit kan in hoofdlijnen op twee
manieren worden vormgegeven:
• Door een winkelcircuit te realiseren, zodat vanuit
een centraal punt een rondje gelopen kan worden.
• Door een polenstructuur. In dat geval wordt een
winkelstraat aan verschillende zijden begrensd
door een trekker, van waaruit een winkelstraat betreden kan worden.
In beide opties is de locatie van het parkeren, bereikbaarheid, compactheid, gezelligheid en de aanwezigheid van een trekker (uitstraling, horeca e.d.)
belangrijk.
Oosterbeek
Oosterbeek heeft een langgerekt centrum langs de
Utrechtseweg (ongeveer 500 meter lang) met de
Weverstraat als zuidelijke uiloper. Er bevinden zich
enkele trekkers in de vorm van drie supermarkten. De
supermarkten liggen ver elkaar en trekken het centrum als het ware uiteen. De Utrechtseweg is verder
eenzijdig bewinkeld met veel gespecialiseerde winkels
in het hogere segment. De Weverstraat is een verrassend winkelstraatje met diverse gespecialiseerde
winkels. Hoewel de supermarkten zich aan de uiteinden van het centrum bevinden is er geen sprake van
een sterke polenstructuur. Daarvoor is de winkelstrip
langs de Utrechtseweg te lang en te versnipperd.
In Oosterbeek is de opgave om het centrum in te dikken en een aantrekkelijk circuit te realiseren, de overlast door verkeer en onveiligheid van de Utrechtseweg
te verminderen en gezelligheid toe te voegen in de
vorm van een verblijfsplein. De aantrekkelijkheid van

het winkelcentrum wordt verder versterkt door verbindingen met andere functies te leggen, zoals sociaal
maatschappelijke functies en cultuur. De bijzondere
mix van hoogwaardige winkels is hierbij een kracht,
die concurrerend kan zijn met winkelen in Arnhem.
Renkum
Het winkelgebied van Renkum strekt zich uit langs
de Dorpsstraat tussen de Utrechtseweg in het oosten
en de kruising met de Leeuwenstraat in het westen.
Aan beide zijden van de Dorpsstraat bevindt zich een
trekker in de vorm van een supermarkt. Tussen deze
trekker is het winkelen versnipperd geraakt. Er komen
veel niet - winkelfuncties voor. Ook is er sprake van
leegstand. Buiten het kernwinkelgebied is een winkelconcentratie te vinden langs de Europalaan.

te creëren en maatschappelijke voorzieningen zoveel
mogelijk aan het winkelcentrum te verbinden. Een
mogelijkheid om de introvertheid tegen te gaan is het
toevoegen van winkels of andere voorzieningen aan
de buitenzijde.In Heelsum wordt ingezet op het behoud van de huidige concentratie van enkele winkelvoorzieningen. Voor Wolfheze is de opgave om enkele
kleinschalige basisvoorzieningen te behouden. Hier
wordt vooral gekeken naar bundeling van functies.

Voor Renkum is de opgave om op termijn de concentratie van winkels te beperken tot de Dorpsstraat door
ondernemers van elders tot verplaatsing te verleiden.
De Dorpsstraat zelf dient twee sterke polen te krijgen
als entree van het winkelgebied. Vooral het verblijfsklimaat moet worden versterkt en waar mogelijk worden verbindingen gelegd met zorgvoorzieningen en
recreatie.
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Overige centra
In de kleinere centra is een winkelgebied voor de dagelijkse boodschappen of enkele winkels vaak het hoogst
haalbare. In Doorwerth is de introverte ligging van het
overdekte winkelcentrum een knelpunt. Gezien de recente maatregelen is dit echter niet aan te passen. De
opgave is dan ook eerder om het centrumgebied als
geheel aantrekkelijker en extroverter te maken door
rondom het winkelcentrum een openbare pleinfunctie
Winkellocaties in Oosterbeek

3.3.3 Recreatie in de groene schouwburg
Beleidskeuzen:
• De gemeente wil bestaande kwaliteiten beter beleefbaar maken.
• De gemeente zal nieuw te ontwikkelen waarden
sterker inzetten bij recreatief gebruik en educatie.
• De gemeent wil ruimte maken voor enkele passende activiteiten (‘trekkers’), die aansluiten en voortkomen uit de Renkumse kwaliteiten.
Recreatie is een belangrijk onderdeel van de functie als
‘groene schouwburg’ voor de regio. Bovendien verhogen recreatieve mogelijkheden de woonkwaliteit voor
de eigen inwoners. Recreatie is daarbij een groene en
schone vorm van werkgelegenheid, die het imago van
de gemeente versterkt.
De gemeente Renkum is een aantrekkelijke recreatiegemeente. Daarbij speelt het recreatief medegebruik
een grote rol, maar met de Westerbouwing beschikte
de gemeente lange tijd ook over een grote publiekstrekker die de gemeente bekend maakt bij een groot
publiek. Dit geldt no nog voor bijvoorbeeld Kasteel
Doorwerth. De jaarlijkse Airborne wandeltocht en de
herdenkingen zetten de gemeente eveneens stevig
op de kaart. De belangrijkste kwaliteiten zijn gelegen
in de natuur en de cultuurhistorie (o.a. de landgoederen), maar deze zijn niet altijd goed beleefbaar en
bereikbaar. Knelpunten vormen de infrastructurele
barrières.

Beleefbaar en toegankelijk buitengebied
Inzet is om bestaande en nieuwe kwaliteiten zodanig bereikbaar te maken voor recreanten, dat een
optimale beleving ervan mogelijk is. Hiervoor is een
sterkere scheiding van snel- en langzaam verkeer
nodig. Daarnaast wil Renkum als ‘verbindende’ gemeente betere langzaam- verkeerverbindingen tussen
Renkum en haar omgeving (Veluwe, de uiterwaarden
en het Rivierengebied) en tussen de kernen onderling
realiseren, zodat Renkum ook recreatief veel sterker
verbonden wordt. Over de Rijn moeten meerdere verbindingen worden gemaakt. Concreet wordt daarbij
gedacht aan een fietsbrug langs de spoorbrug of het
breder inzetten van het Drielse veer en het veer bij
Renkum. De relatie tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de Rijn en de verbindingen met de dorpen wil
de gemeente veel beter maken. Met name Oosterbeek
geeft op veel plekken de mogelijkheid om de ligging
op de rand te ervaren met het reliëf van de Veluwe en
de uitzichten op de uiterwaarden.
Recreatief gebruik van nieuwe waarden
Recreatie krijgt in deze visie veel meer betekenis bij
het ontwikkelen van nieuwe waarden. Recreatie en
educatie kunnen een belangrijke drijfveer zijn om innovatieve projecten te starten. Bij het herstellen van
de beekdalen en het creëren van zichtbaar water in de
wijken speelt dit heel nadrukkelijk.

Nieuwe trekkers, die passen bij de Renkumse kwaliteiten
Ondernemers zullen worden uitgedaagd om met
nieuwe ideeën te komen om Renkum een sterker recreatief profiel te geven. Gestimuleerd worden activiteiten en impulsen:
• Die aansluiten bij de bijzondere ligging en de historische kwaliteiten van Renkum.
• Die ook voor de inwoners goed zijn.

Met een bijzondere ligging en de historische kwaliteiten richt de gemeente zich bijvoorbeeld op initiatieven
die een relatie hebben met de ligging op de rand, het
battelfieldtoerisme(7), de schilderkunst of andere vormen van cultuur. Ook hergebruik van oude industriële
panden (zoals delen van de papierfabriek Schut) met
een kenmerkende bebouwing kan hierbij horen.

(7) Dit is een concreet voorbeeld uit het Toeristisch Recreatief
Ontwikkelingsplan (TROP) van de gemeente
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Everwijnsgoed te Renkum

4 Dorpsvisie Renkum
en Heelsum
4.1

Inleiding

Renkum en Heelsum liggen op de flank van de
Veluwe. De dorpen hebben een sterke historische relatie met de agrarische occupatie van de Veluweflank
en de beekdalen. Renkum is tot het einde van de 19e
eeuw in hoofdzaak een agrarisch dorp geweest met
later de papierindustrie als belangrijke industrie. De
lintbebouwing, waarlangs het dorp zich ontwikkelde,
bepaalt in belangrijke mate de structuur van het dorp.
Later zijn tussen deze linten woonbuurten ontstaan.
De dorpskern van Heelsum is ontstaan aan de oostzijde van de Heelsumse beek, nabij de Noordberg.
Heelsum is van een agrarische gemeenschap uitgegroeid tot een villadorp met een voornamelijk ‘organische’ opzet. De dorpen worden samen omsloten
door beekdalen. Natuurlijke gegevenheden, zoals het
reliëf en het droogdal zijn zichtbare kwaliteiten in de
dorpen. De historische relatie met de uiterwaarden is
doorsneden door de N225.

In paragraaf 4.2. wordt ingegaan op de betekenis
van de gemeentelijke hoofdopgaven voor Renkum
en Heelsum. Daarnaast liggen er voor Renkum en
Heelsum enkele specifieke opgaven:
• Renkum en Heelsum kennen meer industriële werkgelegenheid dan de andere dorpen en zijn daarmee
ook sterker verbonden. Het behoud van locaties
voor industriële activiteiten is hier derhalve belangrijk. Wel stimuleert de gemeente een ‘vergroening’
van de werkgelegenheid.
• Renkum en Heelsum vormen een dubbelkern. Toch
is de eigenheid en herkenbaarheid van beide dorpen voor de bewoners belangrijk. Onderdeel hiervan is het behouden van twee ‘centra’. De opgave
bestaat eruit om voor beide dorpen een herkenbaar
centrum te behouden en niet alles op het centrum
van Renkum te richten.
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Figuur 16. De opgave voor Renkum is een betere inbedding in het landschap.
ws

ws

Figuur 17. Uitsnede van de visiekaart voor Renkum – Heelsum. De opgave is Renkum een plek aan de Rijn te geven .

4.2

Hoofdkeuzes doorvertaald naar
Renkum en Heelsum

Het beschermen en versterken van de natuurlijke
kernkwaliteiten
De geschiedenis van Renkum en Heelsum wordt bepaald door de ingebruikname en omvorming van natuurlijke gegevenheden. De beekdalen en uiterwaarden
worden al eeuwenlang benut voor de landbouw, terwijl
de waterkracht van beken en sprengen watermolens
mogelijk maakte en zorgde voor nieuwe werkgelegenheid. Tegenwoordig staan Renkum en Heelsum voor
nieuwe uitdagingen zoals het beschermen en ontwikkelen van natuur. Een belangrijke en unieke stap in
deze ontwikkeling was het besluit om het bedrijventerrein Beukenlaan te saneren en het beekdal van de
Renkumse beek ruimte te geven voor natuurontwikkeling. De ontwikkeling ten behoeve van de versterking
van natuur wil de gemeente doorzetten.
De Renkumse en Heelsumse beekdalen dragen de
structuur van het landschap. Ze krijgen meer ruimte en zullen een meer natuurlijke inrichting krijgen.
Daarnaast wil de gemeente de verdere ontwikkeling
van natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten in de
uiterwaarden realiseren door de aanleg van geulen en
een meer natuurlijk beheer.
De ecologische waarde van de Renkumse enclave
wordt versterkt door de aanleg van bos en door landschapsontwikkeling in samenhang met functieveranderingen op het platteland (zie hoofdstuk 8). Rond
Renkum en Heelsum liggen enkele landgoederen.
Deze verdienen een kwaliteitsimpuls. Hiervoor geldt
het beleid uit paragraaf 3.1.2.).

De gemeente wil de verwevenheid van Renkum en
Heelsum met cultuur verder versterken. Vooral in het
buitengebied bestaat de opgave om het cultuurlandschap beter zichtbaar te maken. Het cultuurhistorisch
erfgoed en industrieel erfgoed wordt behouden en er
wordt voor voor de toekomst een betekenis aan gegeven. De gemeente ondersteunt initiatieven om het
kunstenaarsschap in Renkum meer vorm te geven.
Een belangrijke versterking van natuurlijke kwaliteiten wordt bereikt door het verbeteren van natuurlijke
verbindingen. De belangrijkste maatregelen zijn het
verzachten van de barrières, veroorzaakt door infrastructuur. Hiertoe wordt een aantal ecoducten (A12,
spoorlijn) voorgesteld en ecologische onderdoorgangen, zoals onder de Utrechtseweg en de N225. De
N225 doorsnijdt zowel het Heelsums als het Renkums
beekdal.
De natuurlijke kwaliteiten bindt de bewoners aan
Renkum en Heelsum. Om deze binding te verbeteren
wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt,
zodat bewoners ook gemakkelijker kunnen genieten
van de aanwezige kwaliteiten. Het bereikbaar en toegankelijk maken van de uiterwaarden is de meest in
het oog springende maatregel. Bewoners spraken tijdens de dorpsavonden over ‘Renkum aan de Rijn’ als
wens voor de toekomst.
De structuurvisie beoogt de historische ondergrond
van de dorpen beter in de ruimtelijke ordening te verankeren. Dit wordt gedaan door het oude droogdal
(Bram Streeflandweg en Van Ingenweg), als belangrijke drager van de ruimtelijke structuur, verder te ontwikkelen. De visie vraagt aandacht voor de uitstraling
van de dorpslinten. Het dorp heeft rondom heldere
dorpsgrenzen, waarvan het eigen profiel behouden
blijft.
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Voor Renkum en Heelsum zijn er geen nieuwe uitbreidingslocaties voor woningbouw aangewezen. De
grenzen van de groei zijn bereikt. Alleen door herstructurering en door enige inbreiding kan een beperkt
aantal woningen worden gerealiseerd, in de meeste
gevallen zal het gaan om vervangende nieuwbouw of
functiewijziging.
Zorgvuldig ruimtegebruik
Werken hoort bij het wonen in Renkum en Heelsum.
In Renkum en Heelsum bevindt zich een viertal bedrijventerreinen . In beide dorpen bestaat ook enige
verspreide bedrijvigheid. In Renkum bevinden zich in
totaal 474 bedrijven, waarvan 82 behoren tot de detailhandel en horeca. In Heelsum zijn 179 bedrijven
gevestigd, waarvan 22 tot de detailhandel en horeca
zijn te rekenen.
Clustering en bundeling van voorzieningen
Door de beperkte ontwikkelruimte en een verwachte
bevolkingskrimp zal de gemeente het voorzieningenniveau op de regio afstemmen. Voor Renkum en
Heelsum liggen relaties met vooral Wageningen voor
de hand. Binnen de regio zullen Renkum en Heelsum
zich profileren met de eigen kwaliteiten, waarmee het
in eerste instantie de eigen bewoners zoveel mogelijk
wil binden.
Door clustering en bundeling van voorzieningen wil
de gemeente zoveel mogelijk voorzieningen bereikbaar en aantrekkelijk houden. In Renkum kiest de
gemeente voor een compacter en comfortabeler centrum om het geheel economisch krachtiger te maken.
Het beleid van de gemeente richt zich op een verdere
concentratie van winkels in de Dorpsstraat (het kern-

winkelgebied). Het winkelen wordt aantrekkelijker gemaakt door de koppeling met andere functies, zoals
zorgfuncties en horeca. De gemeente draagt bij door
ingrepen te doen in de openbare ruimte.
In het gebied 3B4 wordt een bundeling van sporten maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd.
Daarnaast wordt in zowel het centrum van Renkum als
Heelsum ingezet op clustering van ouderenwoningen
met woonservicegebieden. Voorzieningen, die bijdragen aan een sterkere sociale samenhang in buurten
moeten een sterke binding met de wijken behouden.
Scholen kunnen deze functie hebben. Daarom dienen
scholen verbonden te blijven aan de wijken door een
goede en veilige bereikbaarheid en door kleinschaligheid te blijven uitstralen. Gezien het afnemend aantal leerlingen (zie paragraaf 3.2.2.) dienen nieuwe
schoolgebouwen wel flexibel ingericht zijn, om er
bijvoorbeeld op termijn andere maatschappelijke en
commerciele functies aan te kunnen koppelen. Dit
wordt het beste bereikt door bundeling van de schoolgebouwen. De flexibiliteit, kleinschaligheid en veilige
bereikbaarheid worden als randvoorwaarde meegenomen bij de verdere uitwerking van de vernieuwing
van schoolgebouwen, ook als voor een bundeling van
gebouwen wordt gekozen.
Een brede bevolkingssamenstelling
Renkum en Heelsum vormen samen de grootste
woonkern van de gemeente met resp. ongeveer 10.000
en 3500 inwoners. Het dorp Renkum heeft binnen de
gemeente de meest evenwichtige samenstelling van
de bevolking. Het percentage jongeren en gezinnen
is er relatief hoog ten opzichte van andere dorpen en
komt overeen met het provinciale gemiddelde. Er wonen minder ouderen en de leeftijdcategorie van 24 tot
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Figuur 18 Bevolkingssamenstelling (bevolkingsprognose Gelderland 2007)

Figuur 19 Bevolkingssamenstelling (bevolkingsprognose Gelderland 2007)

44 jaar is relatief meer vertegenwoordigd dan in de
andere dorpen. De groep 45 -65 jaar (o.a. de babyboomers) ligt procentueel op het gemeentelijk niveau. De
verdeling van de doelgroepen over de wijken is niet
gelijk. Met name in het noordelijke deel van Renkum
wonen veel jongeren en gezinnen. In het zuidelijke
deel (inclusief het centrum) is hun aandeel kleiner.
Heelsum heeft een sterk vergrijsde bevolking.
Het bereiken van een breed samengestelde bevolking
vraagt in de dubbelkern Renkum Heelsum geen grote
wijzigingen in het woningenaanbod. Wel liggen er herstructureringsopgaven, waarbij in de toekomstige situatie het woningbouwprogramma evenwichtig dient
te zijn.

recreatie) en natuurontwikkeling staan hier voor de
lange termijn nadrukkelijk onder de aandacht.
Goede verbindingen
Renkum en Heelsum zijn goed verbonden met de omgeving, via de A50 in noordelijke en zuidelijke richting
en via de N225 naar Wageningen. Daarnaast worden
veel kleinere wegen benut. De opgave voor Renkum
en Heelsum is het behouden van goede verbindingen
met omliggende dorpen zonder overlast te veroorzaken aan de omgeving en de natuurlijke kwaliteiten.
Daarnaast worden enkele wegen, die de beekdalen
kruisen, heringericht om ze voor doorgaand verkeer
minder ‘logisch’ te maken en ‘langzaam rijden’ te
bevorderen.

Groene werkgelegenheid
De gemeente zet in op behoud van de werkgelegenheidspositie op de bedrijventerreinen en in de woonomgeving, maar streeft tegelijk naar een verdere ‘vergroening’ ervan (zie paragraaf 2.3.3 en 3.3.1.). Op dit
moment is op de bedrijventerreinen in Renkum en
Heelsum geen sprake van zorgvuldig ruimtegebruik.
Bovendien voldoet de (ruimtelijke) kwaliteit niet aan
het gewenste imago als ‘groene schouwburg’. De
door de gemeente gewenste kwalititeitsverbetering
van bestaande bedrijventerreinen wordt bereikt door
mogelijkheden te scheppen voor intensivering van het
ruimtegebruik op de bedrijventerreinen Schaapsdrift
en Veentjesbrug. Als het terrein Schut haar huidige
functie verliest wil de gemeente het gebied transformeren naar activiteiten die passen bij (de hoge natuurwaarden van) het beekdal. Voor Norske Skog bestaan mogelijkheden voor gedeeltelijke intensivering,
maar op termijn ook (gedeeltelijke) herstructurering.
Nieuwe kansen voor groene werkgelegenheid (zoals

De opgave om betere verbindingen met de omgeving
te maken, wordt in Renkum en Heelsum concreet gemaakt door de veerverbinding van Renkum over de
Rijn.
De gemeente wil de Bennekomseweg herinrichten met
het profiel van een laan, binnen de maat en schaal van
Heelsum waarbij Schaapsdrift goed bereikbaar blijft.
De Bennekomseweg heeft nu een erg breed profiel.
Door de rijbaan te versmallen kan de ruimte beter
worden ingericht voor langzaam verkeer (brede of vrijliggende fietspaden). Nieuwe bebouwing kan zorgen
voor een betere wand. Huidige bedrijfspanden komen
in de toekomst in aanmerking voor herstructurering.
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Figuur 20, landgoed Keyenberg (Bron: Atlas Gelderse Buitenplaatsen; De
Veluwe)

4.3

Gebiedsgerichte toelichting

Hieronder worden de hoofdkeuzes voor Renkum en
Heelsum gebiedsgericht uitgewerkt. De toelichtingen
volgen de legenda van de visiekaart voor de dorpen.
Ontwikkelen van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van de beekdalen
De beekdalen van de Renkumse en Heelsumse beek
worden nog sterker dan momenteel het geval is de
dragers van het landschap waarin de dorpen Renkum
en Heelsum liggen. De beken krijgen voorrang bij de
ontwikkeling van natuurwaarden en de beleving van
het landschap. Daarbij gaat het om verbindingen
voor plant en dier, de continuïteit van het landschapsbeeld en de mogelijkheid het veilig te beleven. In de
beekdalen streeft de gemeente naar het verzachten
en overbruggen van de barrières die momenteel nog
bestaan.
Momenteel is de Utrechtseweg één van de barrières in de verbinding van natuurlijke waarden van het
Heelsums beekdal. Deze verkeersverbinding is van
belang voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Schaapsdrift, Veentjesbrug en Schut. Hetzelfde
geldt voor de barrières bij het Renkums beekdal die
gevormd worden door de Bennekomseweg en de
N225. Deze wegen zijn cruciaal in het netwerk van
verkeerswegen maar de gemeente wil inzetten op een
betere inpassing ten gunste van de natuurlijke verbinding van de beekdalen. Door herinrichting wil de gemeente de Utrechtseweg en de Bennekomseweg minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer ten
gunste van het gebruik van de N225. Deze wegen hebben een nu breed profiel en worden veel gebruikt door
doorgaand verkeer. De N225 blijft ook in de toekomst
een doorstroomfunctie hebben, maar de gemeente

zet zich in voor de realisatie van (lage) bruggen, zodat de beken vrijelijk kunnen stromen. In feite is dit,
na het uitplaatsen van bedrijventerrein Beukenlaan,
een volgende stap in het natuurlijke beekdal van de
Renkumse beek.
Mochten in de beekdalen locaties vrijkomen van bedrijvigheid, dan wordt nieuw industrieel gebruik niet
toegestaan. Een voorbeeld daarvan is de papierfabriek
Schut. Behoud van het historische complex ten behoeve van kunst of recreatie is interessant maar intensief
bedrijfsmatig gebruik op deze plek is niet passend.
De beekdalen mogen ook meer betekenis krijgen als
het gaat om extensieve recreatie en routegebonden activiteiten. Kleinschalige recreatieve rustpunten op bijzondere plekken kunnen ontwikkeld worden. Functies
zoals bijvoorbeeld het bestaande Everwijnsgoed zijn,
mits goed ontsloten, van bijzondere waarde voor de
omgeving.
Renkum aan de Rijn
De kwaliteiten van het uiterwaardenlandschap worden versterkt, conform het bestaande beleid uit het
LOP. Het is van belang dat het landschap ook toegankelijk is voor de inwoners van Renkum, Heelsum en
bezoekers. Het dorp moet verbonden zijn met haar
omgeving door meerdere routes aan te leggen tussen
de dorpen en de uiterwaarden. Vooral vanuit Heelsum
kan dat beter dan momenteel het geval is. Als op termijn functieverandering plaatsvindt bij Norske Skog,
dan kan zelfs een doorgang via de Dorpsstraat worden gerealiseerd. Verder wordt ruimte geboden aan
kleinschalige water- en natuurgebonden initiatieven,
binnen de mogelijkheden van de natuurbescherming.
Tenslotte zet de gemeente hier in op een veerverbinding tussen Renkum en Heteren. Nieuwe ontwikke-
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LANGE TERMIJN ONTWIKKELING
NORSKE SKOG
Het Norske Skog complex heeft een forse uitstraling op
zijn omgeving en maakt dat Renkum afgekeerd ligt van
de Rijn. Mochten zich hier op termijn veranderingen
voordoen dan streeft de gemeente naar nieuwe vormen

van werkgelegenheid die meer aansluiten bij het groene
imago. Duurzame (groene) bedrijvigheid zowel in de
industriële als dienstverlenende sfeer zouden hier passen. Ook liggen er dan kansen om een relatie te creëren
tussen het dorp en de rivier. Recreatieve watergebonden
activiteiten maar ook wonen zouden het gebied nog
meer betekenis kunnen geven. Verder dient er bij grootschalige veranderingen ruimte gegeven te worden aan
de rivier en de natuurlijke kwaliteiten ervan.

lingen worden gekoppeld aan de ontwikkeling van natuur en landschapwaarden.
Een belangrijke ontwikkeling is de wens tot het realiseren van een doorgaand wandelpad langs de rivier
die de dorpen onderling en met omliggende dorpen
en steden verbindt. In het uiterwaarden landschap
is het ook wenselijk dat er kleinschalige rustpunten
ontstaan.
Herkenbare droogdal
Het droogdal, dat min of meer van de hoge gronden
naar de rivier voeren en belangrijke historische dragers
van de dorpen vormen, moeten in de toekomst herkenbaar blijven. Herkenbaarheid wordt gevormd door
een groene inrichting ervan, het overwegend voorkomen van kleinschalige bebouwing die qua maat en
schaal aansluit bij het historische beeld, de inrichting
van de openbare ruimte en veilige fietsverbindingen.
Het droogdal vervult tevens een belangrijke rol in
het opvangen en laten infiltreren van regenwater.
De huidige afkoppeling van water in de wijk tussen
de Hogenkampseweg en de Bram Streeflandweg
wil de gemeente zichtbaar maken langs de Bram
Streeflandweg. Eenzelfde afkoppeling wordt op korte
termijn nagestreefd voor de wijk ten zuiden van de
Bram Streeflandweg.
Midden in het droogdal in Renkum ligt het gebied
3B4. Dit gebied heeft blijvend een belangrijke rol voor
sportieve en culturele functies. Het huidige groene karakter en de beleefbaarheid van het reliëf blijven intact.
De huidige informele inrichting blijft herkenbaar. Het
droogdal wordt benut om veilige langzaam-verkeersverbindingen te leggen tussen 3B4 en de buurten van

Renkum en Heelsum. In de zone langs het droogdal
(Bram Streeflandweg) liggen meerdere basisscholen.
In de toekomst is het voorstelbaar dat scholen verder
gaan samenwerken en mogelijk ook gebundeld worden in nieuwe gebouwen. Omdat het van belang is
dat er een zekere mate van spreiding van scholen over
de beide dorpen blijft bestaan is in deze structuurvisie
een zoekzone aangewezen in de groene zone langs
de Bram Streeflandweg. (zie paragraaf 3.2.2. voor een
nadere toelichting). De scholen moeten zo dicht mogelijk bij en in de woongebieden liggen. De groene zones verbinden de scholen onderling en verbinden de
scholen met 3B4.
Twee centra
Zowel in Renkum als Heelsum zijn centrumfuncties
aanwezig. De centra zijn zeer verschillend van maat
en aard en dat zal in de toekomst zo blijven.
Heelsum; overeind houden van basisvoorzieningen
en verbinden van woonzorggebied.
In Heelsum is de inzet erop gericht het basisniveau
overeind te houden. Op de schaal van het dorp is het
in standhouden van een winkel voor dagelijkse voorzieningen (supermarkt) mogelijk, het draagvlak is
daarvoor aanwezig. Overige winkelfuncties zijn echter vanwege die schaal kwetsbaar. De gemeente wil
zich inspannen een omgeving te creëren waarbinnen
instandhouding van winkels en horeca mogelijk is.
Uiteraard is dit wel afhankelijk van de kracht van ondernemers en het draagvlak voor dergelijke voorzieningen. Inzet is om winkels en voorzieningen zoveel
mogelijk te clusteren. In de directe omgeving van het
centrum liggen enkele verzorgingscomplexen voor
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Figuur 21. Visie op het centrum van Renkum.

De oostelijke entree van de Dorpsstraat in Renkum

ouderen. Een goed woonservicegebied dat verbonden
is met de centrumvoorzieningen is van belang.
Geredeneerd vanuit de ruimtelijke kwaliteit van het
centrum is het wenselijk dat de directe omgeving van
de supermarkt wordt verbeterd. Momenteel is er sprake van een ‘gat’ in de straat, te prefereren zou zijn als
een beter gebouw zich naar de weg zou presenteren
en parkeren uit het zicht zou plaatsvinden.
Renkum; compacter maken, verbinden van functies
Het centrum van Renkum kan compacter worden,
met twee sterke polen. Dit zijn herkenbare entrees
met publieksaantrekkende functies; de supermarkten.
De winkels zijn nu teveel verwaaierd over een groot
gebied tussen Dorpsstraat en Europaplein. Daarnaast
wil de gemeente het winkelen sterker binden aan andere functies, zoals horeca en maatschappelijke voorzieningen. De ruimtelijke kwaliteit van de Dorpsstraat
zowel wat betreft de openbare ruimte als de uitstraling van panden en presentaties van winkels moet
worden verbeterd. Het is van belang dat de entrees
van het centrum nog uitnodigender worden vormgegeven en sterker herkenbaar worden. Het centrale
pleintje (Kerkstraat - Dorpsstraat) kan levendiger worden wanneer de gehele Dorpsstraat intensiever wordt
benut en door ruimte voor horeca aan het pleintje te
versterken. Inzetten op concentratie zal ook leiden tot
gerichtere investeringen.
Het parkeren - zo lijkt het - is kwantitatief momenteel
redelijk goed geregeld in Renkum. Wel kan de bereikbaarheid van de voorzieningen en de parkeerlocaties
beter en herkenbaarder geregeld worden.
In het centrumplan zal de gemeente ook uitwerken waar
bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening en baliefuncties

het beste een plek kunnen krijgen. Een en ander hangt
mede af van hoeveel fysieke (winkel-)ruimte en distributieve ruimte er bestaat in Renkum. Momenteel
liggen er ook verschillende publieksaantrekkende
en verzorgende functies ver buiten het centrum, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Schaapsdrift en
Veentjesbrug. Het inzetten op verplaatsing van deze
functies naar (de omgeving) van het centrum leidt tot
een versterking van het centrum.
Nabij het centrum wil de gemeente een woonservicegebied realiseren. Een woonservicegebied nabij het
centrum is prettig voor de doelgroep die daar zal wonen en versterkt het draagvlak van het centrum.
De gemeente is ervan overtuigd dat als winkelfuncties, publieksaantrekkende functies en de woonservicegebied in en nabij het centrum meer aan elkaar
verbonden worden een levendig dorpshart mogelijk
is, waarmee inwoners van Renkum zich nog meer
verbonden voelen en waar het economisch klimaat zo
goed is dat ondernemers kunnen voortbestaan.
Europaplein en omgeving
Het inzetten op een compacter centrum heeft ook
consequenties voor de directe omgeving van het centrum waar momenteel verspreid winkels aanwezig
zijn. Concreet wil de gemeente de verplaatsing van de
winkelfuncties van het Europaplein naar het centrum
faciliteren. Het Europaplein en omgeving krijgt in de
structuurvisie vooral een woonfunctie. Ook maatschappelijke functies zouden hier een plek kunnen
krijgen. Bij een herstructurering van de detailhandel
moet ook een afweging gemaakt worden over het
plein zelf. Indien dit aan de orde komt zal nader onderzocht worden welke betekenis zo’n grote ruimte in
een woonomgeving heeft en of het huidige beeld dan
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nog past. Mogelijk kan een combinatie van wonen
(schaalverkleining) en / of groen worden ingepast.
Werklocaties in Renkum en Heelsum
Binnen de dorpskern liggen enkele specifiek daarvoor
ingerichte bedrijventerreinen. Om de werkgelegenheidspositie te behouden, maar tegelijk in te zetten op
een verdere ‘vergroening’, zoals verwoord in paragraaf
4.2. wordt per terrein het volgende beleid ingezet:

Locatie Schut
De papierfabriek Schut ligt op een bijzondere locatie
in het Heelsums beekdal waaraan de industrie haar
bestaan heeft te danken. Mocht het bedrijf op termijn
haar activiteiten op deze locatie stopt, zet de gemeente in op natuurontwikkeling of een gedeeltelijk hergebruik t.b.v. functies gericht op natuur, kunst, cultuur
of recreatie.
Locatie Norske Skog

Schaapsdrift
De gemeente wil Schaapsdrift als bedrijventerrein
behouden en het intensiever en efficiënter gaan benutten. Dat wil zeggen, het efficiënter inzetten van de
ruimte met een hogere dichtheid aan arbeidsplaatsen.
Op het bedrijventerrein komen momenteel enkele bedrijven voor, die van meer toegevoegde waarde zijn
als ze in of rondom het centrum en nabij maatschappelijke voorzieningen een plek zouden krijgen. Daar
zouden ze verbonden met andere functies een sterkere positie hebben. Specifiek gaat het dan om kantoorachtige en medische activiteiten. Verder kan de
uitstraling van Schaapsdrift verbeterd worden.
Veentjesbrug
Ook het terrein Veentjesbrug kan efficiënter en intensiever benut worden. Ook hier zijn economische activiteiten aanwezig (zoals medische voorzieningen) die
in en rondom het centrum en nabij maatschappelijke
voorzieningen sterker zijn. Veentjesbrug krijgt zo een
scherper profiel. In aansluiting op de gemeentwerf
zijn vergelijkbare bedrijven mogelijk.

Een bijzonder bedrijventerrein in Renkum is de
Norske Skog. Deze industrie heeft Renkum gevormd
en is verbonden met de Renkumse gemeenschap. De
gemeente maakt zich daarom sterk voor het behoud
van deze industrie en de bedrijvigheid die daarmee
verbonden is. Wel dient het beeld van de Norske Skog,
komende uit westelijke richting, verbeterd te worden.
Een deel van het bedrijventerrein wordt ingenomen
door andere bedrijven. Dit gebruik is echter zeer extensief. Voor de korte termijn liggen hier mogelijkheden om nieuwe bedrijfjes toe te staan en zodoende in
te zetten op een intensivering van het ruimtegebruik.
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Visie Renkum Heelsum
Buitengebied
bos, natuur & landgoederen
uiterwaarden
beekdal
agrarische enclaves
kansen voor cultuur-toerisme en recreatie
kansen voor natuur en watergerelateerde recreatie
ecologische verbindingen
realiseren ecologische relatie rijn-oever
ontwikkelen natuur, landschap en herkenbaarheid beekdalen
ontwikkelen recreatieve langzaamverkeersroute

ws

groen/blauwe opgaven / barrierewerking opheﬀen

ws

sportlocaties

Bebouwde kom
beheergebied; instandhouding wonen / voorzieningen / werken
bedrijvigheid intensiveren
bedrijvigheid op termijn transformeren naar:
- wonen/werken/recreatie

ws

- natuurontwikkeling

Inbreidings- en herstructureringslocaties
potentiele projectlocatie
stabiele dorpsrand

ws

woonservicegebied

Infrastructuur
versterken hoofdwegennet
lokale weg
lokale weg inrichten tbv langzamer rijden
overige routes
veerverbinding

Kern Renkum Heelsum
concentreren centrumvoorzieningen
ontwikkeling centrumpolen
herkenbare entree centrum
herstructureren europaplein en omgeving
concentreren sport- en cultureelmaatschappelijke functies
zoekzone maatschappelijke functies en onderwijs in groene setting

Figuur 22, visiekaart Renkum-Heelsum.

relaties dorp/rivier versterken
(zicht, toegankelijkheid en functies)
benutten bijzonder ensemble gebouwen
vergroten herkenbaarheid droogdalen

Inbreiden en herstructureren met kwaliteit
Binnen de dorpskernen komen diverse gebieden voor
waar de structuurvisie geen specifieke ontwikkelingen
voorstelt. Deze gebieden worden beheergebieden genoemd waarmee aangegeven wordt dat het beleid is
erop gericht het huidige beeld en gebruik van deze gebieden in hoofdlijn zo te houden. Een en ander neemt
niet weg dat kleinschalige veranderingen en kwaliteitsverbeteringen hier mogelijk en soms gewenst zijn. In
paragraaf 3.1.6 staat het beleid hierover verwoord. De
algemene lijn wordt in bestemmingsplannen doorvertaald. Enkele concrete en potentiële projectlocaties
staan hieronder.
Lopende projecten:
• Locatie Dorpsstraat oost, 1
• Bergerhof, 1
• 3b4 – de Rijnkom

In Renkum streeft de gemeente naar het behoud van
de werkgelegenheid in de directe woonomgeving. Dat
wil niet zeggen dat alles zo moet blijven als het is.
Enkele componenten van economie - het centrumgebied, de zakelijke dienstverlening en de maatschappelijke en verzorgingsfuncties – zijn reeds belicht.
Binnen de dorpskernen van Renkum en Heelsum valt
het op dat er veel kleine bedrijfjes aanwezig zijn binnen de woonomgeving. Op zichzelf is de aanwezigheid daarvan van belang voor de levendigheid en de
economie. Wanneer bedrijfjes niet meer passen in
de woonomgeving omdat er uitbreidingsbehoefte is
die niet ter plaatse kan worden gevonden dan wil de
gemeente dergelijke bedrijven behouden. Zo mogen
verspreid liggende bedrijfjes binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan en milieuwetgeving
worden hergebruikt, maar stimuleert de gemeente
ook een transformatie naar wonen binnen de context
van de wijk.
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Potentiële projectlocaties:
• Locatie vd Born, Kerkstraat
• Locatie vml drukkerij, Don Boscoweg
• Locatie Kranen,
• Ter Maten, Utrechtseweg 121
• Utrechtseweg/Groeneweg
• V.d. Bovenkamp, Bennekomseweg
• Opheem,Bennekomseweg/Bloemenlaan
• Ten Bohmer

Figuur 23 Bevolkingssamenstelling (Bevolkings prognose Gelderland 2007)

5 Dorpsvisie
Wolfheze
5.1

Inleiding

Wolfheze is een klein hecht dorp op de Veluwe, met
een versnipperde structuur. Kenmerkend is het rustig
groen wonen in een dynamische omgeving.
Het ontstaan van Wolfheze is te danken aan de ligging aan de spoorlijn en de vestiging van een station. Kenmerkend voor de omgeving zijn de akkercomplexen en de heide- en bosgebieden, wat echte
Veluwse kwaliteiten zijn. De eerste bebouwing ontstond aan de Wolfhezerweg. De uitgroei begon echter pas in 1906 toen het ‘Psychiatrisch Ziekenhuis
Wolfheze’ zich er vestigde, gevolgd door ‘Tehuis voor
Alleenstaande Blinden Het Schild’ in 1911. Na de
Tweede Wereldoorlog zijn planmatige uitbreidingen
gerealiseerd. De oorspronkelijke bebouwingsstructuur (een sterke lintbebouwing en een landgoedkarakter (Gelderse Roos) is nog altijd voelbaar. Het gebied wordt echter doorsneden door infrastructuur. De
belangrijkste opgaven voor Wolfheze zijn het creëren
van meer eenheid en het versterken van de groene
kwaliteiten.

In onderstaande wordt ingegaan op de betekenis
van de gemeentelijke hoofdkeuzes voor Wolfheze.
Daarnaast ligt er voor Wolfheze een aantal specifieke
opgaven:
• Wolfheze heeft door de ligging op een knooppunt
van infrastructuur veel overlast van geluid. De opgave is om deze overlast naar de toekomst toe te
verminderen.
• Wolfheze wordt daarnaast letterlijk doorsneden
door het spoor en mist een echt dorpshart. Opgave
is om meer (ruimtelijke) eenheid in het dorp te creëren en de barrièrewerking te verminderen.
• Er komt veel sluipverkeer door Wolfheze, wat als
hinderlijk wordt ervaren. Het gaat om verkeer dat
via Wolfheze van en naar Doorwerth, Arnhem
Noord of de snelweg A12 rijdt. Ook bij file op de
A50 en de A12 wordt de route door Wolfheze als
sluiproute gebruikt. Opgave is om de overlast die
hierdoor onstaat te verminderen.
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Figuur 24, landgoed Hoog Wolfheze (Bron: Atlas Gelderse Buitenplaatsen; De Veluwe)

5.2

Hoofdopgaven

Het versterken en verdiepen van de natuurlijke
kernkwaliteiten
Wolfheze wordt omgeven door Veluwse kwaliteiten;
de uitgestrekte bosgebieden, heide, open akkers en
lanen. Het ‘parklandschap’ van de Gelderse Roos
met haar monumentale gebouwen is een bijzonder
kwaliteit in Wolfheze. De openheid van het landschap
te noorden van Wolfheze heeft een grote historische
betekenis vanwege de luchtlandingen, die hier in de
Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. De
laatste jaren is bovendien veel geïnvesteerd in de natuur. Een groot deel van het open akkercomplex ten
noordwesten van Wolfheze is omgevormd naar natuur. Ook particulier initiatief, zoals bij Camping &
Chaletpark Lindenhof, leidt tot extra natuurontwikkeling. Vooral in het buitengebied wil de gemeente het
cultuurlandschap beter zichtbaar maken.
Bij Wolfheze manifesteert de versnippering van natuurgebieden zich echter zeer sterk. Een belangrijke
versterking van natuurlijke kwaliteiten wordt bereikt
door het verbeteren van natuurlijke verbindingen. De
belangrijkste maatregelen zijn het verzachten van de
barrières, veroorzaakt door infrastructuur. Hiertoe
wordt een aantal ecoducten (A12, spoorlijn) voorgesteld in de nabijheid van Wolfheze.

Airborne-geschiedenis beter zichtbaar en beleefbaar te maken.
• Verbinding te leggen met het omliggende landschap via goede veilige routes tussen het dorp, de
Veluwe en de andere dorpen.
Het dorp heeft rondom heldere dorpsgrenzen met
elk een eigen profiel. De openbare ruimte binnen
Wolfheze maakt echter een versleten indruk. Inzet is
om deze te verbeteren, waar mogelijk in combinatie
met projecten. De visie vraagt aandacht voor de uitstraling van de dorpslinten en de ruimte langs het
spoor. Zeer belangrijk in de ruimtelijke structuur van
Wolfheze is het realiseren van een herkenbaar dorpshart. Dit dorpshart moet de verschillende delen van
Wolfheze met elkaar verbinden; zowel het noordelijke
met het zuidelijk deel en het dorp met de Gelderse
Roos. Zo heeft verbinden een heel bijzondere betekenis in Wolfheze.
De natuurlijke kwaliteiten van de omgeving bindt de
bewoners aan Wolfheze. Om deze binding te verbeteren wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt, zodat bewoners ook gemakkelijker kunnen genieten van de aanwezige kwaliteiten. Het bereikbaar
en toegankelijk houden van de natuurgebieden ten
noordwesten van Wolfheze en het verbeteren van de
toegankelijkheid naar de Veluwe zijn de meest in het
oog springende maatregelen.

De gemeente wil de bewoners sterker binden aan haar
kernkwaliteiten door naast natuurontwikkeling:

Clustering en bundeling van voorzieningen

• De openbare ruimte op te knappen. De landschappelijke kwaliteiten van de Veluwe mogen beter toegankelijk zijn in het dorp zelf.
• De cultuurhistorische gegevendheden, zoals de

Om de sociale vitaliteit te ondersteunen is het behoud van accommodaties voor verenigingen zoals
De Burcht en de basisschool belangrijk. Daarnaast wil
de gemeente door (slimme) combinaties extra voor-
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zieningen realiseren, waar mogelijk in samenwerking
met particulieren en de aanwezige instellingen.
Een specifieke kans voor bundeling van voorzieningen
is gelegen op de Gelderse Roos. Ook in de huidige
situatie komen er voorzieningen voor op het institutenterrein, die voor bewoners toegankelijk zijn en de
integratie bevorderen. Een andere mogelijkheid is het
fysiek bundelen van voorzieningen in een Kulturhus.
Een lichte groei van de bevolking kan de levensvatbaarheid van voorzieningen vergroten en betekent
ook extra draagvlak voor het voortbestaan van het station en mogelijk de uitbreiding van dienstverlenende
werkgelegenheid, zoals in de zorg.
Een breed samengestelde bevolking
Wolfheze heeft een vergrijsde bevolking. Het dorp is
met 27% ouderen niet het meest vergrijsde dorp van
de gemeente, maar ligt met dit percentage wel ruim
boven het gemeentelijke en provinciale gemiddelde.
De woningvoorraad in Wolfheze bestaat bijna voor
de helft uit vrijstaande woningen (voor de gehele gemeente is dit bijna 20 %). Het aandeel appartementen en rijtjeswoningen is bijzonder laag in vergelijking
met de hele gemeente. Ongeveer een derde van de
woningen bestaat uit huurwoningen.
In Wolfheze is nog enige ruimte voor woningbouw,
die de gemeente graag benut. Het betreft locaties,
waar geen bijzondere kwaliteiten, die binnen de EHS
en Natura 2000-gebieden worden beschermd, voorkomen. Bovendien zijn en worden hiermee enkele
bedrijfslocaties gesaneerd, waarmee er de mogelijkheid bestaat de ruimtelijke kwaliteit van de kernrand
te verbeteren. Door de nabijheid van het spoor en
natuurgebieden is een zorgvuldige inrichting wel be-

langrijk. Met de nieuwbouwlocaties zet de gemeente
in op het bereiken van een brede bevolkingssamenstelling, hetgeen voor het precaire evenwicht waarin
voorzieningen in kleine kernen zich vaak begeven zeer
belangrijk is.
In de huidige woningvoorraad bestaat weinig ruimte
voor herstructurering om de woningvoorraad aan te
passen voor een brede bevolkingssamenstelling. Voor
de nieuwbouwlocaties bestaat daarom bijzondere
aandacht voor woningen gericht op jonge, startende
gezinnen.
Groene werkgelegenheid
De werkgelegenheid van Wolfheze wordt vanouds bepaald door de zorginstellingen die hier gevestigd zijn.
Deze werkgelegenheid heeft bijgedragen aan de levensvatbaarheid van het station in Wolfheze, wat een
belangrijke kwaliteit voor het dorp is. De gemeente wil
de relatie tussen werken en het station in stand houden en zet in op het behoud van de specifieke werkgelegenheid in de zorgsector, maar wil ook meewerken
aan kleinschalige mogelijkheden voor andere dienstverlenende bedrijven.
Daarnaast krijgt Wolfheze de kans om een toeristisch
startpunt te worden. De kwaliteiten van het landschap
moeten goed ontsloten zijn. Nieuwe functies die aansluiten bij de kwaliteiten van natuur en landschap versterken haar kernwaarden. De gemeente ondersteunt
initiatieven die Wolfheze als cultuurhistorisch of recreatief dorp op de kaart zetten.
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Visie Wolfheze
Buitengebied
bos, natuur & landgoederen
agrarische enclaves
kansen voor cultuur-toerisme en recreatie
natuurontwikkeling
ecologische verbindingen
ontwikkelen natuur, landschap en herkenbaarheid beekdalen
sportlocaties

Bebouwde Kom
beheergebied;
instandhouding wonen / voorzieningen / werken

Inbreidings- en herstructureringslocaties
lopend project
potentiele projectlocatie
stabiele dorpsrand

Infrastructuur
versterken hoofdwegennet
lokale weg
overige routes
ambitie aansluiting A50 op Amsterdamseweg

Kern Wolfheze
institutenterrein
- intensiveren
- zichbaar maken cultuurhistorische kwaliteiten
versterken relaties “Gelderse Roos” & “dorp”
herinrichten openbare ruimte
parkzone
herinrichting plein
ontwikkeling stationszone
geluidsmaatregelen
recreatieve routes
poreuze dorpsrand met doorzichten
versterken groene beleving spoor
ontwikkelen recreatie
behoud lintstructuur binnen groene en statige setting

Figuur 25, visiekaart Wolfheze.

Goede verbindingen

5.3

Wolfheze is te klein om een volledig voorzieningenapparaat in stand te houden. Daarom zijn verbindingen met omliggende dorpen van groot belang. In de
structuurvisie heeft het spoor in Wolfheze een belangrijke functie. Om dit station aantrekkelijker te maken,
maar ook voorzieningen in andere dorpen beter bereikbaar te maken, maakt de gemeente zich sterk voor
het behoud en verbeteren van de dienstregeling van
het station. Eventuele ontwikkelingen rond de Hoge
SnelheidsLijn Oost en de verbreding van de A12 (verhoging van de brug over het spoor) kunnen aanleiding
zijn om een verdieping van het spoorweg traject bij
Wolfheze te overwegen. In dat geval ontstaat er een
kans om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren en
te versterken. Tegelijkertijd geeft dit een extra dimensie aan ontwikkelingsmogelijkheden van en rond het
station.

De Wolfhezerweg

Het is daarom van groot belang om aandacht te houden voor de economische waarde van het station,
o.a. door goede verbindingen met omliggende dorpen
te creëren. Met name voor Doorwerth, maar ook voor
Renkum en Heelsum kan het station Wolfheze als opstappunt dienen als er goede parkeerfaciliteiten zijn.
Daarnaast wil de gemeente Wolfheze meer verbinden
met de voorzieningen in de andere kernen van de gemeente (o.a. Renkum en Doorwerth).
Verkeersmaatregelen worden grotendeels op Rijks- of
provinciaal niveau genomen. Door inrichtingsmaatregelen wil de gemeente doorgaand verkeer afremmen
en ontmoedigen. De gemeente zet zich in voor het
verminderen van de milieuhinder, die ervaren wordt
door de ligging van de snelweg A50. Bij de verbreding
van de weg wordt gezocht naar compenserende maatregelen voor het geluid.

Gebiedsgerichte toelichting

De Wolfhezerweg draagt het zuidelijke deel van
Wolfheze. Het heeft de uitstraling van een laan met
afwisselende relatief grotere panden met verschillende - streekeigen - architectuur in een groene setting.
Deze uitstraling wordt her en der onderbroken. De
structuurvisie maakt nieuwe projecten mogelijk, die
bijdragen aan het statige beeld van de laan. Aan de
noordzijde mag de entree zich eveneens meer als een
laan presenteren. Om Wolfheze als toeristisch startpunt beter te profileren wil de gemeente dat het fietsen aan of langs de Wolfhezerweg veel nadrukkelijker
in de inrichting wordt meegenomen.
Aan de Wolfhezerweg bevinden zich enkele (voormalige) agrarische bouwblokken. Hergebruik van deze
percelen ten behoeve van wonen, zorg of recreatie kan
aan de orde zijn als hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. Het centrum voor
visueel gehandicapte ouderen Het Schild mag zich
meer als een visitekaartje aan de entree presenteren.
Daarom heeft een minder introverte ligging aan de
Wolfhezerweg de voorkeur.
Het dorpshart en station
De hoofdfunctie is wonen, maar combinaties met
dienstverlening zijn mogelijk. Ambitie voor het
dorpsmidden is om er een herkenbaar dorpshart
van te maken. Het kruispunt van de spoorlijn met de
Wolfhezerweg fungeert al als ruimtelijke middelpunt
in het dorp. Door de openheid, de enigszins versleten
openbare ruimte en de verkeersdrukte fungeert de plek
niet als dorpshart. Zowel de school (oostelijk) als de
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Gelderse Roos (westelijk) liggen enigszins verscholen
achter de randen van het plein. De Wolfhezerweg blijft
echter ook een doorgaande functie houden.
De voorgestelde inrichting is dorps met een pleinuitstraling, waarbij de auto te gast is. De ambitie
is om de inrichting door te trekken over het spoor,
waardoor ook het speelveld aansluiting bij het plein
krijgt en ‘erbij’ gaat horen. Zo wordt het plein de letterlijke schakel tussen het noordelijke en zuidelijke
deel van Wolfheze. Rondom het station en de school
kunnen gebouwen worden ingezet voor kleinschalige
werkfuncties (dienstverlening). Via het plein moeten
herkenbare, maar informele routes worden gecreëerd
naar de achterliggende buurten, waardoor het plein
een echt middelpunt kan worden.
De Gelderse Roos
Voor de Gelderse Roos is de ambitie om in overleg
met de eigenaren en gebruikers van het terrein ruimte
te bieden aan nieuwe functies binnen de historische
context van het aangelegde park. De bouwmogelijkheden op het park zijn echter beperkt om zo een dunne
bezetting in een groene parkinrichting mogelijk te
houden. De cultuurhistorische waarde van het complex wordt onderstreept.
Nieuwbouw binnen een dorpse setting
In Wolfheze wil de gemeente enige nieuwbouw realiseren, waarmee tevens de ruimtelijke kwaliteit van de
spoorzone verbeterd kan worden. De noordzijde van
de spoorlijn heeft een enigszins eenvormige opbouw
door projecten vanaf de jaren ’60. Om deze structuur
te doorbreken wordt op nieuwe locaties meer variatie

aangebracht. Nadrukkelijk wordt de relatie gezocht
met de groene omgeving, wat nu bij de inrichting van
het zuidelijke deel van Wolfheze al wel sterk naar voren komt. Dit kan door op het terrein Barenburg een
dunnere verkaveling te realiseren met meer ruimte
voor groen in westelijke richting, zodat er geen harde
bebouwde rand naar de aanliggende natuurgebieden
ontstaat.
De gemeente onderscheidt in deze structuurvisie lopende projectlocaties en potentiële projectlocaties
voor woningbouw. Het gaat om de volgende locaties.
Lopende projecten:
• Locatie Willemsen
• Locatie Sara Mansveld
Potentiële projectlocaties:
• Locatie Barenburg
Spoorzone
De spoorzone is een gebied met een verrommelde
aanblik. De buurten en instellingen liggen er met de
rug naartoe en voorzieningen, zoals de parkeerplaats
maken een versleten indruk. Een herinrichting van dit
gebied bestaat uit een goed ingerichte groenzone, een
nette parkeervoorziening (P+R), aansluitend op de
pleininrichting, fietsvoorzieningen en straatmeubilair.
Waar mogelijk mag bebouwing (zoals woonbebouwing of de bebouwing van de Gelderse Roos) zich aan
de Parallelweg presenteren. Aan de noordzijde wordt
in relatie tot nieuwe woningbouwontwikkelingen een
groenzone ingericht. Ecologische waarden, die in de
relatieve rust van de spoorzone voorkomen moeten
worden ingepast in een groenzone.

Buurten ten zuiden van de spoorlijn

Buitengebied

Veel woongebieden binnen de dorpskernen vormen
beheergebieden. De structuurvisie stelt hier geen specifieke ontwikkelingen voor. Het beleid is erop gericht
het huidige beeld en gebruik van deze gebieden in
hoofdlijn te houden.

Wolfheze heeft een fraai buitengebied met veel bos- en
natuurgebieden. De gemeente streeft naar een optimale toegankelijkheid van het buitengebied binnen de
randvoorwaarden, die natuurbescherming stelt. Door
de ligging van het NS station leent Wolfheze zich voor
een recreatief startpunt. Nieuwe functies die een bijdrage leveren aan de recreatieve aantrekkelijkheid of
de cultuurhistorische betekenis van het gebied voor
het Airborne-toerisme worden gestimuleerd.

Kleinschalige veranderingen en kwaliteitsverbeteringen zijn hier echter mogelijk en soms gewenst. Zo
mogen verspreid liggende bedrijfjes binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan worden hergebruikt, maar stimuleert de gemeente ook een transformatie naar wonen binnen de context van de wijk.
In paragraaf 3.1.6. staat in algemene zin het beleid
hierover verwoord.
Buurten en linten ten noorden van de spoorlijn
De Lindeboomlaan heeft een eenvormige uitstraling
en past qua beeld minder goed bij de oorspronkelijke
opbouw van Wolfheze. Mocht herstructurering aan
de orde komen dan stuurt de gemeente op een meer
gevarieerde opbouw van het stratenpatroon en de
bebouwing.
De Duitse Kampweg vormt een dorpse afronding
met mooie doorzichten naar het achterliggende open
landschap, wat door bewoners positief wordt gewaardeerd. Mochten zich in de toekomst transformatievragen voordoen dan wordt ingezet op het behoud
van dit beeld. Hergebruik met behoud van de huidige
uitstraling en agrarische of recreatieve functies wordt
gestimuleerd.

Hazeleger
Op het voormalige recreatieterrein tussen de
Amsterdamseweg en de Wolfhezerweg, dat in de jaren
’70 is gerealiseerd, is de woonfunctie intussen gelegaliseerd. Het terrein vormt nu een woongebied in een
bosachtige setting en vormt een beheergebied.
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6 Dorpsvisie
Oosterbeek
6.1

Inleiding

Oosterbeek ligt op de rand van de Veluwe en het rivierengebied. Het cultuurhistorische aspect en het
ontstaan van Oosterbeek voert in de inrichting de boventoon. Het oude deel van Oosterbeek bestaat uit
de drie vroegere buurtschappen Dreyen, Klingelbeek
en de Benedendorpsweg/Weverstraat. Langs de
Utrechtseweg werden villa’s en buitens gerealiseerd,
terwijl de omgeving van Oosterbeek tot een veelheid
van landgoederen en buitenplaatsen werd omgevormd. In eerste instantie werd vanaf het begin van de
20e eeuw het gebied ten zuiden van de Utrechtsweg
ingevuld tussen de lintbebouwing. Hier overheerst
nog altijd een organische opbouw en veel groen.
Het sterke relief is hier mede de oorzaak van. Het
Zweiersdal, de insnijding van de stuwwal ten oosten
van de Weverstraat, is nooit bebouwd. De bebouwing
in het noordelijke deel van Oosterbeek volgde later.
Dit is dan ook planmatiger van opzet. De historische kwaliteiten, die zich uit in de vele landgoederen,
sprengbeken en beekdalen zijn op veel plaatsen voelbaar in en om het dorp.
Veel van de kernkwaliteiten van de gemeente Renkum
komen in Oosterbeek dus bij elkaar. In het onderstaande worden de opgaven voor deze kernkwalitei-

ten en de betekenis van de vijf hoofdkeuzen van de
strategische visie beschreven. Daarnaast ligt er voor
Oosterbeek een aantal specifieke opgaven:
• Het huidige Oosterbeek heeft lange oost-westlijnen en lange noord-zuid-lijnen. Zij dragen het
dorp al honderden jaren. De oost-west lijnen
(Benedendorpseweg, Utrechtseweg en spoorlijn)
zijn naast verbindingen ook barrières. De noordzuid-lijnen die Oosterbeek verbinden met het landschap zijn nu opgeknipt. Een belangrijke ruimtelijke
opgave is om sterke noord zuid relaties te creëren
om de kernkwaliteiten als onderdeel van de hoge
woonkwaliteit in Oosterbeek te versterken.
• De Utrechtseweg is een drukke verkeersader, die
voor doorgaand verkeer tussen het westelijke deel
van de gemeente, de A50 en Arnhem veel gebruikt
wordt. Deze drukte conflicteert met de centrumfunctie die de Utrechtseweg in Oosterbeek heeft.
• De aanwezigheid van twee sporen kan een kwaliteit zijn, maar wordt onderbenut. Rond het huidige
station bevindt zich beperkte werkgelegenheid en
het spoor Arnhem – Nijmegen kent ter hoogte van
Oosterbeek geen station. Opgave is om voor de bereikbaarheid van Oosterbeek veel sterker in te zetten op het spoor en het spoor ook beter te benutten
bij de ruimtelijke inrichting.
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Figuur 26. Ligging van de landgoederen bij Oosterbeek.

6.2

Hoofdkeuzes doorvertaald naar
Oosterbeek

Het beschermen en versterken van de natuurlijke
kernkwaliteiten
De landgoederen zijn sterk vormend geweest in de
ontstaansgeschiedenis en de huidige landschappelijke
kwaliteit van Oosterbeek. Daarnaast ligt Oosterbeek
op de flank van de stuwwal, waar de Veluwe contact
maakt met de uiterwaarden van de Rijn. De sprengbeken, het reliëf, de zichtlijnen en de landschappelijke
compositie vormen unieke kwaliteiten. Zij vormen de
kernkwaliteiten bij Oosterbeek. Hier kan de gemeente
de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten
van de groene schouwburg tonen. Het verdiepen van
de kernkwaliteiten betekent in Oosterbeek vooral een
versterking van de (kwaliteit en economische vitaliteit
van de) landgoederen en het zichtbaar maken van
de beken. Binnen Oosterbeek is beleid geformuleerd
voor het omgaan met restanten van landgoederen en
voor de landgoederen buiten de bebouwde kom faciliteert de gemeente nieuwe economische dragers,
die goed zijn voor de ruimtelijke, natuur- en en cultuurhistorische kwaliteit (zie paragraaf 3.1.2.). In het
Zweiersdal, dat structurerend is geweest bij de opbouw van Oosterbeek rond de Weverstraat wordt de
zichtbaarheid bevorderd. Voor de overige beken worden waterkwaliteits en - kwantiteitsmaatregelen voorgesteld (zie paragraaf 3.1.3).
Ontwikkelen van de rand:
De ligging op de rand van Veluwe naar Rivierengebied
maakt Renkum uniek. Zoals verwoord in de strategische visie wil de gemeente de kwaliteiten van deze
ligging doorontwikkelen. Specifiek voor de rand in

Oosterbeek gaat het om:
• Relaties tussen landgoederen in de kern en het uiterwaarden landschap.
• Veiligstellen en ontwikkelen van doorzichten vanuit
de dorpskern op het landschap.
• Uiterwaarden beter bereikbaar en bewandelbaar
maken.
• Koesteren, en meer herkenbaar maken van de kwaliteit van het Kerkpad en Unksepad.
• Verbeteren van de bekendheid en kansen van De
Westerbouwing.
• Kwaliteitsverbetering omgeving Klingelbeekseweg.
• Airborngeschiedenis.
• Route’s, die kunst- en cultuurhistorische kwaliteiten met elkaar verbinden.
Centraal bij de versterking van de structuur en de
ruimtelijke kwaliteit staat het versterken van noord –
zuid relaties waarmee het dorp beter met de omgeving wordt verbonden en beter “leesbaar” wordt. Via
deze lijn kan Oosterbeek haar kwaliteiten beter beleefbaar maken. De oost west gerichte relaties (zoals
de spoorlijn en de Utrechtseweg) zijn verkeerskundig
van belang, maar mogen geen barrière opleveren.
De gemeente wil de bewoners nog sterker binden aan
haar kernkwaliteiten, door:
1. aandacht voor de eigen cultuurhistorisch bepaalde karakteristiek die gevormd wordt door overwegend dorpse bebouwing in een groene omgeving
waarbij tussen de bebouwing, de ruimte en het
onderliggende landschap een sterke relatie bestaat. Binnen die structuur heeft Oosterbeek een
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eigen stijl ontwikkeld als het gaat om bebouwing
en openbare ruimte. De gemeente zal deze samenhang veiligstellen in haar ruimtelijke plannen.
2. verbinding te maken met het omliggende landschap via goede routes vanuit het dorp naar de
Veluwe en de Rijn.
De gemeente wil de sterke verwevenheid van
Oosterbeek met kunst en cultuur verder versterken.
Allerlei uitingen van kunst en cultuur worden mogelijk
gemaakt en liefst zo direct mogelijk gekoppeld aan de
woonomgeving en de cultuurhistorisch waardevolle
omgeving. Het cultuurhistorisch erfgoed wordt beschermd en krijgt voor de toekomst een betekenis. De
volgende mogelijkheden worden geboden:
• Mogelijkheden voor galeries en ateliers (o.a. in de
Weverstraat).
• Hergebruik van cultuurhistorisch waardevolle
panden (ook in de woonomgeving) voor kunst en
cultuur.
• Mogelijkheden voor functies en evenementen op
landgoederen.
Zorgvuldig ruimtegebruik
Het bedrijventerrein Klingelbeekseweg heeft een lage
kwaliteit. De gemeente wil dit terrein transformeren
naar meer passende bedrijvigheid en wonen.
Clustering en bundeling van voorzieningen
Door de hoge waarde van natuur en landschap
rondom (en in) Oosterbeek is de ontwikkelruimte
in Oosterbeek zeer beperkt. De gemeente zal het

voorzieningenniveau op de regio afstemmen. Voor
Oosterbeek worden relaties gelegd met Arnhem.
Daarbinnen zal Oosterbeek zichzelf profileren met
haar eigen bijzondere kwaliteiten. In Oosterbeek kiest
de gemeente voor een compacter, completer en comfortabeler centrum om het geheel economisch krachtiger en aantrekkelijker te maken. De belangrijkste
bundeling en clustering van voorzieningen zal plaatsvinden rond het kernwinkelgebied Utrechtseweg –
Weverstraat (bundeling van winkels, horeca, kunst
en cultuur) en rond De Dennekamp (clustering van
maatschappelijke voorzieningen). Daarnaast wordt in
Oosterbeek op drie locaties ingezet op clustering van
ouderenwoningen met zorg. Voorzieningen, die bijdragen aan een sterkere sociale samenhang in buurten moeten een sterke binding met de wijken behouden. De menging van maatschappelijke gebouwen in
woongebieden blijft in stand, zowel in de vorm van
scholen als bij hergebruik van deze gebouwen.
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Een breed samengestelde bevolking
In Oosterbeek wonen ongeveer 11.000 mensen. De
samenstelling van de bevolking ligt bij benadering
op het gemeentelijk gemiddelde. Het aantal kinderen en jongeren ligt iets lager en het aantal ouderen
iets hoger. Per wijk verschilt dit enigszins. Ten noorden van de Utrechtseweg (Oosterbeek Noord) kent
Oosterbeek een meer ontgroende en vergrijsde bevolkingssamenstelling. Ten zuiden van de Utrechtseweg
is het aantal kinderen en jongeren juist iets hoger. Dit
heeft te maken met de samenstelling van de woningvoorraad. Het aantal eenpersoonshuishoudens ligt
net boven het gemeentelijke gemiddelde terwijl het
percentage gezinnen iets lager ligt.

Figuur 27.
De algemene kernopgave voor
Oosterbeek is vervat in het
motto “dorp tussen Veluwe
en Rijn”.

Figuur 28. Bevolkingssamenstelling (Bevolkings prognose
Gelderland 2007)

Figuur 29 Bevolkingssamenstelling (Bevolkings prognose
Gelderland 2007)

De gemeente gebruikt herstructureringen en de beperkte bouwmogelijkheden om bij te dragen aan een
breed samengestelde bevolking in Oosterbeek. Voor
ouderen wordt hierbij een directe relatie gelegd met de
aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen.
Groene werkgelegenheid
De gemeente zet in op behoud van de werkgelegenheidspositie in Oosterbeek, maar het accent zal gezien de bevolkingssamenstelling, de vergrijzing en
het hoge opleidingsniveau verschuiven. Meer dan
nu komt het accent te liggen op dienstverlening en
werkgelegenheid in de woonomgeving en de omgeving van het centrum. De gemeente geeft nadrukkelijk
de ruimte aan dienstverlenende bedrijven, zeker waar
ze een relatie kunnen leggen met andere functies.
De kansen, die de aanwezigheid van het station in
Oosterbeek biedt wil de gemeente benutten.

Met het versterken van de structuur van de noord –
zuid - lijnen wil de gemeente tegelijk enkele barrières
slechten. Het gaat hierbij specifiek om een betere oversteekbaarheid van de Utrechtseweg en het spoortracé.
Graag ziet de gemeente dat de verkeersintensiteit
op de Utrechtseweg afneemt. Verkeersmaatregelen
worden echter vooral op het schaalniveau van provincie en rijk genomen. Structuuropgaven buiten
Oosterbeek kunnen een verlichting van de verkeersdruk in Oosterbeek inhouden. In regionaal verband
maakt de gemeente zich sterk voor verbetering van de
aansluiting van de Amsterdamseweg op het rijkswegennet en voor een aansluiting van Arnhem-Zuid op
de A50. Deze ingrepen zullen in ieder geval als effect
hebben dat verkeer minder snel de Utrechtseweg zal
nemen. Echter, gezien de autonome toename van het
gemotoriseerd verkeer en de huidige intensiteit is het
realistisch te stellen dat de Utrechtseweg een zwaar
belaste route blijft.
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Goede verbindingen
De opgave is om de kernkwaliteiten van Oosterbeek
beter te benutten, om daarmee de woonkwaliteit nog
verder te verhogen. Het landschap is niet overal goed
toegankelijk en de bijzondere landschappelijke relatie
van Oosterbeek met haar omgeving is daarom ook
niet overal voelbaar. Daarom zet de gemeente in op
meer verbindingen voor fietsers en wandelaars naar
de directe omgeving. Maatregelen, die in de structuurvisie worden genomen zijn een extra (langzaam
verkeer) oversteek over het spoor (Lebretweg) en
wandelpaden in de uiterwaarden. Ook wordt op twee
plekken ingezet op verbindingen over de rivier via het
Drielseveer en de fietsbrug. Zo wordt Oosterbeek verbonden met de Betuwe en tegelijk kan Oosterbeek beter functioneren als groene schouwburg.

In de wijken komen geen specifieke structuurvragen
voor. Door inrichtings-maatregelen en de verder ontwikkelen van woongebieden tot 30 kilometer zones
wordt doorgaand verkeer afgeremd en ontmoedigd.

6.3

Gebiedsgerichte toelichting

De opgaven in Oosterbeek zijn vooral structuurversterkende opgaven. Er zijn geen grote ingrepen, er wordt
sterk doorgeborduurd op de huidige kwaliteiten.
Structuurversterking Noord-Zuid verbanden
ws

Zoals in de inleiding weergegeven heeft het huidige
Oosterbeek een stratenpatroon, met lange oost-west
lijnen (Benedendorpseweg, Utrechtseweg en spoorlijn), die naast verbindingen ook barrières vormen. De
noord-zuid-lijnen, die Oosterbeek met het landschap
kunnen verbinden zal de gemeente gaan versterken.
Dat houdt het volgende in:

Figuur 30; Visiekaart Uiterwaarden Oosterbeek (Legenda zie pag. 123)

• De noord-zuid-lijnen moeten routes worden waarlangs vooral het langzaam verkeer zich makkelijk
en veilig kan bewegen. Er moet ruimte gegeven
worden aan het langzaam verkeer. Dat legt opgaven op de punten waar deze lange noord-zuid lijnen de oost-west-lijnen kruisen. Deze punten moeten veiliger en ruimtelijk herkenbaarder worden.
Voorgesteld wordt om enkele noord-zuid-lijnen te
herstellen, bijvoorbeeld door de Lebretweg met de
van Limburgstirumweg te verbinden en het spoor
middels een brug oversteekbaar te maken. Deze
route is gericht op fietsers en wandelaars.
• De noord-zuid-lijnen zijn allen oude lijnen die al
meer dan een eeuw het dorp dragen. De kwaliteit
van de bebouwing en de inrichting van de open-

bare ruimte moet zich verhouden met die historie. Overigens gaat het aan deze lijnen vooral om
beheer en herontwikkeling. Er worden geen grootscheepse nieuwe ontwikkelingen voorgesteld.
• Aan de uiteinden van de noord-zuid lijnen dient het
aantrekkelijk te zijn het landschap van de Veluwe
en de Rijn te verkennen. Een mooi uitzichtpunt,
rustpunt of informatiepunt kan dat versterken.
Inzetten op verbinding met de kwaliteiten uit de
omgeving
De uiterwaarden
De gemeente wil het uiterwaardenlandschap beter bereikbaar en toegankelijk maken omdat het bijdraagt
aan de recreatiemogelijkheden en het beleefbaar maken van water. Naast de lange afstandsroute (”onderlangs”) door de gehele uiterwaarden in de gemeente
(zie hoofdstuk 8) worden passend binnen het open
karakter van de uiterwaarden struinroutes voorgesteld die ommetjes vanuit het dorp mogelijk maken.
Kleinschalige ontwikkelingen zoals een rustpunt, of
informatiepunt versterken de aantrekkelijkheid van
dit gebied. Op twee plaatsen wil de gemeente de
oversteek over de Neder-Rijn mogelijk maken; via het
Drielse Veer en door een fietsroute langs de spoorlijn
aan te leggen.
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LANGE TERMIJN ONTWIKKELING
STATION / SPOORZONE
Figuur 18. “Het spoor in Oosterbeek ligt verdiept. Dat biedt kansen het spoor te overkappen. Daarmee is het treingeluid verleden tijd.
Ook ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op de overkapping. Voorstelbaar zijn
verschillende nieuwe ontwikkelingen, er liggen
meerdere kansen:

• Het landschap te noorden van Oosterbeek wordt onderdeel van het dorp.
• Er ontstaat extra ruimte rondom het station. Dit kan
mogelijk extensief worden benut als extra woon- en
werkruimte of de behoefte aan nieuwe sport- of an-

dere maatschappelijke functies in te vullen.
• De parkeerdruk die thans aanwezig is in bepaalde
buurten zou verlicht kunnen worden.

ws

Figuur 31. Uitsnede van de visiekaart voor Oosterbeek. Structuurverbeteringen voor het centrumgebied (Legenda zie pag. 123).

beheer of herstel van het landgoed gebaat is. Aan de
noordzijde van Oosterbeek liggen enkele landgoederen die niet even sterk herkenbaar zijn. In de toekomst
is het voorstelbaar dat bijMillhill en de Johannahoeve
functieverandering aan de orde zal zijn. De gemeente wil actief meedenken aan het vinden van nieuwe
functies en beheerders in bestaande gebouwen die in
staat zijn de landgoederen meer betekenis te geven
voor het dorp, bij te dragen aan het herstel van de
belangrijkste kwaliteiten en zo mee te schrijven aan
de geschiedenis.
Poort naar de Veluwe

Atlas Gelderse Buitenplaatsen; De Veluwe

De Hoge Veluwe ligt nabij! Door het krachtiger maken
van de noord-zuid-lijnen wil de gemeente de relatie
met de Veluwe versterken. Een goede bereikbaarheid
en toegankelijkheid van het gebied ten noorden van
Oosterbeek en ten zuiden van de A12 is daarbij van
belang. Samen met de gemeente Arnhem zal de gemeente zich inzetten op kwaliteitsversterking van dit
landschap.

Zichtbare en toegankelijke landgoederen
Benutten van het spoor en de spoorzone
Oosterbeek dankt haar identiteit in belangrijke mate
aan haar landgoederen. Landgoederen horen bij het
dorp en moeten goed toegankelijk voor de bewoners
zijn. Het behoud en herstel van deze landgoederen
staat voorop. Het historisch beeld is in beginsel de
referentie voor toekomstige ontwikkelingen. Met het
herstel van de kwaliteit en kwantiteit van water in de
beken wordt de beleefbaarheid van water versterkt.
Belangrijke .elementen hieruit zijn lanen, zichtlijnen
en het bebouwingsensemble. In paragraaf 3.2.1. staat
het beleid van functieverandering en bouwmogelijkheden op landgoederen. De gemeente kan hier nieuwe functies of bebouwing toestaan als hiermee het

Het station is van grote waarde voor Oosterbeek. De
waarde van de goede bereikbaarheid gaat de gemeente de komende jaren beter benutten. Ingezet wordt
op meer frequente treinverbindingen. Nieuwe kantoorachtige ontwikkelingen in de directe stationsomgeving versterken de bereikbaarheidswaarde van het
station.
De Stationsweg is als oud lint een drager van het stedelijk weefsel in Oosterbeek en voert van het station naar
het centrum. Het stedenbouwkundig beeld van deze
fraaie laan dient behouden te blijven. Transformaties
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zijn mogelijk als het bijdraagt aan het historische statige karakter. Vanwege de bijzondere positie tussen
station en centrum is functieverandering van bestaande panden naar kantoren hier voorstelbaar. De gemeente wil onderzoeken of het potentieel van de stationsomgeving daarnaast nog beter benut kan worden
rekening houdend met overige kwaliteiten. Op lange
termijn zijn er wellicht meer potenties (zie inzet ‘lange
termijn’). De mogelijkheid van een overkapping van
het spoor wordt niet meegenomen in het beleid van
de structuurvisie, maar kan een onderzoeksopdracht
worden voor de lange termijn.
Aantrekkelijk en verkeersveiliger centrum
Oosterbeek heeft een langgerekt centrum langs de
Utrechtseweg (ongeveer 500 meter lang) met de
Weverstraat als zuidelijke uiloper. Er bevinden zich
enkele trekkers in de vorm van drie supermarkten. De
supermarkten liggen ver uiteen en trekken het centrum als het ware uiteen. De Utrechtseweg is verder
eenzijdig bewinkeld met veel gespecialiseerde winkels
in het hogere segment.
De aanwezigheid van meerdere hoogwaardige winkels in Oosterbeek geeft het centrum wel potentie als
‘winkelgebied’ (zie paragraaf 3.3.2.). De Weverstraat is
daarnaast een verrassend winkelstraatje met diverse
gespecialiseerde winkels. Hoewel de supermarkten
zich aan de uiteinden van het centrum bevinden is
geen sprake van een sterke polenstructuur. Daarvoor
is de winkelstrip langs de Utrechtseweg te lang en te
versnipperd.
Het centrum van Oosterbeek vraagt om verbetering.
De opgave voor Oosterbeek is het realiseren van een

ingedikt en compact centrum, met een gezellig, aantrekkelijk en veilig hart. Bovendien moet voor een
goede centrumstructuur een circuit mogelijk zijn (zie
paragraaf 3.3.2.). De hoogwaardige winkels kunnen
hierdoor aan kracht winnen. Ook wordt een koppeling
gelegd met andere functies om het centrum verder te
versterken. Hieronder worden de hoofdlijnen nader
toegelicht:
• Ingezet wordt op een verdere concentratie van winkels door het aanwijzen van een kernwinkelgebied.
Dit bevordert het winkelen, boven het gericht boodschappen doen, waardoor combinatie aankopen
worden gestimuleerd. Door de concentratie zullen
investeringen ook gerichter gaan plaatsvinden. Dat
betekent niet dat alle winkels verplaatst moeten
worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
het kernwinkelgebied en de aanloopgebieden. In
de aanloopgebieden kan een menging van functies
plaats hebben. Naast winkels is hier ook ruimte
voor andere publieksaantrekkende functies. Aan de
Utrechtseweg kunnen dat dienstverlenende functies zijn, in de Weverstraat ligt een menging met
functies gericht op kunst en cultuur of snuisterijen
voor de hand.
• Een centrum heeft een rustpunt nodig. Het plein
1946 kan een rustpunt in het centrum worden, een
mooi plein met ruimte voor horeca als hart voor
bewoners en winkelend publiek.
• Er zal een eenvoudig rondje van de Weverstraat
naar de Utrechtseweg gerealiseerd worden, waarmee een klein winkelcircuit ontstaat.
• Van belang voor het goed functioneren van het centrum is een goede plaatsing van de grote ruimtevragers, de supermarkten. Het sterkste is de plaatsing
van de supermarkten met goede parkeervoorzieningen aan de randen van het kernwinkelgebied.

Beleidsmatig wordt deze mogelijkheid geboden.
Nieuwe mogelijkheden doen zich wellicht ook voor
als een herstructurering van Overdal en omgeving
aan de orde komt.
• De Weverstraat heeft een geheel eigen (dorps-)
karakter. Het is een aantrekkelijk straatje met veel
gemengde functies. De inrichting van de openbare
ruimte en de uitstraling van verschillende panden
vraagt echter wel om verbetering. Meer publiekgerichte bestemmingen zouden het centrum levendiger en kleurrijker maken.
• Aan de noordzijde van de Utrechtseweg liggen
diverse fraaie grote panden. Dit voorname beeld
moet bewaard blijven. Wel zijn andere functies dan
wonen en kantoren hier voorstelbaar.
Opwaarderen openbare ruimte omgeving gemeentehuis
Het gemeentehuis ligt prominent in haar omgeving. Aan de voorzijde presenteert het gemeentehuis zich sterk door het aflopende profiel richting de
Utrechtseweg. Het plein is groot en grotendeels in gebruik als parkeerruimte. Bovendien vindt hier de wekelijkse markt plaats. Aan de achterzijde ligt het gebouw
in de restanten van het oude landgoed Dennekamp.
Door de parkeerplaatsen en gerealiseerde gebouwen
is de oorspronkelijke inrichting van het landgoed hier
niet meer herkenbaar.
Rond het gemeentehuis wordt het verblijfsklimaat
verbeterd. Aan de noordzijde (achterzijde) wil de gemeente de inrichting beter laten aansluiten op het historische inrichtingsplan van het park. Hiertoe is het
van belang om de parkeerdruk te verminderen. Om
dit te realiseren is het een opgave om te onderzoeken of de ondergronds parkeren aan de voorzijde van

het gemeentehuis mogelijk is. Alternatieve mogelijkheden voor ondergronds parkeren doen zich wellicht
voor als een herstructurering van Overdal en omgeving aan de orde komt.
Stabiele randen
Oosterbeek heeft haar grenzen wat betreft de groei
bereikt. Wel zijn er randen die verbeterd kunnen worden. In paragraaf 3.1.5. werd al aangegeven dat herstructureringen in de randen altijd moeten leiden tot
een kwaliteitsverbetering en een goede aansluiting op
de kern.
Zoals al in het strategisch deel is aangegeven is de open
ruimte die Oosterbeek van Arnhem scheidt bijzonder
waardevol. De rand tussen de bestaande bebouwing
en het landschap kan echter beter worden vormgegeven. Dit gebied hoort bij landgoed Mariëndal, waarvan
het door de spoorlijn is afgescheiden. Visueel mag de
landgoeduitstraling worden versterkt door een stevige
groene rand, behoud van openheid en een enkele solitaire boom.
Aan de westzijde van Oosterbeek ligt er de opgave om
het gebied tussen de Valkenburglaan, Beelaertslaan,
Hartesteinlaan te verbeteren. De aanwezige bebouwing aan de Valkenburglaan is niet bijzonder fraai en
ligt geïsoleerd ten opzichte van de Beelaerdslaan. Het
gebied is mede daardoor tamelijk versnipperd en matig toegankelijk. Als herstructurering van de bebouwing aan de Valkenburglaan zich aandient ligt er de
opgave om een zachtere overgang naar het landschap
te maken en een betere aansluiting op de aanliggende
buurt te maken.

99

Figuur 32, Herstructureringsplan Dennenkamp

Vermenging van woon- (en maatschappelijke) functies in
beheergebieden
Veel woongebieden binnen de dorpskernen vormen
beheergebieden. De structuurvisie stelt hier geen
specifieke ontwikkelingen voor. Het beleid is erop
gericht het huidige beeld en gebruik van deze gebieden in hoofdlijn te houden. In Oosterbeek is de
menging van wonen, maatschappelijke en economische voorzieningen en groen een waardevolle combinatie. Daarom wordt niet ingezet op inbreidingen of
herstructurering van locaties met maatschappelijke
voorzieningen, zoals de scholen. De komende jaren
kunnen verschuivingen optreden in schoollocaties
door samenwerking of vernieuwing bij het bijzonder
onderwijs. Op vrijkomende locaties wordt in eerste
instantie gestreefd naar behoud van het beeld en
een publieke functie. Dit kunnen b.v. functies als een
buurthuis, atelierruimte en specifieke woonvormen
zoals kunstenaarswoningen zijn.

Lopende projecten:
• Utrechtseweg, Veritasweg
• Sonnenberg
• Dennenkamp
• Hof van Lebret, Lebretweg
• Oosterbeek Hoog, Utrechtseweg
• Gawarterrein, Benedendorpsweg
• Talsmalaan
• Ommershoflaan/Harrtenweg
• Dreijeroord, Graaf van Rechterenweg
• Stenen Kruis
Binnen de dorpskern van Oosterbeek komen meerdere kleine bedrijven voor binnen de woonomgeving.
Op zichzelf is de aanwezigheid daarvan van belang
voor de levendigheid en de economie. Binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kunnen deze
verspreid liggende locaties worden hergebruikt, maar
werkt de gemeente ook mee aan een transformatie
naar wonen binnen de context van de wijk.

Inbreiden en herstructureren met kwaliteit
Specifiek in Oosterbeek moeten de historische kenmerken en de verweving tussen de bebouwing en het
zichtbare en onzichtbare landschap goed tot uitdrukking worden gebracht in beheerplannen, beelkwaliteitsplannen en het welstandsbeleid.
Kleinschalige veranderingen en kwaliteitsverbeteringen in de woongebieden zijn mogelijk en soms wenselijk. In paragraaf 3.1.6. staat in algemene zin het
beleid hierover verwoord. De algemene lijn wordt in
bestemmingsplannen doorvertaald. Enkele specifieke
locaties worden hieronder benoemd.
Landgoed Duno (Atlas Gelderse Buitenplaatsen; De Veluwe)
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Visie Oosterbeek
Buitengebied
bos, natuur & landgoederen
uiterwaarden
kansen voor cultuur-toerisme en recreatie
kansen voor natuur en watergerelateerde recreatie
ecologische verbindingen
ontwikkelen natuur, landschap en herkenbaarheid beekdalen
ontwikkelen recreatieve langzaamverkeersroute
sportlocaties

ws

ws

Bebouwde Kom
beheergebied; instandhouding wonen / voorzieningen / werken
bedrijvigheid intensiveren
bedrijvigheid op termijn transformeren naar wonen/werken

Infrastructuur
versterken hoofdwegennet
lokale weg
lokale weg inrichten tbv langzamer rijden
overige routes
veerverbinding

Inbreidings- en herstructureringslocaties
lopend project
potentiele projectlocatie
saneringslocatie bedrijvigheid
stabiele dorpsrand

ws

woonservicegebied

Kern Oosterbeek
versterken toeristisch recreatieve noordzuid-relaties
ontwikkeling “knopen”
ontwikkelen kernwinkelgebied (incl inrichten tbv langzaam rijden)
realiseren winkelrondje
aanloopstraat kernwinkelgebied
mogelijkheden bieden voor dienstverlening/werkgelegenheid
herontwikkelen plein 1946
creëren geleidelijke overgang dorpsrand
opwaarderen openbare ruimte
behouden waardevolle groenstructuur

Figuur 33, visiekaart Oosterbeek.

poreuze dorpsrand met doorzichten
Mogelijke herstructurering Overdal
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Wadi langs de Parallelweg in Oosterbeek

7 Dorpsvisie
Doorwerth en
Heveadorp
7.1

Inleiding

Doorwerth is een dorp in het Veluwse bosgebied.
Het bos wordt overal gevoeld. De oude kern van
Doorwerth lag langs de Fonteinallee, oorspronkelijk
nabij kasteel Doorwerth, onderaan de stuwwal. In
de 19e eeuw lagen er ook al enkele clusters langs de
Oude Oosterbeekseweg op de stuwwal. Het huidige
dorp, bovenop de stuwwal, is vanaf het begin van de
vorige eeuw op een planmatige wijze ontwikkeld vanuit verschillende ontwerpfilosofieën.
Heveadorp ligt op de rand van de Veluwe naar het
Rivierengebied op de flank van de stuwwal. Heveadorp
is ontstaan als tuindorp bij een fabrieksterrein, toen
zich hier in 1915 de rubberfabriek Hevea vestigde.
Heveadorp ligt aan de Duno. Op de stuwwal ligt het
landgoed Duno.
De opgaven richten zich met name op Doorwerth. Voor
Heveadorp is het beleid grotendeels gericht op het behouden van de huidige situatie. Wel liggen er enkele

kansen net buiten het dorp in het landschap, vooral
vanwege de kenmerkende ligging van Heveadorp op
de rand van de Veluwe en de Rijn.
In paragraaf 7.2. wordt ingegaan op de betekenis van
de gemeentelijke hoofdopgaven voor Doortwerth
en Heveadorp. Daarnaast ligt er voor Doorwerth en
Heveadorp een aantal specifieke opgaven:
• Doorwerth heeft een sterk vergrijsde bevolking.
Gemeentelijk beleid is erop gericht om bewoners
zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit levert opgaven op ten aanzien van het woningenaanbod, maar ook het voorzieningenaanbod. Hierop
heeft de gemeente slechts gedeeltelijk invloed. De
voorwaarde scheppende rol van de gemeente is
hierin van groot belang.
• De woningvoorraad is deels zeer eenzijdig opgebouwd en sluit niet aan bij de toekomstige kwaliteitseisen. Opgave is om de woningvoorraad beter
aan te laten sluiten bij de toekomstige vraag.
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Met de klok mee: Woningen Heveadorp, ‘Tussen de Lanen’, Van Dillenburgflat, Kasteel Doorwerth.

7.2

Hoofdopgaves doorvertaald naar
Doorwerth en Heveadorp

Het beschermen en versterken van de natuurlijke
kernkwaliteiten
Het huidige Doorwerth, gelegen bovenop de stuwwal is een bijzonder jong dorp. Het bos, dat rond het
dorp ligt en overal in het dorp voelbaar en zichtbaar is
vormt een belangrijke onderscheidende kwaliteit voor
Doorwerth; dorp in het (Veluwse) bos. Het oudste
deel van het dorp ligt samen met Heveadorp op de
flank en de rand van de stuwwal en heeft een sterkere
historische component en een relatie met de rivier
dan de rest van Doorwerth.
Het bos en de rand van de stuwwal zijn kenmerkend
voor Doorwerth en Heveadorp en beide wil de gemeente in deze dorpen benadrukken. De gemeente
wil de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van
de omgeving van Doorwerth en Heveadorp gebruiken. Veel van deze waarden zijn al goed en verdienen bescherming. Verdieping van deze waarden kan
plaatsvinden door het verbeteren van de watertoevoer
van de beek onder aan het Dunoplateau In de uiterwaarden worden vanuit het LOP voorstellen gedaan
om natuurwaarden te versterken, o.a. door het graven
van nieuwe nevengeulen (zie hoofdstuk 8).
Een belangrijke versterking van natuurlijke kwaliteiten
wordt bereikt door het verbeteren van natuurlijke verbindingen. De belangrijkste maatregelen zijn het verzachten van de barrières, veroorzaakt door infrastructuur. Voor Doorwerth worden maatregelen genomen
om de ecologische verbinding tussen de ten noorden
en ten zuiden gelegen bosgebieden te realiseren.
Hiervoor is het onthekken van de bosgebieden langs
de Utrechtseweg belangrijk, maar ook het behouden
van de doorgaande bosstructuur rondom Doorwerth.

De natuurlijke kwaliteiten bindt de bewoners aan
Doorwerth. Het oude concept van een concentrische
ontwikkeling van Doorwerth, waarbij gedacht werd de
Cardanusbossen te bebouwen zoals bij het ontstaan
van Doorwerth opportuun was, stamt uit een ver verleden tijd. Daarnaast zet de gemeente zich vooral in
voor goede overgangen en verbindingen tussen het
dorp en het landschap. Om deze binding te verbeteren wordt het bos rondom de dorpen op enkele plekken beter toegankelijk gemaakt. Met name de knooppunten van wegen rondom Doorwerth, waar oude
en nieuwe verbindingswegen bij elkaar komen, zijn
interessante plekken om de omgeving met het dorp
te verbinden. Eenvoudige informatieverstrekking over
de omgeving, een mooie rustplek of een grote boomgroep kan de entrees en de knooppunten van (oude)
wegen al versterken.
Wie historische kaarten bestudeerd ziet dat het oorspronkelijke Doorwerth op de rand van de stuwwal
ligt, rond het kasteel Doorwerth. Een klein deel van
Doorwerth op de stuwwal bestaat ook langere tijd,
rond de kruising van de Oude Oosterbeekseweg en de
Spechtlaan. Deze historische plekken vormen bijzondere locaties, die onderling sterker verbonden kunnen
worden. Van de Westerbouwing tot de Boersberg kan
een goed verbonden ring van bijzondere plekken bestaan, met ruimte voor enkele nieuwe functies. Vooral
in het buitengebied en op de landgoederen wil de gemeente het cultuurlandschap zichtbaar maken. Het
cultuurhistorisch erfgoed moet behouden blijven en
voor de toekomst een betekenis krijgen. Daarbij kan
de bijzondere geschiedenis van Heveadorp als tuindorp bij een fabriek en de ligging van het landgoed
Duno beter geëtaleerd worden.
De gemeente wil Doorwerth ook sterker binden aan
de kwaliteiten in het dorp zelf zoals de sfeer van wonen in het bos die op veel plekken voelbaar is. De twee
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centrale groene lanen in Doorwerth langs de Van der
Molenallee en de Richtersweg zijn aantrekkelijk en
versterken de sfeer. Ze kunnen echter nog meer kwaliteit krijgen en echte verbindingen in het dorp gaan
vormen. Ze verbinden de buurten met het centrum.
De ruimtelijke kwaliteit van het centrum kan beter. De
sfeer van wonen in het bos moet voelbaar blijven.
Zorgvuldig ruimtegebruik
De werkgelegenheid in Doorwerth is bescheiden. Er
is een klein en zeer gemengd bedrijventerrein aan de
Cardanuslaan, er is een kantoorflat, een steenfabriek
en verspreid in het dorp liggende kleinere bedrijfjes.
De ruimte is zeer schaars in Doorwerth. Er is geen
ruimte voor een nieuw bedrijventerrein. Het huidige
bedrijventerrein aan de Cardanuslaan ligt ingeklemd
tussen woongebieden en heeft een matige uitstraling.
Daarom streeft de gemeente naar een gedeeltelijke
herstructurering en transformatie.
Clustering en bundeling van voorzieningen
Doordat de dorpen Doorwerth en Heveadorp zijn
omgeven door natuurwaarden is de ontwikkelruimte
beperkt. De gemeente zal vanwege deze beperkte
ontwikkelruimte het voorzieningenniveau afstemmen op de regio. Voor Doorwerth zijn relaties met de
omliggende dorpen zeer belangrijk. Daarnaast heeft
Doorwerth een middelbare schoollocatie, waarvan
omliggende dorpen gebruik maken. Voorzieningen
vormen echter een belangrijke kwaliteit voor het wonen in Doorwerth, en zijn gezien de relatief oudere
bevolking onmisbaar. De opgave voor Doorwerth is
dan ook om een goed en zo volledig mogelijk voorzieningenapparaat in stand te houden voor dagelijkse

boodschappen. Voor ouderen zijn daarnaast zorg- en
gemaksdiensten van groot belang om hen de kans te
geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Om het wonen voor jonge gezinnen aantrekkelijk te
houden kan men zich echter niet alleen op ouderen
richten.
Doorwerth heeft een vrij behoorlijk pallet aan voorzieningen voor dagelijkse boodschappen. De opgave is
om dit voor de lange termijn zo te houden, ook als
de bevolking krimpt en voorzieningen door schaalvergroting onder druk komen te staan. De opgave is gelegen in het verbeteren van de omgevingskwaliteit en
het aantrekkelijker maken van de voorzieningen. De
belangrijkste maatregel is het creëren van een plein
aansluitend aan het overdekte winkelcentrum. Door
aan het plein nieuwe functies te faciliteren wordt het
centrum extroverter gemaakt door zoveel mogelijk
functies in het centrum te bundelen. De gemeente zal
zich inspannen om een omgeving te creëren waarin
winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen
gezamenlijk het centrum vormen. De maatschappelijke voorzieningen zal de gemeente zoveel mogelijk
concentreren rondom het centrum om ze daarmee te
verbinden. Daarnaast richt de gemeente zich op een
verdergaande clustering van maatschappelijke- en
zorgvoorzieningen in een woonservicegebied. Ook
zal de gemeente samenwerking tussen de scholen
stimuleren.
Een breed samengestelde bevolking
Doorwerth heeft een zeer sterk vergrijsde bevolkingsopbouw. Het aandeel ouderen is met 31% een stuk
hoger dan elders in de gemeente en het provinciale gemiddelde. Het aandeel jongeren is daarentegen bijzonder laag. De jonge bevolkingssamenstel-

Figuur 34.

ling van Heveadorp trekt de scheefheid iets recht.
In Doorwerth heeft de woningvoorraad een van het
gangbare afwijkende samenstelling, hetgeen voor een
deel veroorzaakt is door de planologische opvattingen
na de Tweede Wereldoorlog. De helft van de woningen
in Doorwerth zijn huurwoningen (tegenover 40% in
de gemeente). De helft van de woningen bestaat uit
gestapelde bouw. Dit is anderhalf maal meer dan in
de gemeente als geheel). Het aandeel 2 kappers en
vrijstaande woningen is relatief laag en deels zeer geconcentreerd (Kievitsdel). Heveadorp kent geen gestapelde bouw en bestaat voor een overgroot deel uit
rijtjes woningen en 2-1 kappers.
Doordat de ontwikkelruimte in Doorwerth en
Heveadorp zeer beperkt is, zijn er geen groeimogelijkheden voor de dorpen. Gezien de verdergaande
gezinsdunning zal de bevolking van Doorwerth en
Heveadorp verder krimpen. Waar mogelijk zet de
gemeente in, op het bereiken van een breed samengestelde bevolking. In paragraaf 2.3.3 is deze filosofie
reeds toegelicht.

Figuur 35.

Voor Doorwerth ligt er op lange termijn de opgave
om enkele gebieden te herstructureren. Het gaat dan
vooral om de plekken waar in het verleden hoogbouw
is gerealiseerd waarvan het woningaanbod momenteel te weinig aansluit bij de actuele woonbehoefte.
Bovendien is de algemene waardering van dergelijke
bebouwing in deze groene omgeving laag, liggen ze
vaak als een harde rand tegen het bos aan of leveren
ze een barrière op voor de omliggende wijken in het
dorp.
Herstructurering van deze locaties is echter complex.
Bestaand vastgoed is deels in eigendom van bewoners en deels in eigendom van beleggers en de wo-

Figuur 36. Bevolkingssamenstelling (Bevolkings prognose
Gelderland 2007)
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ningbouwcorporatie. De gemeente is dus afhankelijk
van veel partijen. Toch wil ze zich inspannen om met
de grote eigenaren (beleggers en woningcorporaties)
tot een lange termijn strategie te komen om het bestaande vastgoed beter aan te laten sluiten bij de behoefte om Doorwerth in de toekomst een levendig en
leefbaar dorp te houden. In die strategie zijn meerdere
lijnen voorstelbaar, om een gedifferentieerd aanbod te
creëren:
1. Grondige renovaties waarbij ruimtes aangepast
worden aan de eisen van de tijd. Daarbij wordt
gedacht aan een meer gedifferentieerd aanbod,
gericht op meerdere doelgroepen. Bijvoorbeeld
meer grote maar ook meer kleine eenheden.
2. Sanering waarbij nieuwbouw wordt gerealiseerd
met meer grondgebonden woningbouw wederom
met als resultaat een meer gedifferentieerd
aanbod.
De gemeente zal dit proces moeten faciliteren en coördineren maar ook proactief moeten sturen op goede
samenwerking met genoemde partijen. De herstructurering ‘Tussen de lanen’ beleeft de gemeente als een
succes. Dat geeft moed voor de toekomst.

Nieuwe recreatiefuncties die aansluiten bij de kwaliteiten van natuur en landschap versterken de kernwaarden van Doorwerth en Heveadorp.
Goede verbindingen
Doorwerth en Heveadorp zijn via de Van der
Molenallee en de Utrechtseweg goed verbonden
met het hoofdwegennet. Door het gebruik van de
auto ontstaan overlastsituaties in het centrum van
Doorwerth en op de Utrechtseweg. Met het openbaar
vervoer is het dorp minder goed bereikbaar. Naast
een buurtbus is er geen openbaar vervoer naar station
Wolfheze. In de 19e eeuw was deze relatie wel nadrukkelijk aanwezig, getuige het feit dat de aanleg van de
Kasteellaan via landgoed Laag Wolfheze gericht was
op het hier reeds aanwezige station. In de richting van
Oosterbeek, Renkum en Heelsum zijn enkele buslijnen beschikbaar.
De gemeente wil sterk inzetten op verbindingen om
de dorpen onderling en met de regio te verbinden,
zonder extra overlast door het autoverkeer te creëren.
Voor Doorwerth vormen de versterking van het openbaar vervoer en een betere autocirculatie de belangrijkste maatregelen.

Groene werkgelegenheid
De gemeente zet voor Doorwerth in op het behoud
van de werkgelegenheidspositie, waar deze vermengbaar is met de woonfunctie. Ook bedrijvigheid die de
functie van het centrum kan versterken is welkom.
Het bedrijventerrein Cadanuslaan wil de gemeente intensiveren waarbij een menging met woningen voorstelbaar is. Op die manier wordt de waarde van het
gebied verhoogd, ontstaat er ruimte voor extra woningen en wordt de openbare ruimte opgeknapt.

Om de verbindingen met de omgeving beter te benutten moet een regelmatige busverbinding met
omliggende plaatsen behouden blijven. Daarbij kan
Doorwerth via de Utrechtseweg ook aansluiten op
een gewenste snelbusverbinding met Oosterbeek,
Wageningen en Ede. Het station van Wolfheze kan
beter worden benut indien deze met bus en fiets
goed bereikbaar is. Ook wordt de aantrekkelijkheid
verhoogd als de dienstregeling van de treinen wordt
verruimd.

De gemeente wil dat het centrum de omliggende wijken met elkaar verbindt. Hiervoor moet de barrièrewerking van de Van der Molenallee verzacht worden,
door het verblijfskarakter meer aandacht te geven.

7.3

Gebiedsgerichte toelichting

Rand met kansen voor cultuur en recreatie
Doorwerth ligt op de rand! Op de rand liggen al bijzondere plekken van waaruit het landschap beleefd
kan worden. Zo zijn er het uitzicht bij de Duno, de
Boersberg, de Huneschans en het Kasteel Doorwerth
dat net onder aan de rand ligt. Elementen die de rand
en de omgeving van Doorwerth echt uitzonderlijk
maken. Er is ruimte voor enkele kleinschalige bijzondere plekken die passen bij de natuur- en landschapsdoelstelling. De gemeente wil graag deze bijzondere
plekken met elkaar verbinden tot een samenhangend
geheel. Plekken bij de beeldbepalende dorpsentrees
horen in deze route om zo het dorp met de rand te verbinden. Nieuwe kleinschalige functies behoren tot de
mogelijkheden als ze een relatie hebben met cultuur
en recreatie, zie paragraaf 7.2. Een belangrijke ontwikkeling is de wens tot het realiseren van een lange afstandsroute langs de rivier die de dorpen onderling,
en met omliggende gemeenten en steden verbindt. In
het uitwaarden landschap is het ook wenselijk dat er
kleinschalige rustpunten ontstaan.
Versterken van de lanen
Bewoners en bezoekers van Doorwerth bereiken het
dorp via enkele wegen die van buiten naar het centrum voeren. Deze wegen moeten lommerrijke lanen
zijn die de verbinding tussen binnen en buiten maken.
De van der Molenallee moet minder dan thans het ge-

val is het karakter van een doorgaande weg krijgen.
Het profiel mag smaller, er is meer ruimte gewenst
voor de fietser.
Toekomstige herstructureringen
In Doorwerth ligt een herstructureringsopgave. De
gemeente wil aandacht voor die complexen, die niet
voldoen aan de (toekomstige) vraag of een barrière
vormen.
Voor het woningaandeel dat in eigendom is van particulieren is de opgave complex vanwege het versnipperde eigendom. Omdat een kwaliteitsverbetering van
woningbouw en directe omgeving gewenst is, richt de
visie zich op herstructurering. Belangrijke herstructureringsopgaven, die ruimtelijk en functioneel wenselijk zijn en waar zich de komende 10 a 15 jaar wellicht
de vraag zal voordoen, zijn de Beethovenlaan en de
Houtsniplaan. Hier kan de relatie met het buitengebied versterkt worden. Met herstructureringen langs
de Richtersweg en de Dillenburg, kunnen de barrières,
die deze hoogbouw in de huidige situatie opleveren
binnen het dorp, opgeheven worden.
De onderlinge verbindingen tussen de buurten in
Doorwerth kunnen beter worden. Hoogbouw in
Doorwerth vormt momenteel vaak een barrière tussen verschillende delen van het dorp. Als kansen voor
herstructurering zich voordoen wil de gemeente nieuwe verbindingen voor wandelaars en fietsers tussen
de buurten leggen.
Bij herstructurering van locaties die een harde rand tegen het bos vormen wil de gemeente dat er bij nieuwbouw een geleidelijke overgang wordt gecreëerd.
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Kansen voor kleinschalige recreatie op de rand van de stuwwal

Figuur 37, visiekaart Doorwerth Heveadorp

Compact centrum en het verbinden van dorpsfuncties
(commercieel en maatschappelijk)
De gemeente zet zich in voor het zoveel mogelijk
behouden van het voorzieningenniveau in het dorp.
De gemeente is daarbij wel afhankelijk van de kracht
van ondernemers en het draagvlak voor dergelijke
voorzieningen.
De overtuiging is dat door winkelfuncties, publieksaantrekkende functies en maatschappelijke functies
meer te verbinden in en nabij het centrum, de functies elkaar kunnen versterken. De gemeente zet zich
in voor een levendig dorpshart, waarmee inwoners
van Doorwerth zich meer gebonden voelen en waar
het economisch klimaat zo goed is dat ondernemers
kunnen voortbestaan.
De gemeente streeft naar een zoveel als mogelijk de
commerciële en maatschappelijke voorzieningen in
het hart bijeen te gaan brengen zodat er een meer levendig hart ontstaat. Daarbij wordt een zonering gemaakt tussen een commercieel deel (winkels en horeca) en een maatschappelijk deel (onderwijs, zorg,
dienstverlening). Midden in dat dorpshart moet een
openbare ruimte ontstaan die de verschillende functies verbindt, een activiteitenplein in het dorp waar
mensen elkaar ontmoeten. Momenteel liggen er ook
enkele publieksaantrekkende en verzorgende functies buiten het centrum op het bedrijventerreinen
Cardanuslaan. Het inzetten op verplaatsing van deze
functies naar het centrum is een versterking voor het
centrum en biedt mogelijkheden voor transformatie
op de Cardanuslaan.

Er zijn voldoende mogelijkheden om een goede parkeersituatie te realiseren. Wel zal kritisch naar de
ontsluiting van het centrum en het pakeren gekeken
moeten worden , zodanig dat ook echt een ontmoetingsplein kan ontstaan, die vanuit de omliggende wijken goed en veilig bereikbaar is. Immers een ontmoetingsplein moet in de luwte liggen en niet doorsneden
worden door gemotoriseerd verkeer. Voorstelbaar
daarbij is om de Van der Molenallee verkeersluwer te
maken of beter oversteekbaar door het te betrekken
in het verblijfsgebied. Een plein aan de oostzijde van
het overdekte winkelcentrum kan worden gerealiseerd
indien de Richterweg bij de aansluiting op de Van der
Molenallee wordt afgesloten.
Ontwikkelingszone voorzieningen
Maatschappelijke functies zijn gelegen in een zone
aan de Richtersweg, maar het accent ligt bij voorkeur
dichtbij het centrum. Hier wordt een woonservicegebied gerealiseerd (zie paragraaf 3.2.2.).
Integratie onderwijsinstellingen
Binnen Doorwerth liggen momenteel drie basisscholen. In de toekomst is het voorstelbaar dat scholen
verder gaan samenwerken en mogelijk ook samen
gaan in nieuwe gebouwen. Waar zo’n nieuwe geclusterde school dan gerealiseerd moet worden is van verschillende factoren afhankelijk. Een centrale ligging,
die goed door langzaam verkeer bereikbaar is, heeft
de voorkeur. De huidige locaties zijn allen in de centrale groene zones van Doorwerth opgenomen. Deze
locaties zijn als zoeklocatie voor nieuwe schoollocaties opgenomen op de plankaart.
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Herstructureren woon- en werklocatie

Inbreiden en herstructureren met kwaliteit

De gemeente streeft naar het behoud van de werkgelegenheid in de directe woonomgeving. Dat wil
niet zeggen dat alles zo moet blijven als het is. Naast
centrumfuncties, de (zakelijke) dienstverlening en de
maatschappelijke en verzorgingsfuncties is het van
belang dat in een dorp ook goed aan huis gewerkt kan
worden.

Veel woongebieden binnen de dorpskernen vormen
beheergebieden. De structuurvisie stelt hier geen specifieke ontwikkelingen voor. Het beleid is erop gericht
het huidige beeld en gebruik van deze gebieden in
hoofdlijn te houden. Een en ander neemt niet weg dat
kleinschalige veranderingen en kwaliteitsverbeteringen hier mogelijk en soms gewenst zijn. In paragraaf
3.1.6. staat in algemene zin het beleid hierover verwoord. De algemene lijn wordt in bestemmingsplannen doorvertaald. Enkele concrete projectlocaties
staan hieronder.

Het bedrijventerrein Cardanuslaan moet in de toekomst worden verbeterd. Vooral de ruimtelijke uitstraling van het terrein en de buitenruimte kan beter.
In paragraaf 7.2. is aangegeven dat de gemeente de
mogelijkheid wil bieden, dat het terrein intensiever
en door meer arbeidsintensieve bedrijven benut gaat
worden. Dergelijke bedrijvigheid laat zich bovendien
goed mengen met wonen. Er zijn dan ook mogelijkheden voor nieuwe woonwerkcombinaties.
Bestaande functies
Binnen het landschap liggen ook enkele “functies”
zoals bijvoorbeeld het Golden Tulip Hotel en de locatie Mooiland (Vilente). Verdere groei van deze functies past niet. Voor het verzorgingstehuis Mooiland
ontstaat mogelijk te zijner tijd een herstructureringsopgave. Bij zo’n herstructureringsopgave is de
inzet er vooral op gericht natuurlijke kwaliteiten en
verbindingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld tussen de
Cardanusbossen en het Heelsums beekdal.

Lopende projecten:
• Locatie Richtersweg
• Locatie Mozartlaan

8 Het buitengebied
8.1

inleiding

De gemeente kent een bijzonder en hoog gewaardeerd buitengebied. Bijna het hele buitengebied van
de gemeente Renkum maakt onderdeel uit van het
Centraal Veluws Natuurgebied (CVN). In 2005 heeft
de gemeente Renkum een landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Het LOP bevat een landschapsontwikkelingsvisie en een uitvoeringsplan. De
landschapsontwikkelingsvisie geeft aan in welke mate
de verschillende landschapsaspecten moeten worden
ontwikkeld en beschermd. Daarnaast geeft het voor
verschillende deelgebieden op hoofdlijnen richting
aan het behoud dan wel vernieuwing, scheiding of
verweving van functies. Het LOP vormt daarmee het
gemeentelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen
in het buitengebied. Het LOP is vastgesteld door de
raad, maar vormt geen structuurvisie. In deze structuurvisie zal de hoofdlijn van het LOP worden overgenomen en aangevuld, waarmee het een formeel
karakter krijgt.

8.2

Opgaven voor het buitengebied

De ambitie voor het buitengebied van Renkum is om
een groene schouwburgfunctie voor de regio te vormen (zie paragraaf 2.1.2). Ondanks de hoge waarden

ligt er een aantal opgaven in het buitengebied van
Renkum, die de kernkwaliteiten voor de gemeente verder versterken. Het versterken van de natuurwaarden
draagt bij aan een hoge woonkwaliteit. Hiertoe vindt
een afweging plaats met andere functies. De groene
schouwburgfunctie van de gemeente, die in hoofdstuk 1 en 2 is toegelicht, behoeft ook een versterking
van recreatie en andere functies in samenhang met
de kernkwaliteiten van de gemeente. Dit leidt tot een
aantal functionele opgaven.
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De hoofdopgaven voor het buitengebied zijn:
1. Het beschermen en verdiepen van de ecologische
en landschappelijke waarden in het buitengebied.
2. Het verbinden van natuurlijke kwaliteiten.
3. Het beschermen, zichtbaar en beleefbaarheid maken van cultuurhistorisch waardevolle locaties.
4. Het verbeteren van de toegankelijkheid en recrea		
tief gebruik van het buitengebied, waarbij de ver		
bindingen voor langzaam verkeer zoveel mogelijk
losgelegd worden van verbindingen voor gemotori
seerd verkeer.
Het buitengebied van de gemeente is onderverdeeld
in een aantal zones, waarvoor in deze structuurvisie in
algemene zin het beleid wordt vastgesteld. Daarnaast
wordt een aantal projecten benoemd, die de gemeen-

te de komende jaren wenst uit te voeren. Dit kunnen
specifieke ontwikkelingsmogelijkheden per gebied zijn
op het vlak van cultuur toerisme of vormen van recreatie. Daarnaast wordt een aantal concrete projecten
voorgesteld, die de begrenzing van de deelgebieden
overstijgt:

Verbinden van natuurlijke kwaliteiten

•
•
•
•

• Aanleggen van ecologische verbindingen.
• Verzachten of overbruggen van barrières door infrastructuur tussen natuurgebieden.

Ecologische verbindingen
Versterken van de oversteekbaarheid
Ontwikkelen langzaam verkeerroutes
Groen blauwe opgaven

Deze projecten worden in paragraaf 8.3. nader omschreven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving
van het beleid en (een deel) van de projecten blijft het
LOP de leidraad voor de gemeente.

8.3

Toelichting bij de opgaven

De hoofdopgaven voor het buitengebied worden hieronder nader toegelicht.
Het beschermen en verdiepen van de ecologische en landschappelijke waarden
De gemeente wil de natuurlijke kwaliteiten verdiepen,
o.a. door meer ruimte voor beken en beekdalen en
door natuurontwikkeling in de uiterwaarden te realiseren. Daarnaast zet de gemeente in op een hogere
kwaliteit en kwantiteit van het grondwater wat ten
goede kan komen aan de kwaliteit van de beken (zie
paragraaf 3.1.3.). Voor de Renkumse enclave zet de gemeente in voor een samenhangende ontwikkeling van
het agrarisch gebied en landschapsontwikkeling.

De natuurgebieden binnen de gemeente zijn sterk
doorsneden door infrastructuur en bebouwing. Om
de kernkwaliteiten te verbeteren zet de gemeente in
op de volgende maatregelen:

Het beschermen, zichtbaar en beleefbaarheid maken van
cultuurhistorisch waardevolle locaties.
Cultuurhistorische kwaliteiten en locaties vormen een
kernkwaliteit voor de gemeente Renkum, dragen bij
aan de identiteit en het imago van de gemeente en
vormen een bindende factor voor bewoners. Daarom
is het van groot belang om deze waarden te beschermen, maar ook om ze toegankelijker en beleefbaarder
te maken. Daarom neemt de gemeente maatregelen
om:
• De landgoederen duurzaam te beheren en de kwaliteiten in stand te houden.
• De Airborne geschiedenis beter te etaleren en locaties die hierbij belangrijk waren zichtbaar te maken
(zie paragraaf 3.1.4.).
• Archeologische en cultuurhistorisch waardevolle
elementen te behouden.
Het verbeteren van de toegankelijkheid en recreatief gebruik van het buitengebied.
De gemeente heeft een sterke toegevoegde waarde
voor de regio (zie paragraaf 2.1.2). Het landschap

biedt vele mogelijkheden voor wandelen, fietsen en
paardrijden. Uitgangspunt van beleid is het bevorderen van extensieve vormen van recreatie voor zover
die bijdragen aan een duurzame beleving en het behoud of de versterking van de landschapskwaliteiten.
Uitbreiding in de vorm van intensieve recreatie is niet
gewenst.
Voor de groene schouwburgfunctie dienen de kernkwaliteiten toegankelijk en verbonden te zijn. Daarom zal
de gemeente zich inzetten voor nieuwe langzaam verkeerroutes in het buitengebied, die de gemeente verbinden met omliggende gemeenten, met de Veluwe en
het Rivierengebied en de dorpen binnen de gemeente
met elkaar. De (recreatieve en functionele) verbindingen voor langzaam verkeer wil de gemeente, voor een
optimale beleving van de kernkwaliteiten, zoveel mogelijk losleggen van verbindingen voor gemotoriseerd
verkeer.
Naast verbindingen kunnen recreatieve functies in het
buitengebied de groene schouwburgfunctie versterken. De gemeente kiest hierbij voor functies, die goed
zijn voor de bewoners van de gemeente. De locatie
van recreatieve voorzieningen speelt daarom een belangrijke rol. Nieuwe functies worden bij voorkeur gerealiseerd op:
• locaties, waar de kwaliteiten van de gemeente het
beste worden gevoeld.
• locaties waar de ligging van Renkum op de rand
(Van Veluwe naar Rivierengebied) het beste wordt
beleefd. Hiertoe is een zone aangewezen op de
stuwwal in Doortwerth en Heveadorp (zie paragraaf 7.3.).
• landgoederen. Voor het beleid op landgoederen,
zie paragraaf 3.1.2.).

• locaties waar in samenhang met natuur- en landschapsontwikkeling de groene schouwburgfunctie
wordt versterkt (b.v. rond de agrarische enclaves).

8.4

Gebiedsgerichte toelichting

Op de plankaart worden de volgende deelgebieden
voor het buitengebied onderscheiden:
•
•
•
•

Bos, natuur en landgoederen
Uiterwaarden
Beekdalen
Agrarische enclaves

In onderstaande wordt ingegaan op het algemene beleid voor de deelgebieden.

8.4.1 Bos, natuur en landgoederen
Het grootste deel van het buitengebied in Renkum
valt in deze categorie. De eenheden in deze categorie overlappen elkaar sterk en de kwaliteiten worden
in hun geheel beschermd. Deze gebieden maken in
nagenoeg in hun geheel onderdeel uit van de Natura
2000 gebieden.
Voor de bosgebieden, waar veel landgoederen deel
van uitmaken, worden de huidige kwaliteiten gekoesterd. Het beheer van de bossen is gericht op beheer
en behoud van de verschillende waardevolle bostypes
en biotopen. Waar omvorming van naaldhout naar
loofhout vanuit het beheer mogelijk is, is dit gunstig
voor de waterhuishouding (zie paragraaf 3.1.2.). De
beleving van de stuwwal in het bos bij Doorwerth
wordt vergroot door op een aantal plekken doorzich-
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ten te creëren. Dit kan samenhangen met plekken op
de rand waar nieuwe kleinschalige (recreatieve) ontwikkelingen kunnen plaatsvinden (zie paragraaf 7.3).
Voor de landgoederen is de historische samenhang
tussen bos, natuur, open ruimtes en gebouwen een
belangrijke kwaliteit. Het beleid voor de landgoederen
staat verwoord in paragraaf 3.1.2.
In de bos- en natuurgebieden worden nieuwe langzaam verkeerverbindingen afgewogen. Dit mag niet
ten koste gaan van de ecologische kwaliteiten.

8.4.2 Uiterwaarden
De uiterwaarden kunnen een sterkere natuurwaarde
krijgen door een meer natuurlijke inrichting. Het beleid voor de uiterwaarden bij Doorwerth en Renkum
is gericht op natuur- en landschapsontwikkeling.
Voorkeur bestaat om de agrarische activiteiten meer
te extensiveren of te beëindigen ten behoeve van natuurontwikkeling. Uiterwaardverlaging in het kader
van ‘ruimte voor de rivier’ is mogelijk. De gemeente
wil daarnaast beekdalen en oude geulen van de beken
herstellen en nieuwe beplantingen aanleggen. In de
uiterwaarden bij Oosterbeek is naast het behoud van
het agrarisch karakter als tweede doelstelling de versterking van landschaps- en natuurwaarden mogelijk
in de vorm van kruidenrijke graslanden, natuurlijker
oevers van de Slijpbeek, meer kronkelend verloop
van sloten alsmede aanplant van passende bomen.
Het algehele beeld van de uiterwaarden dient open te
blijven.
De gemeente wil de uiterwaarden beter toegankelijk
maken door de aanleg van struinpaden, nieuwe paden vanuit de dorpen en de aanleg van een doorgaand

wandelpad tussen Renkum en Oosterbeek, waar mogelijk doorlopend in omliggende gemeenten. In de
Rosandepolder is ruimte voor een landmark ter hoogte van het voormalige kasteel Rosande. In Renkum
ligt de fabriek van Norske Skog in het rivierdal. Mocht
deze fabriek haar activiteiten op deze locatie beëindigen, dan is natuurontwikkeling aan de zijde van de
rivier en herontwikkeling van een deel van het terrein
t.b.v. recreatie, werken en wonen mogelijk. Het beleid
voor deze locatie staat beschreven in paragraaf 4.3.
Voor alle uiterwaarden geldt dat als gevolg van het
Rijksbeleid ‘ruimte voor de rivier’ in het winterbed van
de grote rivieren geen nieuwe ingrepen worden toegestaan die zouden leiden tot:
• waterstandsverhoging in de huidge situatie;
• feitelijke belemmering voor toekomstige vergroting
van de afvoercapaciteit en/of potentiële schade bij
hoogwater

8.4.3 Beekdalen
De beekdalen zijn een belangrijk onderdeel van het
Renkumse landschap en verbinden het landschap van
De Veluwe en het rivierengebied met elkaar. Met name
de beekdalen van Renkumse en Heelsumse beek zijn
belangrijke structuurdragers, welke in de loop der jaren versnipperd zijn geraakt. De gemeente wil hier zoveel mogelijk ruimte creëren voor de beekdalen door:
• Intensieve bedrijfsmatige functies in de beekdalen
(op termijn) te verwijderen.
• Barrières door infrastructuur te verzachten.
• (Agrarisch of recreatief) gebruik van de beekdalen
te extensiveren.

Een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente is het
verplaatsen van bedrijven uit het Renkumse beekdal
geweest door het uitplaatsen van bedrijventerrein
Beukenlaan. Voor het verzachten of overbruggen van
andere barrières door bedrijvigheid en infrastructuur
worden in paragraaf 4.3. concrete voorstellen gedaan.
De sprengbeken lijden onder een afnemende waterkwantiteit. De gemeente wil door het tegengaan van
grondwateronttrekkingen bovenloops de kwaliteit van
de beken versterken.

8.4.4 De agrarische enclaves
Binnen de gemeente komt een drietal agrarische enclaves voor:
• Renkumse enclave
• Wolfhezer enclave
• Doorwerthse enclave
Voor al deze enclaves geldt dat de gemeente streeft
naar een sterke samenhang tussen het landschap, het
gebruik en de omliggende natuurwaarden.
Voor de Renkumse enclave wil de gemeente, ondanks
het afnemende belang van de landbouw, de ruimtelijke
karakteristiek behouden. De uitdaging is een samenhangende landschapsontwikkeling waarbij de functies
landbouw, natuur en recreatie ieder een plek krijgen.
De westkant van de enclave is vrij grootschalig en
open, de oostzijde heeft een kleinschaliger karakteristiek met lanen en singels. Dit gebied maakt onderdeel
uit van de zogenaamde Renkumse Poort. Deze poort
komt voort uit de Nota Veluwe 2010 en vormt één van
de poorten uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
De Renkumse Poort is een landschappelijke en ecologisch waardevolle overgang. Voor de Renkumse en-

clave betekent dit het herstel van de landschappelijke
samenhang in het gebied en de uitbreiding van het
leefgebied van edelhert en wildzwijn. In het noordelijke en oostelijke deel van de enclave is een ecologische verbinding geprojecteerd. In deze zone kan eveneens omvorming van agrarische gronden naar natuur
plaatsvinden.
Voor de Wolfhezer enclave is een groot deel, ten
westen van Wolfheze, reeds ingericht voor natuurontwikkeling. Voor het overige deel, westelijk van de
Wolfhezerweg, streeft de gemeente naar het behouden van de huidige agrarische gebruik. Het landschap
kent een waardevolle openheid begrensd door bomenrijen. Het open landschap kan enige geleding gebruiken in de vorm van het verder aanzetten van reeds
aanwezige laanstructuur, zonder daarbij de openheid
van de akkers te verliezen.
Aan de oostzijde van de Wolfhezerweg is ook natuurontwikkeling gewenst.
De Wolfhezer enclave heeft een specifieke betekenis
vanwege de luchtlandingen in de Tweede Wereldoorlog.
De openheid in het gebied dient deze herinnering beleefbaar te houden. Nieuwe functies die een bijdrage
leveren aan de recreatieve aantrekkelijkheid of de
cultuurhistorische betekenis van het gebied voor het
Airborne toerisme worden gestimuleerd.
In de Doorwerther enclave streeft de gemeente
naar de instandhouding van het agrarische gebruik.
Daarnaast maakt de enclave deel uit van een zone op
de rand van de stuwwal, waar de gemeente bijzondere
plekken (recreatie, uitzichtspunten, rustpunten) met
elkaar wil verbinden (zie paragraaf 7.3). Nieuwe functies die de functie als recreatief uitloopgebied versterken zijn welkom.
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Figuur 38, visiekaart Gemeente Renkum.
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