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25 Mei 2013 was het zover, de officiële opening van het laatste onderdeel van de ecologische
structuur van de Renkumse Poort, het Renkums beekdal. Een bedrijventerrein heeft plaats gemaakt
voor een natuurlijk beekdal met nat beekdalgrasland. Kunst-knipogen houden de oude industriële
geschiedenis van het beekdal zichtbaar. Metalen beelden geven de oude fundamenten weer van de
papierindustrie van weleer. Restanten van oude fabrieksmuren zijn blijven staan. En vanaf een
‘dorpsbalkon’ hebben bezoekers een prachtig uitzicht over het beekdal.

Sinds de opening is het beekdal een populaire locatie voor een ommetje, recreatie en toerisme. De
wens is om mensen die in het beekdal komen ook het centrum van Renkum te laten bezoeken. Dit
gebeurt nog te weinig. Hoe is dit te realiseren ?

1.2

WAAROM GEEN COMBINATIES TUSSEN BEEKDAL EN CENTRUM?

Kijkend naar de kaart en lopend tussen beekdal en centrum valt de fysieke scheiding tussen deze
twee gebieden op. Vanuit het centrum is het beekdal niet zichtbaar en ook niet vindbaar en
andersom. Ook de te volgen routes tussen beekdal en centrum zijn niet op alle locaties attractief.
Daarnaast levert een quickscan op dat er momenteel geen bestaande fiets- of wandelroutes lijken
te zijn die door het centrum van Renkum lopen.

1.3

WIE KOMEN ER IN HET BEEKDAL?

Om naar concrete ideeën te komen voor het verbinden van Renkum en haar beekdal hebben we
als eerste gekeken wie nu eigenlijk het beekdal met name bezoekt.
Wij zien de volgende groepen:
1. de natuurliefhebber pure sang
2. de ‘ouderen’ – 60 – 70 jarigen
3. de gezinnen met jonge kinderen
4. inwoners van Renkum die een ommetje maken

1.4

WELKE INTERESSES HEBBEN DE DOELGROEPEN?

In onze visie kan je pas mensen verleiden om Renkum te bezoeken als je aansluit bij hun interesses.
Per groep schetsen we daarom een kort beeld van de door ons vermeende interesses van de
doelgroep.

1. NATUURLIEFHEBBER
Wij zien natuurliefhebbers als personen die voornamelijk in natuur, maar ook vaak in cultuur
geïnteresseerd zijn. Daarnaast verwachten we dat deze groep, in beperkte mate, gebruik gaat
maken van horecavoorzieningen. De natuurliefhebber doet vaak een dag- of trektocht te voet of op
de fiets. Bij een trektocht zal de natuurliefhebber vaak op een camping verblijven.

2. OUDEREN
We zien ouderen als personen die vaak een dag, weekend of week weg zijn. Ze maken graag een
wandeling of fietstocht, maar wisselen deze af met winkelen, musea, exposities, culturele
evenementen, een lunch of diner buiten de deur. Ze verblijven in een hotel, bed & breakfast,
caravan of camper.

3. GEZINNEN MET JONGE KINDEREN
We zien deze gezinnen als eenheden waar over het algemeen de ouders graag in het beekdal
verblijven en de kinderen komen voor andere activiteiten, zoals speeltuin, film, ijsje, sportactiviteit.
Gezinnen maken vaak een kortere wandeling of fietstocht en wisselen deze af met een
kinderactiviteit

4. INWONERS UIT RENKUM
Deze doelgroep maakt een ommetje door het beekdal om er even lekker uit te zijn of om de hond
uit te laten. Deze groep kent over het algemeen het centrum van Renkum al. Maar zijn ze al actief
in Renkum? Of kunnen ze geactiveerd worden door ze bijvoorbeeld ambassadeur van Renkum of
het Renkums Beekdal te maken?
Deze groep laten we in de verdere uitwerking van ons idee buiten beschouwing.

1.5

ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN

Vanuit de interesses van de groepen willen we een beeld geven van activiteiten, initiatieven of
ontwikkelingen die volgens ons ontplooit kunnen worden om de groep zowel het Renkums Beekdal
als het centrum van Renkum te laten bezoeken.

1. NATUURLIEFHEBBER
Wij denken dat de natuurliefhebber naar het centrum van Renkum komt als:
• unieke – leuke – spannende aanpassingen in de openbare ruimte tussen het beekdal en
het centrum worden gedaan die te maken hebben met natuur, water, groen of cultuur;
• er natuurwandelingen georganiseerd worden die starten met een kop koffie in het café;
• doorgaande wandel- of fietsroutes door Renkum lopen.

2. OUDEREN
Wij denken dat ouderen naar Renkum komen:
• als ze weten dat er goede horecagelegenheden zijn, die misschien een aantrekkelijk
arrangement hebben;
• ze in het centrum kunnen winkelen, lekker snuffelen in curiosa, design, kunst, etc ;
• in het centrum (eventueel gecombineerd met het beekdal) exposities zijn, kunst- of
culturele activiteiten;
• het knooppuntennetwerk van fietsroutes door Renkum loopt;
• ze in de buurt van beekdal en centrum hun camper kunnen plaatsen;
• het bekend is dat er bepaalde activiteiten zijn. Dit kan bekend worden gemaakt via sociale
media, arrangementen, folders bij recreatieve- en toeristische gelegenheden, plaatselijke
krant, algemene Nederlandse bond voor ouderen (Anbo), NS, etc.

3. GEZINNEN MET JONGE KINDEREN
Wij denken dat gezinnen met jonge kinderen naar het centrum komen als:
• de verbindingsroutes tussen het beekdal, de beekdalspeeltuin attractief is voor kinderen;
• het bekend is dat er kindvriendelijke horecagelegenheden in het centrum zitten;
• er kinderactiviteiten in het centrum zijn, zoals bijvoorbeeld een film (misschien in de
bieb?), (water)speeltuin, sportevenement, kinderattractie;
• het bekend is dat deze activiteiten georganiseerd zijn.

1.6

CONCRETE MOGELIJKHEDEN

Vanuit de activiteiten en ontwikkelingen hebben we een ordening aangebracht in uitvoering van
ideeën voor de korte termijn, voor over 5 jaar en voor over 10 jaar.
De korte termijn mogelijkheden zijn te organiseren met het geld dat in het kader van de prijsvraag
beschikbaar is.
De mogelijkheden voor binnen 5 en 10 jaar kunnen in samenhang worden opgepakt met
bijvoorbeeld de uitvoering van de Structuurvisie of de plannen die in ontwikkeling zijn voor de

Jufferswaard. Andere partijen, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, particuliere initiatiefnemers,
kunnen hierbij worden betrokken.

1.6.1

KORTE TERMIJN

Voor de korte termijn willen we voorstellen om initiatieven die in Renkum spelen zoveel mogelijk
te ondersteunen, en te richten op het verbinden van het centrum en beekdal. We denken aan het
herkenbaar maken van de letterlijke verbinding met kleine borden en simpele stepstones
ontwikkeld door de kinderen op de nabij gelegen scholen. Maar ook aan meer figuurlijke
verbindingen, zoals:
•
•
•

aan activiteiten ontwikkeld in centrum en beekdal georganiseerd door Renkum Leeft
in samenspraak met verenigingen en ondernemers;
door de Kunstroute in Renkum zo in te richten dat bewust locaties geselecteerd
worden in beekdal en centrum;
organiseren van de Dag van Renkum en het Renkums Beekdal waarin verenigingen
(muziek, sport, scouting, etc.) en ondernemers vanuit Renkum activiteiten
organiseren.

Een - met geld van de prijsvraag ingehuurde - verbindingsregisseur (eventueel samen met een
afstudeerder van de studie SPW) kan helpen deze initiatieven te ontplooien. Deze persoon kan
daarnaast bijvoorbeeld onderhandelen of grote wandel- en fietsroutes door het centrum van
Renkum kunnen gaan lopen.

1.6.2

TOT 5 JAAR

Voor de periode tot 5 jaar denken we aan het voortzetten van het stimuleren van initiatieven uit de

Renkumse gemeenschap en ondernemers. Daarnaast kunnen enkele fysieke
elementen worden ontwikkeld:
•

•

•

•

de Waterweg kan (zonder overlast te bezorgen) weer “Water weg”
worden. Water dat valt kan op een attractieve en trage manier
richting beekdal worden afgevoerd. Hierbij wordt optimaal gebruik
gemaakt van de hoogteverschillen en die ideeën die hierover leven bij
buurtbewoners en de kunstenaar die gewerkt heeft in het Renkums
beekdal;
langs de hoofdroutes (zie kaart) van beekdal naar centrum kunnen
(natuurlijke) markeringen aangebracht en informatie gegeven die
verbinding legt met de onderliggende geologie en de historie. Het
rapport Verborgen Pracht, verborgen Kracht laat deze historie mooi
zien;
daarnaast kunnen (natuurlijke) speelvoorzieningen, watertappunt,
picknickplek samen met de wijk en bijvoorbeeld Vivare en
Staatsbosbeheer worden gemaakt. Deze voorzieningen hebben
daarmee een wijk en verbindingsfunctie. Horeca is op dit moment
volgens ons voldoende aanwezig. Mogelijk kan verbindingsregisseur
kijken naar (afstemming) assortiment, aantrekkelijkheid, gezamenlijke
acties, etc.
het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum van Renkum.
Een centrummanager kan ondersteuning bieden bij het attractiever
maken van de ontvangst in het centrum, een sfeervolle invulling van
de pleinen, een juiste afwisseling van winkels, ook in relatie tot
horeca.

1.6.3

TOT 10 JAAR

Voor de periode tot 10 jaar willen we uitvoeringen in de openbare ruimte laten samenvallen met
het streefbeeld van water 2040 dat is opgesteld voor Renkum. We denken daarbij aan de dorpse
promenades, de verbinding tussen Renkum en de Rijn via de Parenco, en het Europaplein.
Voor dit plein is een multifunctioneel waterplein het idee. We denken bijvoorbeeld aan een plein
met water, plekken om te zitten en samen te zijn, een boek te lezen, te chatten, verrassende
speelgelegenheid voor kinderen. Een plek die goed voelt en die ontmoet. Dit willen we bereiken
door zo simpel mogelijke ingrepen, bijvoorbeeld door de speelgelegenheid die er al is voor
kinderen – achter een muur – te betrekken bij het plein waardoor er meer openheid en
verbondenheid wordt gecreëerd.
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