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Recreatiezones in de 
gemeente Renkum

Hoe vinden we de balans tussen recreatie en natuur?

Oscar Hollink en Norbert Mergen
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Aanleiding
Gemeenteraadsleden Oscar Hollink en Norbert Mergen hebben, 

naar aanleiding van en anticiperend op het plan voor 

recreatiezonering van de Provincie Gelderland, het initiatief 

genomen tot een brede inventarisatie van de mogelijkheden 

voor recreatie in de Gemeente Renkum. Beter eerst zien wat we 

willen en dan invullen. Dit leidt uiteindelijk tot een visie op 

recreatie èn vermindering van recreatieve druk op de 

kwetsbare natuur. Tevens wordt binnenkort het 

‘bestemmingsplan buitengebied’ vastgesteld. Het lijkt ons logisch 

dat dit aansluit bij de provinciale recreatiezonering en de ideeën 

die o.a. de deelnemers hadden op de inrichting ‘van natuur en 

recreatie’.

Op 15 juli 2021 zijn vertegenwoordigers uit diverse 

belangengroeperingen ’s avonds bijeen gekomen. Daar waar 

Provincie Gelderland zich beperkt tot Natura2000-gebieden, was 

die avond de kaart voor de hele gemeente onderwerp van 

discussie. Waar willen we de bezoekers en recreanten uit eigen 

gemeente heen (ver-)leiden en waar willen we dat er meer rust 

in de natuur komt. 2

Gezien het aantal deelnemers die avond, werd er in twee groepen 

gewerkt – het resultaat van beide groepen vertoonde een 

frappante overeenkomst.

Waar de initiatiefnemers vooraf verwachtten dat over een of twee 

gebieden diepgaande discussie en verschil van mening zou 

ontstaan, bleek dat niet het geval. Natuurlijk zijn er 

kanttekeningen. En die plaatsen we bij de volgende sheets.

Toelichting

De eerste sheet is de zonering, zoals voorgesteld door Provincie 

Gelderland. De sheet die erop volgt is het totaalresultaat van de 

avond. Dit verklaren we in de daaropvolgende afbeeldingen. Voor 

de duidelijkheid lichten we alleen de aanpassingen uit. De 

aanpassingen gaan dus over terreinen buiten Natura2000, maar 

er zijn door de deelnemers ook aanpassingen gedaan op het door 

de Provincie Gelderland voorgestelde plan. Met deze opgehaalde 

informatie kan Gemeente Renkum een zienswijze inbrengen bij 

de Provincie. Het is ook praktische informatie voor het 

‘bestemmingsplan buitengebied’.
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Door Provincie Gelderland voorgestelde zonering - N2000 

A  Intensief recreatief

B  Matig recreatief

C  Rustig gebied

D  Geen of beperkt

Hondenlosloopgebied
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Zones Provincie Gelderland met suggesties 15 juli 2021

Groen = rustiger

Rood  = meer recreatie

A  Intensief recreatief

B  Matig recreatief

C  Rustig gebied

Hondenlosloopgebied
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Quadenoord & Renkums

Beekdal
• Men vindt unaniem dat het Renkums Beekdal in dezelfde kleur/status tot 

aan de Rijn moet worden doorgetrokken. 
> Er loopt een klompenpad door, dat moet worden bekeken

• Het oranje (intensief) hondenlosloopgebied ten oosten, dus pal naast het 
zeer kwetsbare Renkums Beekdal, is niet wenselijk en zou wat kunnen 
worden opgeschoven richting bebouwde kom.

• Camping Quadenoord verdient aandacht als het gaat om kamperen in de 
natuur cq natuurinclusief recreëren.
> Één deelnemer wil dat ook het gebied ten westen (links op de kaart) van 
de Telefoonweg lichtgroen (rustig) wordt. Nu is het blanco.

• Rond het veer aan de Rijn (naast Parenco) mag intensief recreatief 
worden (oranje).

> Hoewel niet behorend tot het thema zonering: Hondenlosloopgebied in het 
noorden, langs het spoor vindt menigeen gevaarlijk. Beter is iets bij de 

bebouwde kom van Wolfheze te zoeken.

Ten noorden van Quadenoord is het geel met oranje; de unanieme wens is dat 
lichtgroen (rustig gebied) te maken. Het blijkt dat hier nogal wat mogelijk 
permanent bewoonde, al dan niet zonder vergunning geplaatste, 
‘recreatiewoningen’ staan. 
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Langs de Neder-Rijn

• Rond het veer aan de Neder-Rijn (naast Parenco) mag intensief 
recreatief worden (oranje).

• Camping De Boersberg is als intensief recreatief (oranje) 
aangemerkt

• Kasteel Doorwerth en het gebied rond Heveahaven-sluiscomplex 
Driel is intensief recreatief. Het uiterwaardengebied tussen deze 
twee is mooi voor wandelingen (matig recreatief – geel).

• De omgeving van het aanlegpunt van het Drielse Veer is intensief 
recreatief– dat wordt nu al zo gebruikt.

• De uiterwaarden van Drielse Veer tot het Gat van Moorlag kan als 
matig recreatief terrein (lichtgeel) worden bestemd.

• Camping Oosterbeekse Rijnoever is nu intensief recreatief 
aangegeven – vermoedelijk is dat al zo geregeld.

• Het Gat van Moorlag moet echt recreatieterrein worden met alle 
bijbehorende voorzieningen, zoals in Arhem-Zuid.
> Één deelnemer gaf voorkeur aan geel, vermoedelijk ingegeven 
door de woonbootbewoners.
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Van de heide naar de bossen
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• De Wolfhezer Heide en Bossen (ten zuiden van de A50) wordt in de opzet van Provincie 
Gelderland zeer rustig gebied. Veel wandelpaden worden weggehaald. Dat betekent:
o Het is onwenselijk dat het op de resterende wandelpaden drukker wordt
o Bezoekers moeten verleid worden om ergens anders heen te gaan
o Er moeten borden met uitleg – het waarom - komen

• Iedereen is het erover eens dat dit gebied moet worden ontzien.
> één deelnemer wees erop dat de recreant behoefte aan variatie in terrein wil, dus bos, 
heide, hoogteverschillen, beken e.d.

• Hotel Wolfheze is een horecalocatie met P. Ertegenover, aan de andere kant van de 
Wolfhezerweg, ligt de P van Natuurmonumenten. Er loopt een tunneltje onder de 
Wolfhezerweg door.

• Recreanten moeten worden verleid om via het tunneltje en via het gebied achter Hotel 
Wolfheze (waar de duizendjarige den ligt) de Bilderbergbossen te bezoeken. 
> omleggen wandelpaden is bespreekbaar

• De Bilderbergbossen (ook wel Demobos genoemd) was vroeger een recreatiebos met enkele 
follies en kan worden opgewaardeerd. Er ligt hier een heideveld met poel, dat moet iets meer 
worden beschermd (lichtgroen).

• De Cardanusbossen moeten meer faciliteiten krijgen (zoals P) om het aantrekkelijker voor 
recreatie te maken.
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Tenslotte
Het is niet makkelijk, we willen allemaal de natuur beschermen. En 
meer toerisme is leuk, als het al niet onvermijdelijk is doordat het 
de bedoeling is om tot meer spreiding over de Veluwe te komen. 
> Maar (meer) voorzieningen blijven aandachtspunt. Hoe houden 
we natuur betaalbaar?

Mountainbikers blijven een bron van zorg en ergernis. Net als 
loslopende honden, hoe graag de bazen willen doen geloven dat 
het dier onder controle is, aldus de natuurbeheerders.
> Hierop moet worden gelet dan wel dat bezien moet worden hoe 
er praktisch (beter) mee kan worden omgegaan.

Wandel- en fietspaden hoeven niet per se door kwetsbare natuur

Er wordt betoogd dat tachtig procent van de recreanten eigen 
inwoners zijn en dat die toch wel hun eigen weg gaan. Hiermee 
moeten we rekening houden door bijvoorbeeld (hondenuitlaat-
)gebieden aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld 
parkeergemak. En aan bepaalde gebieden meer bekendheid te 
geven (o.a. Bilderberg- en Cardanusbossen).
Als je kijkt wat de Gemeente Renkum aan toeristenbelasting 
ontvangt, lijkt het aandeel recreanten ‘van buiten’ hoger dan 20%. 
Bovendien geven de Renkumse winkeliers geven aan dat
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men bestaat mede dankzij de toerist, dat kunnen dagjesmensen 
zijn die fietstochten maken. Maar ook dat geeft aan dat het aantal 
recreanten ‘van buiten’ groot is.

Er zijn betrekkelijk veel dag(deel)recreanten die hun auto 
parkeren, fiets van de drager halen, rondje fietsen en zelf brood en 
drinken meebrengen. Een aantal maal is betaald parkeren ter 
sprake gekomen. Gemeente en terrein beherende organisaties 
kunnen dat invoeren. Inkomsten kunnen worden aangewend voor 
verbetering, schoonhouden (legen afvalbakken), natuurbeheer en 
handhaving (boswachters). 
Een idee is om bij horeca – na verbruik – uitrijmunten te geven, 
lidmaatschaps-/donateurspassen te gebruiken voor “gratis” 
parkeren. Het is geen wereldschokkende uitvinding, wordt 
toegepast bij NOM, Burgers Zoo en vele andere organisaties.

Status van dit rapport

We hebben deelnemers van representatieve organisaties 
uitgenodigd en met zijn allen ideeën opgehaald. Het schetst een 
beeld voor hoe het over tien jaar of langer in de gemeente kan
uitzien. Invoer voor ontwikkeling van toerismebeleid. Invoer voor 
de omgevingsvisie. Het is dus geen formeel besluit en het is dus ook 
absoluut geen uitvoeringsplan. Maar wel een stip op de horizon, 
een richtingaanwijzer. Maar we weten ook dat de komende 
werkelijkheid – beter bekend als ‘toekomst’ –
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niet in beton is gegoten. 
Zo werd er een paar maal opgemerkt: Moeten de omwonenden niet 
worden betrokken? Jazeker. Als deze inbreng tot concrete plannen 
van  uitvoering leidt, zullen 
omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken. Dat 
is de normale gang van zaken.

We hebben de schetsen rondgestuurd en twee maal gevraagd om 
een reactie. Deelnemers hebben heel kort positief gereageerd; als 
er meer representanten van een organisatie waren is er één reactie 
ontvangen (bijv. Ondernemersvereniging Oosterbeek). 
Dus niet iedereen heeft gereageerd: Zo is het begrijpelijk dat 
Staatsbosbeheer, Visit Arnhem-Nijmegen of Natuurmonumenten 
zich onthouden van een mening. Drie reacties kenden inhoudelijke 
en zijn in bijlage 3 opgenomen.
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Bijlage  1 – Typen recreanten

1. Gezelligheid
Gezellig samen met vrienden of familie op stap. 
Lekker in de zon zitten, “terrasje pikken” of luieren. 
Recreatieve activiteiten worden voor u georganiseerd en zijn 
vooral gezellig en leuk om te doen. De activiteiten duren niet te 
lang en zijn niet te inspannend. Pret hebben met elkaar en 
gezelligheid zijn belangrijk. 

2. Er tussenuit – De batterij opladen
Genieten, lekker bijkomen en weg uit de dagelijkse omgeving. 
Stress verdwijnt door lekker buiten te zijn en nergens meer 
aan te denken. Het bezoek aan een groene omgeving is een 
ontsnapping aan het dagelijkse leven en een groene omgeving 
is hèt decor om tot rust te komen,.

3. Interesse voor gebieden
Lekker er tussenuit en ook nog wat leren. Interessante dingen 
te weten komen over de natuur en cultuur en ook bekijken. 
Informatiebordjes met beschrijvingen en interessante verhalen 
en weetjes geven invulling aan die interesse. Een excursie met 
iemand die veel over de omgeving kan vertellen geeft een extra 
dimensie aan het bezoek
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4. Volledig opgaan in planten- en dierenwereld
Liefde voor de natuur. Die uit zich in het alles willen weten 
over vogels, zoogdieren, planten en andere flora en fauna. Als 
er soorten niet worden herkend, worden ze in een handboek –
of app – opgezocht. Eigenlijk wil deze mens struinen door de 
natuur, het liefst alleen of met iemand met gelijke interesse.

5. Uitdaging
De fysieke uitdaging wordt aangegaan. Gezond blijven door 
sportieve activiteiten als mountainbiken, nordic walking, 
hardlopen enzovoorts. Als het maar zweet op de bast oplevert. 
Een groene omgeving is mooi, maar de beleving is gefocust op 
de uitdaging
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Bijlage  2 – Deelnemers

Flip Witte (Vijf Dorpen in ‘t Groen)
Mariska Hulsewé (Vijf Dorpen in ‘t Groen)
Wim Kersten (Ondernemersvereniging Oosterbeek)
Marina Groenendijk (Ondernemersvereniging Oosterbeek)
Peter Snapper (Ondernemersvereniging Renkum)
Marijke Metz (Platform Lage Veluwe)
Jorrit Geerlinks (Natuurmonumenten)
Silvia Blom (Staatsbosbeheer)
Mathieu Pinkers (Stichting Renkums Beekdal)
Kees van Dongen (Renkum Leeft)
Ingrid Maan (IVN)
Folchert van Dijken (IVN)
Albert Bos (IVN)
Nadja Mohn (Jongerenraad)
Hugo Veenendaal (Visit Arnhem-Nijmegen)
Martin Goossen (WUR Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik  / Recreatie)
Albert Smit (Dorpsplatform Oosterbeek)
Henk van Grönningen  (Adviesgroep Verkeersafwikkeling Wolfheze)
Cees den Ouden (Gemeente Renkum in hoedanigheied van terreineigenaar)

André Menting, Sandra Meulenbrouck, David Brandt (ambtenaren Gemeente Renkum)

Voorts als luisteraar vertegenwoordigers van Gemeentebelangen, PvdA, D66, VVD en GroenLinks
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Bijlage  3 – Reacties met inhoud

Flip Witte, voorzitter Vijf Dorpen in het Groen (2 september 2021, 9:37 u)
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Bijlage  3 – Reacties met inhoud

Henk van Grönningen, Adviesgroep Verkeersafwikkeling Wolfheze (19 augustus 2021 00:10 u en daarna 2 september 2021, 11:42 u)
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Bijlage  3 – Reacties met inhoud

Henny Tax, voorzitter IVN (8 september 2021, 0:17 u)
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