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Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Renkum en het waterschap Vallei en Veluwe.   
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 Inleiding  

 

Natuurmonumenten komt op voor de natuur én het landschap daar buiten. Niet alleen als beheerder van gebieden, maar 

ook samen met onze leden, gebruikers, bewoners en betrokkenen. Vanuit die ambitie organiseerde Natuurmonumenten 

op 13 oktober 2018 11e Streekconferentie georganiseerd, over het Heelsums Beekdal.  

 

Samen met vele betrokken burgers spreken en dromen over het gebied. Niet omdat het anders moet, maar vanuit de 

vraag hoe we het samen nog beter kunnen maken. In gesprek met elkaar over het landschap zonder agenda. Tijdens de 

Streekconferentie werd de agenda door de deelnemers samen opgesteld. Zij verbonden natuur en landschap met 

andere functies als landbouw, beleving en erfgoed.  

 

Het resultaat van de Streekconferentie is geweldig, 18 zeer uiteenlopende ideeën om het landschap te beschermen, 

beleven of te versterken. Op 17 november tijdens de Terugkomdag bleek dat de eerste resultaten uit de verschillende 

groepen al zichtbaar waren. Ongeveer 60 mensen spraken vol passie verder over de ideeën en initiatieven. Deze 

energie en dit enthousiasme willen we graag vasthouden.  

 

Ik kijk terug op een zeer geslaagde Streekconferentie en kijk uit naar het vervolg om samen met u het landschap en de 

natuur in het prachtige Heelsumse Beekdal te versterken en nog beleefbaarder te maken. 

 

Hans van Dijk 

Natuurmonumenten 
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    1. De Streekconferentie 

 13 oktober 2018 

Op zaterdag 13 oktober 2018 verzamelden maar liefst 119 deelnemers in hotel Papendal voor de Streekconferentie 

Heelsums Beekdal. In de ochtend spraken zij over het Heelsums Beekdal nu en straks: wat maakt het Heelsums 

Beekdal voor jou nu uniek en belangrijk? En wat zijn je dromen en wensen voor het gebied. Waar ben je trots op en waar 

maak je je zorgen over? Elke deelnemer koos een beeldkaartje uit dat paste bij zijn droom of wens. Op basis van deze 

gespreksonderwerpen werd de agenda voor de middag opgesteld. 

 

Gespreksthema’s voor de middag 

 Natuur / Landschap (3 tafels) 

 Beheer en onderhoud landschap 

 Diversiteitsbehoud 

 Ecopassage  

 Beekherstel / water / verdroging (1 tafel)  

 Algemeen 

 Recreatie (4 tafels) 

 Algemeen 

 Toegankelijkheid 

 Mountainbiken 

 Fietsen 

 Wandelen (1 tafel) 

 Wandelroutes en –paden 

 Educatie en informatie / kinderen / speelplaatsen 

(1 tafel) 

 Algemeen 

 Cultuurhistorisch erfgoed (2 tafels) 

 Algemeen 

 Ruimtelijke samenhang / verbindingen / openheid 

(2 tafels) 

 Algemeen 

 Verkeer (1 tafel) 

 A50 / verkeershinder / intensiteit / 

geluidsoverlast 

 Landbouw (1 tafel) 

 Verduurzaming / ecologisch / schapen en koeien 

/ wilde paarden 

 Inpassen bedrijven en bebouwing (1 tafel) 

 Algemeen 

 

’s Middags gingen de groepen gericht per thema aan de slag om ideeën te ontwikkelen die de kwaliteit van het gebied 

kunnen vergroten. De dromen werden omgevormd tot concrete plannen en de deelnemers dachten na over wat er nodig 

is om deze te realiseren. Aan het eind van de middag nam elke groep een korte pitch op van hun idee. 
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Van het weer laten stromen van de beken, wandelen van bron tot monding óf een klein ommetje, het goed laten samen 

gaan van verschillende recreatiewensen én zorgen dat deze blijven passen bij het karakter van het gebied, het vandaag 

planten van de Duizendjarige Den van morgen, tot het ontsluiten van informatie over het gebied door middel van een app 

en website. De dag leverde niet alleen een breed scala aan ideeën op, maar ook een hoop betrokkenheid en 

enthousiasme om hiermee zelf in het gebied aan de slag te gaan. 

 

 

Links 

 Sfeerimpressie van de dag (film) 

 De complete oogst van 13 oktober en 17 november (film met pitches en een overzicht van de ideeën) 
 

Kaart van het gebied 

 

 

https://youtu.be/rhlRUTzVS1g
http://heelsumsbeekdal.nl/resultaten/


  

 
 
 
 
  
Streekconferentie Heelsums Beekdal  7 

Foto-impressie 13 oktober 
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 Voor- en natraject 

De Streekconferentie Heelsums Beekdal maakte deel uit van een zorgvuldig proces waarin de fundamenten werden 

gelegd voor een succesvolle dag én vervolgtraject. Hieronder volgt een beschrijving van de doorlopen stappen in het 

hele proces. 

 

 Eind augustus: website www.heelsumsbeekdal.nl online 

 31 augustus en 1 september: verzending uitnodiging Streekconferentie Heelsums Beekdal 

 31 augustus - 26 september: aanmeldingen open 

 19 september: bijeenkomst met gebiedspartners 

Tijdens deze bijeenkomst werden de gebiedspartners meegenomen in het hoe en wat van de Steekconferentie. 

Waarom organiseert Natuurmonumenten deze conferenties? Welke doel hopen zij met het traject te bereiken? En 

welke rol zien de gebiedspartners voor zichzelf in dit traject? Daarnaast werden de gebiedspartners meegenomen 

in de doorloop van het programma en de filosofie daarachter. 

 25 en september en 1 oktober: trainingen voor de gespreksleiders per tafel 

Twee trainingen aan totaal 21 studenten, medewerkers van Natuurmonumenten en andere vrijwilligers die op de 

Streekconferentie een tafel van 7 deelnemers begeleiden. De gespreksleiders werden stap voor stap meegenomen 

in het draaiboek en oefenden een aantal van de gebruikte gesprekstechnieken. Zo waren zij optimaal voorbereid 

voor de Streekconferentie. 

 13 oktober 2018: Streekconferentie Heelsums Beekdal. Voor een beschrijving van de dag zie paragraaf 1.1 

 5 november 2018: tweede bijeenkomst met gebiedspartners 

Samen met de betrokken gebiedspartners blikten we terug op de resultaten van de Streekconferentie en keken we 

vooruit naar de Terugkomdag. Wat leverde de dag op en hoe willen we ons als gebiedspartners ten opzichte van 

deze ideeën organiseren? De gebiedspartners spraken uit dat zij allen betrokken willen blijven bij het vervolgtraject, 

aanschuiven bij de werkgroepen die aansluiten bij hun eigen ambities en de werkgroepen waar nodig helpen en 

faciliteren om hun ideeën van de grond te krijgen.  

 17 november 2018: Terugkomdag Heelsums Beekdal 

60 geïnteresseerden concretiseerden de plannen uit de Streekconferentie en vormden werkgroepen die aan de slag 

gaan met de uitvoering van de ideeën. De resultaten staan beschreven in Hoofdstuk 2. 

 
 

Vervolg 

Na de Terugkomdag is het aan de werkgroepen om aan de slag te gaan met de realisatie van hun dromen voor het 

gebied. Natuurmonumenten is uiteraard, net als de andere gebiedspartners, bereikbaar voor vragen en kan waar nodig 

meedenken of contacten leggen met organisaties. Contactpersoon bij Natuurmonumenten is Klaas-Jan Mulder, via : 

k.mulder@natuurmonumenten.nl of 06-25464726. Vragen voor de gemeente kunt u stellen aan André Menting, via 

a.menting@renkum.nl.  

 

Aanbod van het Informatiecentrum Renkums Beekdal 

Werkgroepen kunnen voor overleg gastvrij gebruik maken van de ontvangstruimte Het Mussennest van het 

Informatiecentrum voor de Renkumse beekdalen aan de Nieuwe Keijenbergse weg in Renkum. In de ruimte is 

koffie/thee, beamer, flipover aanwezig. Reserveren van de ruimte kan via info@renkumsbeekdal.nl. Tot maart 2019 zijn 

de werkgroepen vrijgesteld van betaling van het reserveringstarief van € 40 per dagdeel.  

 

Groepen die hun voorstellen aan een breder publiek willen presenteren door middel van een poster of infographic 

kunnen zich eveneens via info@renkumsbeekdal.nl aanmelden voor deelname aan een posterexpositie Heelsums 

Beekdal in het eerste kwartaal van 2019.  

 

 

http://www.heelsumsbeekdal.nl/
mailto:k.mulder@natuurmonumenten.nl
mailto:a.menting@renkum.nl
mailto:info@renkumsbeekdal.nl
mailto:info@renkumsbeekdal.nl
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Foto-impressie terugkomdag 25 oktober 
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2. Thema’s, startproject en werkgroepen 

 

Aan de hand van de resultaten van de Streekconferentie hebben tijdens de Terugkomdag op 17 november 2018 circa  

60 mensen uit de streek en van organisaties uit het gebied verder gewerkt aan het uitwerken van de projectideeën. 

 

De resultaten van de Streekconferentie waren ondergebracht bij de volgende thema’s: 

 Recreatie 

 Wandelen 

 Natuur en landschap 

 Beekherstel 

 Verbinding van mensen en dieren 

 Inpassing bedrijven en bebouwing 

 Landbouw 

 Bekendheid Heelsums Beekdal 

 Verkeer 

 Overkoepelende visie op het Heelsums Beekdal 

 

In dit hoofdstuk worden per thema de mindmaps van de besproken onderwerpen weergegeven en de projectideeën en -

teams beschreven die gevormd zijn op de Terugkomdag. De mindmaps geven een overzicht van de resultaten van de 

tweede gespreksronde van de Streekconferentie, waar mensen ideeën gegenereerd hebben die de kwaliteit van het 

gebied ten goede komen, aan de hand van verschillende thema’s. Op de Streekconferentie is in de derde gespreksronde 

één van de ideeën verder uitgewerkt tot pitch. De beschrijving van deze ideeën is te vinden in Bijlage 1. Bijlage 2 geeft 

een overzicht van de mindmaps op groot formaat. 

 Recreatie 

Recreatie, en kunnen genieten van het Heelsums Beekdal op verschillende manieren, was een belangrijk 

gespreksonderwerp tijdens de Streekconferentie en op de Terugkomdag. In het Heelsums Beekdal wordt op 

verschillende manieren gerecreëerd. Inwoners en bezoekers komen er graag wandelen, fietsen, mountainbiken, etc. Hoe 

zorgen we ervoor dat deze verschillende vormen naast elkaar mogelijk zijn, en elkaar niet bijten. En hoe maken we 

recreatie mogelijk zonder daarmee het karakter en de kwaliteiten van het gebied te verliezen?  

 

Tijdens de Terugkomdag hebben zich twee werkgroepen gevormd, die beide aan de slag gaan met het thema wandelen: 

Klein ommetje en Wandelpad van bron tot monding. Bij die laatste schoven ook de deelnemers aan die met 

mountainbiken aan de slag wilden, om te borgen dat deze twee recreatievormen goed samen kunnen blijven gaan.  
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Mindmap Recreatie 

 
 

 

 

Mindmap Fietsen 

 

 

 

 In bijlage 2 zijn alle mindmaps op groot formaat weergegeven. 

 

Wandelen 

 

Mindmap Wandelen 
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Werkgroep: Van spreng naar Rijn 

 

Kerndoel van het project  

Begaanbaar doorgaand pad nabij de beek 

 Geen MTB 

 Informatie van wat je ziet langs de route 

 Verschillende instapplekken 

 

Werkgroep 

Leden: Dimitri van Dam, Hans Visser, Peter Hofschreuder, Hendrik Poll, Toon Homburg, Peter v.d. Geer, Rolf Wolthuis, 

Toine de Leeuw, Hans van Oorschot, Eric Kuijt, Jaap Bakker 

 

Voor de contactgegevens van de contactpersoon kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl  

 

Dit is onze eerste stap 

Bij elkaar komen op 13/12, waarschijnlijk in het Hotel Fletcher in Wolfheze 

 

Dit gaan we doen 

 Inventariseren wat er al is 

 Inventariseren van er nog te doen valt 

 Afspraken maken met particuliere terreinbeheerders 

 Verbeteren bestaande paden (Bilderberg – Schut) 

 Heide <->Schut (duiden en ook in veld) 

 Bij Schut zorgen voor meer structuur voor een wandelpad 

 Oversteek Koninginnenlaan 

 Pad over weide (GL) --> zo natuurlijk mogelijk (hard genoeg om erop te blijven) 

 Noordberg --> Oplossing via N225 

 Einde op veerstoep 

 

Relevante organisaties uit het gebied 

 Terreineigenaren 

 Het inventariseren van de route. Daar volgen de stakeholders uit 

 

Inschatting benodigde financiën 

Nog niet van toepassing 

 

Werkgroep: Kort ommetje door de natuur aan de Wolfhezerweg 

 

Kerndoel van het project  

Wandelen mogelijk maken voor mensen die slecht ter been zijn, of met een kinderwagen lopen. Onderdeel hiervan is het creëren 

van meer zitmogelijkheden onderweg. 

 

Werkgroep 

Leden: Judith van Genderen, Jan van der Beek, Alie Homburg, Alice van Schenkhof 

 

Voor de contactgegevens van de contactpersoon kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl  

 

Dit gaan we doen 

 Een nieuwe ingang in het hek 

 Verbeteren parkeermogelijkheid 

mailto:info@heelsumsbeekdal.nl
mailto:info@heelsumsbeekdal.nl
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 Pad aanleggen en verbinden met het bestaande pad 

 Paden meer zichtbaar maken 

 Bestaande sprengen meer open maken 

 Verschillende zitgelegenheden ((picknick)bankjes, boomstammen) plaatsen: 

 Bij akker met zonnige bosrand voorbij de Wolfhezer camping  

 Bij parkeerplaatsen 

 Beneden aan het eind van het huidige pad vanaf het parkeerterrein 

 Slagboom verplaatsen 

 

Relevante organisaties uit het gebied 

 Gemeente Arnhem (verplaatsen slagboom) 

 Natuur en landschap 

Tijdens de Streekconferentie werd er uitgebreid gesproken over het zorgdragen voor de natuur en het landschap van het 

Heelsums Beekdal, inclusief het beekherstel. Men sprak over een ecopassage onder de N225, verschillende kleine 

landschapsprojecten en –verbeteringen en het weer laten stromen van het water in de bovenlopen van de beek. Tijdens 

de Terugkomdag gingen de deelnemers hiermee verder. Uiteindelijk vormde zich drie werkgroepen: Keuzes en balans,  

Stromende beken en Haal de beek uit de duiker  

 

Mindmap Natuur en landschap 

 

 

Mindmap Beekherstel 
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Werkgroep: Keuzes en balans 

 

Kerndoel van het project 

 Vergroten biodiversiteit 

 Coulissenbos 

 Geen rustgebieden, wel beperkte toegankelijkheid, kwetsbare begroeiing 

 Aankoop met als doel natuurbeheer eenvoudiger te maken (biotoop, levensgemeenschap voor planten en dieren) 

 Geen parkeerplaatsen erbij, beperkte voorzieningen 

 

Werkgroep 

Leden: Ton van Gent, , Rob Berentsen, Tins Pelster, Pauline Klaassen 

 

Werkgroep: Stromende beken 

 

Kerndoel van het project  

 Biodiversiteit behouden + vergroten 

 Cultuurhistorische waarden 

 Beleving versterken 

 

Werkgroep 

Leden: Anja Vis, Gerrie Neijland, Johan de Putter, Karel Hanhart, Hans van der Wiel, Teun Spek, Harm Poutsma, Wiebe 

Selders, Dimitiri van Dam, Ineke Puijk, Peter v.d. Geer 

 

Voor de contactgegevens van de contactpersoon kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl  

 

Dit is onze eerste stap 

Overleg op 10 december 2018 bij De Beken in het Mussennest. 

 

Dit gaan we doen 

 WhatsApp groep starten voor de groep Stromende Beken 

 Plan van aanpak schrijven 

 Beleids-/visieplan 

 

Relevante organisaties uit het gebied 

 Natuurmonumenten 

 Pillo Groep 

 Staatsbosbeheer 

 Eigenaren gebied 

 Provincie (Teun Spek) 

 Waterschap (Dimitri van Dam) 

 

Inschatting benodigde financiën 

 Onderhoud € 0  --> werkgroep 

 Verdiepend onderzoek € 5.000 

 Haalbaarheid infiltratie € 25.000 

 Bosomvorming € 0  --> door verkoop hout – DR. Aa. 

 Waterwinning € ?  --> burgers door extra heffing drinkwater 

 N2000 programma PAS  

 

mailto:info@heelsumsbeekdal.nl
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Tijdlijn/impact 

 

 

Werkgroep: Haal de beek uit de duiker 

 

Kerndoel van het project  

 Nieuwe ecopassage in N225 

 Verbetering ecologische verbinding 

 

Werkgroep 

Leden: Gerard van Laarhoven, Peter van Dijk, Dirk van Uitert, Ruud Schaafsma 

 

Voor de contactgegevens van de contactpersoon kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl  

 

Relevante organisaties uit het gebied 

 Rijkswaterstaat 

 Provincie 

 Staatsbosbeheer 

 Waterschap 

 

Inschatting benodigde financiën 

€ 500.000 

 

  

mailto:info@heelsumsbeekdal.nl
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 Verbinding van mensen en dieren 

Het Heelsums Beekdal is een relatief klein gebied, waar mensen en dieren, natuur en bedrijvigheid, samen komen. Hoe 

zorgen we ervoor dat dit op een passende manier gebeurd. Hoe passen we bijvoorbeeld de bedrijvigheid en bebouwing 

op een goede manier in in het gebied? Dit is de vraag die centraal staat in de werkgroep Verbindend landschap. Zij 

zetten zich in voor een verbindend landschap waarin deze verschillende aspecten een plek hebben. 

  

 

Mindmap Verbinden van mensen en dieren 

 

 

 

Mindmap Inpassen bedrijven en bebouwing 

 

Werkgroep: Verbindend landschap 

 

Kerndoel van het project  

 Totale integratie tussen bedrijvigheid & natuur c.q. landschap,  

 Door samenwerken kan stap voor stap de “spanning” tussen elementen en partijen worden geëlimineerd.  

 

We werken toe naar een organisch geheel van natuur en bedrijvigheid 

 

Werkgroep 

Leden: Norbert Mergen, Pieter Zwaan, Marcel van Silfhout, Margreet Meijer, Jan Nijeboer , Cees Kwakernaak, Folchert 

van Dijken 

 

Voor de contactgegevens van de contactpersoon kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl  

 

Dit is onze eerste stap 

Samen een wandeling maken en daarbij de huidige situatie in kaart brengen: de intensieve landbouw in het gebied, de 

vervuiling van de beek, onooglijke gebouwen en de hekwerken en verrommeling. Welke verbeterslag is er te maken? 

 

Relevante organisaties uit het gebied 

 Waterschap 

 Natuurmonumenten 

 Schut 

mailto:info@heelsumsbeekdal.nl
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 Gerritsen 

 St. Heideboerderij 

 Gemeente Renkum 

 Provincie Gelderland 

 

Inschatting benodigde financiën 

€ 2.143.293,50 

 

Input anderen 

Ik woon naast de papierfabriek Schut. Ik weet van wie welke grond is en heb ook wat ideeën over wat kan/mooi is - Irene 

Bouwman. 

 Bekendheid Heelsums Beekdal 

Communicatie en educatie, dat waren de onderwerpen die centraal stonden bij het thema Bekendheid Heelsums 

Beekdal. Zodat uiteindelijk de beleving van het gebied voor de inwoners en de bezoekers, zowel digitaal als fysiek, 

vergroot wordt. De deelnemers spraken met elkaar over het opzetten van een website en/of app waar informatie over het 

gebied ontsloten kan worden, van activiteiten, verhalen over de cultuurhistorie of natuur tot wandelroutes. De werkgroep 

Leer mij het Heelsums Beekdal kennen! gaat verder aan de slag met het ontwikkelen van de website. 

 

Mindmap Bekendheid Heelsums Beekdal 

 
 

 

Werkgroep: Leer mij het Heelsums Beekdal kennen! 

 

Kerndoel van het project  

 Mensen informeren over de cultuurhistorie & natuur van het gebied via  

 website/app 

 excursie 

 folder 

 informatiepunt (automatische info?) 

 

Werkgroep 

Leden: Irene Bouwma, Marijke Metz, Folchert R. van Dijken, Ulbe Anema 

 

Voor de contactgegevens van de contactpersoon kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl  

 

Dit is onze eerste stap 

 Vooroverleg Renkums Beekdal 

 Overleg half december bij Merger Metz 

mailto:info@heelsumsbeekdal.nl
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Dit gaan we doen 

 Verder uitwerken van ideeën + rollen website 

 Mogelijke financiering 

 Gebruik maken van bestaande apps/raamwerken --> Gebruik maken van uitleg bestaande wandelingen en 

informatie 

 Optuigen door de tijd heen 

 

Relevante organisaties uit het gebied 

 Stichting Renkums Beekdal (welke naam + samenwerking) 

 Natuurmonumenten - Wolfheze (welke naam + samenwerking) 

 Staatsbosbeheer - Jufferswaard (info) 

 De Kamp (info) 

 Beken (info + overleg) 

 Hotels (de Branding Fletcher, Wolfheze, etc.) + B&B in de omgeving (later stadium) 

 Drie andere groepen 

 Ommetje 

 Wandeling van bron tot monding 

 Cultuur historische waarden 

 

Inschatting benodigde financiën 

 Website: geld voor ontwikkeling + onderhoud: € 2.000 - 5.000 

 Informatie: bestaande teksten omschrijven naar goede teksten: € 5.000 

 App: belevingsroute?! Zie punt vorige punt (informatie) 

 Folder / Borden? € ? 

 

Hoe komen we aan die financiën 

 Gemeente: subsidie adviseur 

 Prins Bernard Cultuur fonds € 10.000 

 Provincie: burgerbetrokkenheid             

 

  

  



  

 
 
 
 
  
Streekconferentie Heelsums Beekdal  19 

 Verkeer 

De A50 is op veel plekken hoorbaar en/of zichtbaar in het Heelsums Beekdal. Hoe kunnen we de impact van de snelweg 

op het gebied verminderen? De werkgroep Natuurzone Heelsums Beekdal, die al gevormd was tijdens de 

Steekconferentie, ging op de Terugkomdag verder met het thema verkeer en het verminderen van de (geluids)overlast 

van de A50. 

 

Mindmap Verkeer 

 
 

 

Werkgroep: Natuurzone Heelsums Beekdal 

 

Kerndoel van het project  

 Beperking geluidsoverlast + uitlaatgassen A50 

 Geluidsschermen + snelheidsbeperking 

 

Werkgroep 

Leden: Frank Hottentot, Carel Sicherer, Wilhelmina van Breeschoten, Theo Meijer 

 

Voor de contactgegevens van de contactpersoon kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl  

 

Relevante organisaties uit het gebied 

 Rijkwaterstaat 

 Natuurmonumenten 

 Gemeente Renkum 

 Provincie Gelderland 

 Grondeigenaren 

 

Inschatting benodigde financiën 

Provincie Gelderland (Nuon…..) 

 

 
  

mailto:info@heelsumsbeekdal.nl


  

 
 
 
 
  
Streekconferentie Heelsums Beekdal  20 

 Visie 

Kerndoel van het project 

Eén geïntegreerde visie op het beekdal: 20-50 jaar, hoe moet het er dan uitzien? 

 

Werkgroep 

Leden: Peter Smits, Gertjan Renes, Maarten Kubbe, Bas Verschuuren, Kees Vermaat, Max Smit, Mathieu Pinkers, 

Folchert R. v. Dijken, Manon Wille, Amelia Lukmanto 

 

Voor de contactgegevens van de contactpersoon kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl  

 

Eén geïntegreerde visie 

 Hoe betrek je iedereen in het plan? 

 Vertrouwen bouwen: 3-6 maanden 

 Begrijpen deelwaarden partijen 

 Informatie 

 

Door facilitatiegroep, faciliteren werkgroepen 

 Natuur 

 CHS 

 Recreatie 

 PR 

 Landbouw 

 Vereer 

 Water  

 

Ondernemende principes, waarden vaststellen 

 Stromend water 

 CHS, waarden 

 Natuurwaarden: welke? (botanisch tijdsbeeld) 

 Beleefbaarheid: prioritering, breder kijken 

 Sandr Wolfheze: zonering 

 Werelderfgoed: status, criteria 

 Natura2000: criteria 

 Balans zoeken 

 Stilte en rust 

 

Lopende trajecten 

 Inventarisatie Eelerwoude (2017-2018) 

- Gemeente 

- Waterschap 

- Provincie 

- Natuurmonumenten 

- Rowen de Graaf 

 Gebiedsconferentie: ideeën samenleving (150 personen), stichtingen, burgers, Pilo-groep, Renkums Beekdal, 

Bekenstichting, 5 dorpen in ’t groen. 

 

Communicatie 

Website met informatie: tafels kunnen elkaar op de website ontmoeten 
 

mailto:info@heelsumsbeekdal.nl
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 Cultuurhistorie 

Tot slot stond een aantal deelnemers op de Terugkomdag stil bij de cultuurhistorische waarden van het gebied. Hoe zorg 

je ervoor dat deze behouden worden, beleefbaar zijn en waar mogelijk weer in ere hersteld worden? Er is geen aparte 

werkgroep gevormd voor dit thema, maar het aspect wordt meegenomen in de werkgroep Visie, en waar relevant ook in 

de andere werkgroepen.  

 

Belangrijke aspecten 

 Grafheuvels 

Tussenwegen met rondeel / landweren 

 Grenspalen 

 Sprengenbeken: gegraven beken voor Rondeel en Wildforstergoed en veel later voor 10 watermolens 

 Oud Wolfheze 

 Resten steenfabriek Jufferswaard 

 Diverse oude wegen: noord – zuid (Keulen – Amersfoort), Schilderslaantje (o.a. aangegeven met naambordjes); 

oost – west 

 Schilders in / aan de beek: eerste Nederlandse schilderskolonie in open lucht) 

 Koeien en schapen op de heide (Van veld en beek): horen in de beekdalen / het landschap. 

 Natuur en cultuur gaan samen! 

 Let op: grote duiker onder N225 vóór aanleg snelfietspad 

 Cultuurhistorische informatie 
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Bijlage 1. Projectideeën uit Streekconferentie 

1. Recreatie 

Integrale samenhang en beleefbaarheid vergroten 

 

Doel:  

- Natuurlijke overgangen voor fietsers en wandelaars door oplossingen te zoeken voor bestaande barrières.  

- Een vertegenwoordigende partij die de regie voert. 

 

Wat we gaan doen:  

- Inventarisatie van nut en noodzaak van bestaande hekken, doorkruising van wegen en spoorlijnen door 

wandelpaden.  

- Verbinding met Renkums Beekdal creëren.  

- Draaglak bij gebiedseigenaren en gebruikers opwekken 

 

 

Belevingsroute Heelsums Beekdal  

 

Doel: Een belevingsroute maken die de kans biedt om zo veel mogelijk cultuurhistorie te beleven die zich in het 

Heelsums Beekdal bevindt. 

 

Wat we gaan doen: Een plan ontwikkelen en een route uitzetten. Prikkelende belevingspanelen ontwikkelen.  

Het idee voorleggen aan de desbetreffende stakeholders met kennisbudget zoals de grondbeheerders. 

 

 

Gescheiden recreatievormen 

 

Doel:  

- Wandelen  

- Paardensport  

- Mountainbiken  

- Fietsen  

 

Wat we gaan doen: Scheiden van paden, routes en toegangen voor de verschillende doelgroepen. Gericht op het 

gehele gebied tot onder de A50 
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Verbeteren van de fietsmogelijkheden 
 

Doel:  

- Het verbeteren van het bestaande fietspad tussen de Wolfhezerweg en de Utrechtseweg ter hoogte van de 

Kerklaan.  

- Het openstellen voor fietsers van het asfaltweggetje tussen de parkeerplaats tegenover het Hotel Wolfheze en 

het Kousenhuisje.  

- Openstellen van de hekken rond Papendal en het golfterrein.  

- Realiseren van het ontbrekende stuk op het snelfietspad tussen Arnhem en Wageningen 

 

Wat we gaan doen: Overleg met de terreineigenaren en beheerders 

 

 

Wandeling langs de beek 

 
Doel: Begaanbaar doorgaand pad in de buurt van de beek.  

- Geen MTB  

- Parkeergelegenheid met informatiebord (met QR code). Meerdere parkeerplaatsen met instap naar de route.  

- Mogelijke instapplekken: Papierfabriek Schut, veerstoep Papendal, Bilderberg 

 

Wat we gaan doen:  

1.   Inventariseren wat er al is  

2.   Inventariseren van er nog te doen valt  

3.   Afspraken maken met particulier terrein beheerders  

4.   Verbeteren bestaande paden (Bilderberg – Papierfabriek Schut)  

5.   Heide ⇔ Schut (duiden en ook in veld)  

6.   Bij Schut meer structuur voor wandelpad  

7.   Oversteek Koninginnenlaan  

8.   Pad over weide (GL) → zo natuurlijk. (hard genoeg om erop te blijven)  

9a. Noordberg / 9b. oplossing via N225  

10. Einde op veerstoep 

 

 

Toegankelijkheid van het gebied  

 

Doel: Nieuw paadje vanaf het parkeerterrein langs Wolfhezerweg voor mensen die slecht ter been zijn, 

kinderwagens hebben of in een rolstoel zitten. Met langs de route een bankje in de zon.  

Voorbij de Wolfhezer camping is een groot akker met zonnige bosrand, dit zou een mooie plek zijn voor het bankje.  

Verbeteren parkeermogelijkheid met meer bankjes rondom de parkeerplaats en langs de route. 

 

Wat we gaan doen: 

- Een nieuwe ingang in het hek  

- Pad aanleggen en verbinden met het bestaande pad  

- Verschillende bankjes plaatsen  

- Slagboom verplaatsen 
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2. Natuur en landschap 

 

Landschap van morgen  

 

Doel: Behoud van het goede uit het verleden. Daar hebben we nu profijt van. Wat moeten we vandaag doen om ook 

in de toekomst een gevarieerd landschap met een hoge biodiversiteit te verkrijgen?  

Een toekomstvisie op het gebied is noodzakelijk!  

 

Wat we gaan doen:  

- Plant vandaag een nieuwe 1000 jarige Den of Wodanseik voor morgen!  

- Hoeveel grote grazers (inclusief edelhert) en hoeveel wolven zijn welkom?  

- Verzuring van het gebied in beeld brengen met als doel bewustwording en om maatregelen te nemen.  

- Bestrijding invasieve soorten (exoten), met name in de benedenloop  

- Meer poelen langs de beek/ in het beekdal  

- Landbouw extensiveren → meer ruimte voor insecten  

- Geen toename van functies in het gebied → kleinschalig houden 

 

 

Haal de beek uit de duiker 
 

Doel: Versterking van de biodiversiteit door middel van verbetering van de ecologische verbinding. De huidige duiker 

bij de N225 is dé grote bottelnek in het ecologisch paseerbaar maken van de N225. Het gaat om het ontsnipperen 

van het (totale) beeksysteem. Nu is de kans; in combinatie met de ontwikkeling van het snelfietspad.  

→ Wellicht ook een passage voor mensen?  

 

Wat we gaan doen: Enthousiaste aanspreekpunten van verschillende organisaties samen laten komen.  

Veldexcursie met alle partijen. 

 

 

De bovenlopen moeten weer stromen  

 

Doel:  

- Functie van de beek wordt weer hersteld  

- Verhoogde aantrekkelijkheid van het gebied 

 

Wat we gaan doen: Inventarisatie van de impact van:  

1. Onderhoud en uitdiepen  

2. La Cabine reduceren of verplaatsen  

3. Naaldbomen op de Veluwe vervangen door heide  

4. Infiltratie Rijnwater naar Papendal  

 

Daarvoor moeten we:  

- Promoten en communicatie naar overheden  

- Technisch onderzoek uitvoeren  

- Kosten-baten inventarisatie doen  

- Draagvlak van bewoners beekdal en Veluwe creëren 
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3. Verbinding van mensen en dieren 

Integrale Beheervisie natuur en cultuur 

 

Doel: Bijeenbrengen van alle stakeholders (landeigenaren, gemeenten, publiek etc.) om één integrale beheervisie op 

te stellen. Daarna opstellen beheerplan.  

Inhoudelijk: Beek, informatie houtoogst, heide, eikenhout, cultureel erfgoed. Verbindingen voor mens en dier, 

toegankelijkheid monding beek, industrieën economische belangen.  

 

Wat we gaan doen:  

- Inventariseren wie de stakeholders zijn  

- Nagaan wie een trekker zou kunnen zijn  

- Inventariseren wat (deel- en voormalige) visies waren en zijn  

- Visie bepalen 

 

 

Verbinding tussen partijen 

 

Doel: Bundel de krachten in het verbinden van het beekdal voor mens en dier. Er zijn al veel vrijwilligerspartijen. Zorg 

voor samenhang en koppeling in het gebied door bestaande werkgroep aan elkaar te verbinden 

(Natuurmonumenten, gemeenten, provincie, waterschappen). Zorg voor samenwerking tussen de partijen door het 

aanstellen van een trekker en hem een regierol te geven. 

 

Wat we gaan doen: Basiskaart (bestaand beleid) aanvullen met ideeën van de streekconferentie met bestaande 

partijen.  

 

 

Lokale deelgroepen 

 

Doel: Lokale deelgroepen houden aandacht voor de waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke waarden in 

het gebied, zoals  

- Integratie van natuurwaarden en cultuurhistorie  

- Zonering onderhoud en beheer  

- Lokale betrokkenheid  

- Gebied specifieke accenten 

 

Wat we gaan doen:  

- Overheden moeten faciliteren  

- Activeren van vrijwilligers die initiatieven willen nemen. 
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Betere integratie van bedrijven in de natuur  

 

Doel:  

- Vloeiende overgang tussen natuur en landbouw. Bijvoorbeeld de hekken weg en meer akkerranden aanleggen.  

- Landschappelijke inpassing van gebouwen (Schut) 

 

Wat we gaan doen:  

- Milieueffecten onderzoeken voor de meest actuele gegevens  

- Overleg met de grondeigenaren 

 

 

Met de Boer “aan tafel” voor een vitaal cultuurlandschap!  
 

Doel: Tot op heden is er te veel ecologisch eenzijdig naar ons landschap gekeken. Ons project betreft alle 

gebruikers van het beekdal, dus ook de boer. Wij zien de boer als landschapsinrichter en mede cultuurbeheerder. 

Het kan dus ook veranderen.  

 

Wat we gaan doen: Ons voorstel is natuur-inclusieve landbouwaanpak. Bijvoorbeeld een ecologische 

heideboerderij, koeien aan de beek, bodemherstel of ruimte voor gezonde mest. Wisselende granenvelden voor het 

vermalen van streekbrood en zorgen dat het landbouwdier behouden blijft. Holistisch integreren in het 

cultuurlandschap. 

 

 

4. Bekendheid Heelsums Beekdal 

 

Recreatieplatform: verleidend verbinden 

 

Doel: Een centraal platform voor het gebied creëren, zowel fysiek als digitaal. Fysiek zou dit de vorm kunnen krijgen 

van een bezoekerscentrum. Digitaal kan dit in de vorm van een website voor het gebied. Via dit platform kan een 

informatievoorziening opgestart worden. 

 

Wat we gaan doen: Gemeente Renkum benadert actie belangengroepen om een platform op te zetten. 

 

 

Website en app 
 

Doel: Het maken van een website voor het hele gezin, zowel volwassenen, kinderen als scholen.  

Bijvoorbeeld spannende verhalen over wat er te doen is en wat in het gebied te vinden is. Verhalen over de natuur 

en haar historie in het gebied.  

App kan bestaan uit een stuk Augmented Reality, puzzels, verhalen. Een integratie met Google maps.  

 

Wat we gaan doen: 

- - Website: Bestaande info verzamelen, overleg met stakeholders, maken en onderhouden van de website.  

- - App: maken en onderhoud. Dit kan een project zijn voor studenten uit de omgeving. 
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5. Verkeer 

 

Natuurzone Beekdal  

 

Doel: Vanaf de Rijn tot Knooppunt Grijsoord een snelheidsbeperking op stellen. Langs de weg ook een 

geluidsbarrière opstellen die bestaat uit loofbomen en geluidswanden.  

 

Wat we gaan doen: We gaan op zoek naar gesprekspartners om de twee bovenstaande maatregelen te 

implementeren. 
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Bijlage 2. Overzicht mindmaps per thema 

 



   29 Streekconferentie Heelsums Beekdal 

  

 

  



   30 Streekconferentie Heelsums Beekdal 

  

 



   31 Streekconferentie Heelsums Beekdal 

  

 

  



   32 Streekconferentie Heelsums Beekdal 

  

 

 
  



   33 Streekconferentie Heelsums Beekdal 

  

 

 

 


