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Inhoud van de presentatie
• Waarom herstel van het Renkums beekdal?
• Aanleiding project voor de gemeente Renkum
• Samenwerking
• Inbreng van de gemeente Renkum
• Inrichtingsplan
• het resultaat
• De 5 deelprojecten
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Waarom herstel van Renkums Beekdal?

• jaar 2000: Veluwe 2010
• Rijk en Provincie

– Versterken unieke karakter van de Veluwe
– Meer natuur; minder versnippering

• Eén van de zeven ecologische poorten van de Veluwe naar het 
rivierengebied: de Renkumse Poort

• Industrieterrein Beukenlaan is de ‘kurk in de flessehals’ van de Renkumse 
Poort
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Aanleiding project gemeente Renkum

• Problemen met industrieterrein
– (dreigende) leegstand van bedrijven
– bodemvervuiling (asbest)
– slecht woonklimaat

• Wens tot ontwikkeling natuurgebied met impuls voor natuur, cultuurhistorie en 
recreatie/toerisme
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Presentatie Hartmans netwerk - 19 april 2013 - Renkums Beekdal
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Samenwerking

• Samenwerkingsconvenant Renkumse Beek 2003
– ministerie LNV
– ministerie VROM
– provincie Gelderland
– gemeente Renkum

• Integrale gebiedsontwikkeling: vrijmaken, saneren, amoveren en natuurlijk
inrichten van het Renkums Beekdal

• Budget: in eerste instantie 36 miljoen euro; snel daarna 40 miljoen euro
• VROM/LNV/Provincie zijn financiëel verantwoordelijk 40%/40%/20%
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Inbreng gemeente

• afstemmen procedures en vergunningen
• beschikbaar stellen van gronden in eigendom
• meedenken, meewerken en meebeslissen
• communicatie naar bewoners van Renkum
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Inrichtingsplan 2005
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Inrichtingsplan
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Inrichtingsplan
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Het resultaat
• Opening op 25 mei 2013
• Uitgaven zijn binnen begroting van 40 miljoen euro gebleven
• Resultaat is behaald
• Monitoring op economische en ecologische effecten van het project

– (Renkums Beekdal geopend, LEI-nota 13-078)

• Er is € 900.000 over die gemeente Renkum moest besteden aan vijf
deelprojecten



17-7-2018 13

De 5 deelprojecten

• Groot onderhoud Nieuwe weg / Beukenlaan
• Realisatie Sprengenkop (niet doorgegaan)
• Realisatie faunapassage Hartenseweg
• Vergroten toegankelijkheid en beleefbaarheid Renkums Beekdal
• Bestrijding Japanse Duizendknoop Renkums Beekdal
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Groot onderhoud Nieuwe Weg / Beukenlaan

• Beschikbaar budget: € 100,000,-
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Realisatie Sprengenkop

• Voortijdig gestopt door onverwachte tegenvallers die niet binnen 
budget waren op te lossen.
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Realisatie Faunapassage Hartenseweg
• Beschikbaar budget: € 425.000,-
• Projectleiding door Gemeente Renkum; uitvoering door NTP



17-7-2018 17

Vergroten toegankelijkheid en beleving

• Beschikbaar budget: € 200.000,-
• Betreft:

– Klompenpad ‘Hartensepad’
– Inrichting informatiecentrum
– Terreininrichting
– Zichtbare milieumaatregelen
– Informatie en bewegwijzering in het hele gebied

• Samen met Staatsbosbeheer en Stichting Renkums Beekdal.
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Bestrijding Japanse Duizendknoop

• Beschikbaar budget: € 25.000,-
• Begeleiding/projectleiding door bureau Eelerwoude; uitvoering door 

GreenM2
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