ACHTERGROND

F I N A N C I E R I N G VOORDO P R O C E N T R O N D

Bedrijventerreinwordt
verplaatsttengunste
vanbeekwater
Midden inhetRenkumsebeekdalligtalseenkurkindejleseenindustriegebied.Meestalmoeten
natuurgebiedenwijkenvooreconomischebelangen,maaralsdeplannendoorgaaugebeurthierhet
omgekeerde:eenindustriegebiedwordtteruggegevenaandenatuur.Een/linkestapnaardegewenste
ecologischeverbinding tussendeVeluweendeuiterwaarden langsdeRijn.Waterspeelteencruciale
roünhetbcekdal.
Vannoordnaarzuid loopt tussenhet
dorpRenkumendeWageningseberghet
Renkumsebeekdal.Ditasymmettischeerosiedalontstond tijdens hetSaalienenWeichselien,delaatstetweeijstijden. Nadelaatste
ijstijd konhetwater wegzakkenindeontdooidebodemenbleefeenkleinenatuurlijkebeekovet.Erontstonden venigedepressiesinhetbeekdal.Opeenaantal plekken
stagneerdehetwater doordathetdaldoor
dekzandenengelifluctie (hetafglijden van
eenmetwaterverzadigdebovengrondover
eenbevrorenondergrond)wasafgesloten.In
debovenloopwerdeenlaagdiatomeeënaardegevormd.Dezewerdontdekt in1896enin
hetbeginvande20eeeuwwerddezevoor
Nederland vrijzeldzamedelfstofgedurende
tienjaar indagbouw gewonnen.
Het beekdalligt aanderandvande
Veluwe,hetgrootstehydrologische reservoir
vanNederland.Hetneerslagoverschot zakt
daareerstdoortientallen metersgrofzand
alvorenshetdewaterspiegel bereikt,waarna
hetdoorverzadigdelagenafstroomt naarde
randen.Hetovergrotedeelstroomt ondergrondsafeneendeelkomtalsschoon water
aandeoppervlakte.
Hetbeekdalligt opdeovergangvande
stuwwalEde-Wageningenende oostelijk
daarvangelegen sandr (smeltwaterwaaier,
ontstaan doordat hetwatervandesmeltendegletsjersdierichtingoerstroomdalvande
Rijn afstroomden matetiaalvandestuwwal
afzetten).Binnenhetbekenstelselisdeze
overgang(geo)hydrologisch aanwijsbaar.
Doorhetbeekdallopen twee-ineendeel
vanhetdaldrie-beken:deMolenbeeklangs
deoostrand,deOliemolenbeeklangsde
westrand endeHalveradsbeekmidden door
hetdal.DeMolenbeekiszo'n acht kilometer
langenlooptvandezuid-tand vandeGin-

kelseheide(ietstenzuidenvandeA12)naar
deuiterwaardvandeNederrijn.Debeek
wordtonderweggevoeddoorzevensprengenenheeft eenvervalvan12,5meter.
DeOliemolenbeekheeft eenlengtevan
ongeveerzeskilometerenwordtgevoed
dootvijfsprengen.Beidebeken komeninde
uiterwaard indeStrang,eenouderivierbedding,endezestroomt bijdeWageningse
Berguitinde Nederrijn.
Het hydrologische profiel vanhetbeekdalbevattweewatervoerende grondlagen.
Dezezijngescheidendooreenslechtdoorlatendekleilaag,deKedichem-klei.Deweerstand kanvanplaatstotplaatssterkverschillen.Onder hettweede watervoerende
pakket ligt deondoorlatende basisvande
Tegelen-klei.

Afstroming
Deafstromingvanheteerstewatervoerendepakketisterhoogtevanhetbeekdal
noordnoordoost-zuidzuidwest, waarbijde
invloedvanuit deopbollingvandestuwwal
duidelijk zichtbaar is.Hetisohypsenpatroon
vandetweedewatervoerendelaagisveel
regelmatiger;hetwaterstroomrinnoordoost-zuidwestelijke richtingaf
Uithetverschilinstijghoogten tussen
beidepakketten kanworden opgemaaktdat
etsprakeisvanwegzijging vanheteerste
naarhettweedewatervoerende pakket.
Neerslagmidden opdeVeluwedoeterongeveer50jaar overomderandentebereiken.
Aandezeranden ontspringen talvanbeken,
dieeendeelvanhetafstromende water(het
overgrotedeelstroomt ondergrondsaf)
afvoert naarderivieren.Hetuittredende
waterheeft doordelangeverblijftijd diep
indeondergrond eentemperatuur van8à
10 C.

Deouderdom vanhetwaterverschiltper
beek.HetwatervandeMolenbeek, afkomstiguitdesandr,isrelatiefjong.Hetisotot
25jaaronderweg,voordathetviadesprengenindebeekkomt.HetwatervandeOliemolenbeek, afkomstig uitdestuwwal,istussendeoen500jaar onderweg.

Ingrepen vande mens
HetRenkumsebeekdalheeft een lange
bewoningsgeschiedenis.Hetwaseenuitstekendewoonplaatsvoordemens:erwaren
water,grazigeweidenvoorhetvee,droge
plekkenomtewonen.Aanderandenvanhet
dalliggennogdebewijzen vandezevroege
bewoning:tientallengrafheuvels endiverse
urnenvelden.Vlakbijhetbeekdalzijn 'celtic
fields',prehistorische akkers,zichtbaar
gemaakt.
Dezeeerstebewonersvanhetbeekdal
troffen eenveendekaan,datdoorspekt was
metkleine helderestroompjes water.Vermoedelijk ismenindeIjzertijd alverbindingengaanmakentussendezevenigedepressies,waardoorhetbeekdalgeschiktwerd
voorlandbouw.Zoontstond eendoorlopendebeek.Deeerstegroteingreepindebeekloopwerdinde14eeeuwgedaan omdeslotgrachten vanhetinhetbeekdalgelegen
kasteelGrunsfoort vanwaterte voorzien.
Vanafde 16eeeuwontstonden door
menselijke aktiviteitdesprengenbeken.
Dezesprengenbeken opderandenvande
Veluwezijn uniekvoorEuropaeninhet
Renkumsebeekdalheelbeeldbepalend.De
beken leverden waterkracht voorwatermolens,graan-,olie-,papiermolens.Zoontstond eenvroeg'industriegebied' inhet
beekdal.Hetaantal sprengen werduitgebreidnaarmate hetaantalwatermolenstoenam.
Voordewatermolens washetbelangrijk
omzoveelmogelijk watertekrijgen meteen
zoconstant mogelijk debiet.Omdittebereikenwerdenopvochtigeplekken sprengen
gegraven.Desprengwerdalseengeulloodrechtindedalwandgegraven,enwelzodiep
datdegeulbodemzichonderde natuurlijke
grondwaterspiegel bevond.Debeeklooptussendesprengkopendemolen(desprengenbeek)lietmengeleidelijker aflopen danher
beekdalzelf,zodat hoogtewerdgewonnen.
Ditwotdthetopleidenvanbekengenoemd.
Bijanderhalfàtweemeter hoogteverschil
methetbeekdalwerdeen watetmolen
gebouwd.Demeestewatermolens stonden
aandeHartenseweg,waaraanbeide zijden
vanhetdaleenbeekhoogwasopgeleid.Tijdensdegrotebloeiinde18eeeuwstondenet
zevenwatermolensinhetdal.Vandeze
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molensrestslechtséénbouwval:demolen
bij Quadenoord.
Bijsprengenbeken issprakevandrainerendeeninfiltrerende beektrajecten. De
sprengen indebovenloop liggen lagerdan
denatuurlijke grondwaterspiegel, waardoor
zeeendrainerendewerkingophun omgevinguitoefenen. Indezedelenvandebeek
stroomt hetwaterovereenzandbodem.Als
desprengnet isschoongemaakt isdedrainerende werkinggoed tezien:hetwater sijpelt
danuit desteileoeversindebeekeninde
beekbodem zijn zandfonteintjes tezien.De
opgeleidebeekdelen liggen bovenhet niveau
vanhetgrondwater enverliezen hierdoor
wateraanhun omgeving(infiltratie). Indeze
beektrajecten iseenleemlaag aangebracht
omwaterverliestegentegaan.

Hetwaterbevatbijdesprengen heelweinig
ionen,men noemt dit waterdus heel
schoon.
DeMolenbeek endeOliemolenbeek vertonentypischeverschillen.Desprengen van
deMolenbeek liggen allemaalindegrindhoudende,grofzandige afzettingen vande
sandr.Dezesprengen zijn dan ookdemeest
voedselarmevandeVeluwezoom.DesprengenvandeOliemolenbeek daarentegen ontvangen hun watervooreengrootdeeluitde
stuwwal,uit lemiggrofzand.Hierdooris
hetwatervandeOliemolenbeek watvoedselrijker.Opveelplaatsen ligtopdebeekeen
vliesvanijzerverbindingen. Inéén spreng
ligt inhetvroegevoorjaar eenwit vlies,veroorzaaktdoorijzercarbonaat-minnende bacteriën.

Het onderhoud van de beken

Verdrogen de beken?

Indetijd vandewatermolens onderhieldendemolenaarsdebeken.Tot 1963jaren
werdhet beekwatergebruikt doordeopvolgervandewatermolens:deVanGelder
Papierfabriek. Defabriek hadeen beekman
indienst,diedebeeklopenonderhield. In
datjaargingdefabriek overtothet oppompenvanwaterendebekenwerden nadien
nietmeeronderhouden.In 1976werdende
bekenovergedaan aan Staatsbosbeheer.
Doorgrondwaterdaling, achterstallig
onderhoud eneenaantalzeerdrogejaren
rond 1976,vielendebekensteeds meer
droog.Sinds 1993helpen vrijwilligers van
hetIVN-eenverenigingdiebijdraagt aan
eenduurzamesamenlevingdoor natuur en
milieu-educatie-op zaterdagochtenden
Staatsbosbeheer enhetWaterschapVallei&
Eembij hetonderhoud vandebeken.De
grondwaterstand vandelaatstejaren ènhet
reguliereonderhoud zorgen weervoorstromende sprengenbeken.
Het beekdalheeft eenhoge natuurwaarde:bijzondere (beek)planten door hetkoele
water,veelvlindersenvogelsdoordat hetdal
grotendeels natuurlijk wordt beheerd.Grote
delenzijn in bezitvanStaatsbosbeheer en
hier wordtextensiefbeweid. Inmiddels
wordtaljarenlanggeenkunstmest enchemischebestrijdingsmiddelen meer gebruikt
endit komthetwaterindebekenen plantenendierentengoede.

Debeken worden voornamelijkgevoed
doorafstromend grondwater vandeVeluwe.
Ineenperiodevanveelneerslagzullende
bekentijdelijk veelwaterafvoeren, omdatde
bekenookwaterkrijgen uitdesnelreagerendegrondwatersystemen opkorte afstand
vandebeken.Naeenlangedrogeperiode
(vanmaanden)wordendebeken uitsluitend
gevoeddoor hetgrondwater vandeVeluwe.
Debasisafvoer vandeRenkumsebeken
wordtdussterkbeïnvloed doordegrondwaterstand opdeVeluwe.Dezereageertpasna
eenlangenatteofdrogeperiode (vanjaren).
Sindsbegin 1900wordtalmelding
gemaaktvanverminderde beekafvoer enhet
droogvallenvandeMolenbeek ten noorden
vandespoorlijn. Na 1950isdezeontwikkelingdoor toenamevanonttrekkingen ver-

Dekwaliteit van het water
Dekwaliteit vanhetwaterindebekenis
voornamelijk afhankelijk vandekwaliteit
vanhetgrondwater.Dekwaliteit van het
grondwater isweerafhankelijk vandievan
deneerslag,deverontreinigingen inde
grond envandemineralenrijkdom vande
doorstroomdegrondlagen.Zoweldestuwwalalsdesandrzijn relatiefarm aangemakkelijk verweerbare mineralen (veelkwarts).
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DehuidigesituatieinhetRenkumsebeekdal.

sneldverdergegaanentegenwoordigvallen
debekenindrogeperiodenbijna helemaal
droog,omdat degrondwaterstand flink is
gedaald.Indebovenloop tweeàdriemeter.
Debelangrijkste oorzakenvoordezedaling
zijn debeplanting vandeVeluwemetvooral
naaldbossen, klimatologische veranderingen
en grondwaterontrekkingen.
Het Renkumsebeekdalisdoordegrote
wateronttrekkingen -in 1991 44miljoen m3
indezeregio-doorde waterleidingbedrijven
endeindustrieën éénvandeernstigst verdroogdegebieden inGelderland.Ruimde
helft vanditwaterwordt voordedrinkwatervoorzieningopgepompt,deandere helft
doorde industrieën.
Eenaantalzeerrecente ontwikkelingen
ishoopvolmet betrekking toteen stijging
vanhet grondwaterpeil:
•

deveronderstelde klimaatverandering
heeft delaatstejaten voorveelneerslag
gezorgdenwekunnen eenverderetoenamevandeneerslagverwachten.Na
hetdrogejaar 1996neemt dehoeveelheid
neerslagtoe.Hetvolgendevoorvalis
leukinditverband.Op6maart 1998 viel
ereenenormebui:42mm binnen een
etmaal,bijna dedubbele hoeveelheid
vandehelemaand ervoor.Binneneen
weekliepdeBosvijver-eengrotevijver
bijdeOliemolenbeek diealmaanden
praktisch dtoogstond-volmet water
vanuitdebeek.Eensnelleberekening
leerdedat600.000litervanuit debeekin
deBosvijver liep.Overhethelejaar1998
genomen vielerruim 1300mm waterin

hetbeekdal,ruim bovenhet Nederlands
jaargemiddelde van850mm.Deneerslag
wasin 15199880mm,in 20001100mm, in
20011100mm.Vergeleken metdeafgelopendecenniazijn ditflinketoenames:
70erjaren gemiddeld 820mm,8oerjaren
gemiddeld 880mm.(dezegegevens
komen uit plaatselijke metingen];
•

provinciaal beleidverplicht allewateronttrekkers opdeVeluweindeperiode
1994-2004eenkwartminder grondwater teoptepompen;

• AKZONobelinEdeheeft in2002z'n onttrekking teruggebracht van3,5tot0,5
miljoen IT13 perjaar.Menverwachteen
positiefeffect voorhetRenkumse beekdal;

beeldhetgebruik vanvoorgezuiverd rivierwaternaardegroteindustrieën viaeen
tweedeleidingnet.AlsNorskeSkog/Parenco,
dekrantenpapierfabriek inRenkum,van
oppervlaktewatergebruikgaatmakeni.p.v.
hetoptepompen (uit het tweedewatervoerendepakket)danscheeltdat6miljoen m3
perjaar.Ookdeomvorming vannaaldbos
naar loofbos opdeVeluwezaltot verbetering
vandesituatie leiden.Waarnodig kunnen
grondwaterwinningen worden verplaatst
naarminder verdrogingsgevoelige locaties
buiten desandr.Kortom,een integraal
waterbeheer waardoor het beschikbare water
zozuinigenefficiënt mogelijk wordt benut,
zalvoordeliguitwerken voordegrondwarerstand opdeVeluweendaardoor gunstig zijn
voordeRenkumsebeken.

De huidige situatie
• degemeente Renkumvoerteenactief
beleidophetgebiedvanhet afkoppelen
vanhemelwater. Ditleidtoteenvergrotingvandegrondwateraanvulling. Het
streven isomin200433 hectare verhard
oppervlak(straten,parkeerplaatsen en
daken)aftekoppelenvanhetrioolendit
watertelatenbezinkenindebodem.De
GemeenteRenkum enhet Waterschap
Vallei&Eemstellensubsidie beschikbaaraanparticulieren die hemelwaterafvoerophun eigentetrein afkoppelen.
Binnenkorr volgtdegemeente Ededit
initiatief
Voorhet terugdringen vanhet grondwatergebruikdoorindusrrieën worden
momenteel plannen ontwikkeld. Bijvoor-

.endesituatiezoalsdieindetoekomstwordt.

DeNederlandse natuur isdemeestversnipperdevanEuropa.Vooralvoorgrote
zoogdieten alsedelherrenwildzwijn is bijnanergens meer plaats,terwijljuistzijeen
belangrijke rolspelen inecosystemen.Inde
EcologischeHoofdstructuut (EHS),het
natuutbeleidsplanvanNederland, worden
duidelijke aanbevelingengedaanrothet
instellenvanecologische verbindingszones.
Diverserijks-,provincialeen regionale
beleidsnota's gevenhetgrotebelangaanvan
hetRenkumse beekdalalsecologischecorridortussen het CentraalVcluwsNatuurgebiedendeuiterwaarden.Alleoverhedenen
maatschappelijke organisaties ondersteunen
deplannen omhetRenkumse beekdalals
ecologischeverbindingszone interichten.
In 1998wasdegemeente Renkum volop

bezigmetdeaanlegvande infrastructuur
vooreenbedrijvenrerrein opdeopenplek
vandevoormaligeVanGelder Papierfabriek.
Asbestvervuiling legdede werkzaamheden
stilenindezetijd bezocht de statenfractie
vanGroenLinkshetgebied.Zijopperdeher
ideeomhetterrein terug tegevenaande
natuut envervolgens werd inopdracht van
hetMinisterievanLandbouw, NatuurbeheerenVisserij (LNV)endeprovincieGelderlanddoorhetWageningse onderzoeksinstituut Alteira onderzoekgedaan.Dit
ondetzoek richttezichopde (financiële)
haalbaarheid vanhetteruggevenaande
natuur i.p.v.hetverderontwikkelen vaneen
industriëlebestemming.Uiteendrietal
varianten scoordeeenvolledig natuurlijk
herstelvanhet beekdalhet hoogst.Dekostenvandezeoperatiewordengeschatop45
miljoen euto.Metdegegevensuitditrapportwerd metdebetrokkenen gepraatover
verplaatsing:derubberfabriek Vredesrein
naarArnhemende15kleinebedrijven naar
hetregionalebedrijventerrein 'Heterenkum'
indeBetuweennaaranderelocaties binnen
hetdorpRenkum.Ookwordtgedacht aan
hetoppalenzetten vandeN225,dewegtussenRenkumendeWageningseberg.Dieren
krijgen zoeenvrijedoortocht naardeuiterwaardenèndeRijn krijgt meet ruimre bij
hogewaterstanden,eenaanbevelinginhet
planRuimte voordeRiviervan Rijkswaterstaat.Definancieringisvoor90procent
rond:deprovincieGelderland endeministeriesvanLNVenVROMhebbengeldentoege-

Signaal
Uitvoeringvanditplanzoueenprimeur
voorNederland zijn engeheelrechtdoen
aanhet beleidvooraanlegvanrobuusteecologischeverbindingszones.Daarnaast wordt
metdezesaneringvanrood (bebouwing)
naargroen (natuur)eenbelangrijk signaal
afgegeven omplanologisch mindergelukkigeontwikkelingen uit hetverledentecorrigeren.
Steljevoor:staandeopdeHartenseweg
aanbeidezijden hetopenkaraktet vaneen
hersteld beekdallandschap.Het belangrijksteobstakelindeverbinding tussenVeluwe
enhetmoerasrijke rivierenlandschap isverdwenen.Debekenstromen weerbovengrondsdoordeoorspronkelijke beddingen
vandesprengenbeken.Detijdsklok isruim
100jaat teruggezet naardetijd vandewatermolens vanvóórdeindustrialisatie.Een
adembenemend vooruirzichtl f
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