
  
 
Amendement inzake verbinding centrumgebied met Park Hartenstein / Airbornemuseum
            
De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 27 mei 2019, 
behandelend de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’: 
 
Constaterende dat, 

• het Airbornemuseum, een grote toeristische en historische publiekstrekker is voor 
Oosterbeek; 

• een directe, ruimtelijk-functionele relatie tussen Park Hartenstein met het daarin 
gelegen Airbornemuseum en het centrum van Oosterbeek nagenoeg ontbreekt; 

• detailhandel en horeca in het centrum hierdoor minder profiteren van de 
bezoekersaantallen van het Airbornemuseum; 

Overwegende dat: 

• de positionering van het Airbornemuseum en het omringende landgoed door haar 
ruimtelijk-functionele aantrekkingskracht meer zou kunnen betekenen voor het 
centrum van Oosterbeek 

• het Airbornemuseum zich de laatste jaren bereidt toont verder te kijken dan alleen 
het gebouw/museum Hartenstein zelf; 

• de cultuur-historische, landschappelijke, natuur- en geschiedkundige waarden van 
het terrein van de Pieter Reijenga-mavo / Park Hartenstein vragen om een goede 
herinrichting van het gebied tussen de kruising Talsmalaan-Utrechtseweg en de 
entree van sportpark Hartenstein; 

• een nieuwe, op het centrum van Oosterbeek gerichte entree van Park Hartenstein 
kansen biedt om, bijvoorbeeld in het kader van Gelders Arcadië, ook de in het 
verlengde van het park gelegen landgoederen De Pietersberg, De Hemelse Berg en 
Laag Oorsprong van een investeringsimpuls te voorzien; 

Besluit de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’ als volgt te wijzigen: 

• Op pag. 15 de zinssnede “Onderzocht zal worden op welke manier andere 
verbindingen kunnen worden versterkt, zoals wandelroutes naar de landgoederen, 
de bossen of de rivier en de route naar het Airbornemuseum.”  

te vervangen door  

“Er wordt onderzocht op welke manier andere verbindingen kunnen worden 
versterkt of gecreëerd, zoals wandelroutes naar de landgoederen, de bossen of de 
rivier. Ook wordt er toegewerkt naar een zichtbare, ruimtelijk-functionele relatie 



tussen het centrum van Oosterbeek en Park Hartenstein, onder meer door het 
creëren van een duidelijk herkenbare (wandel- en fiets)route vanuit het centrum 
naar de entree van Park Hartenstein en het Airbornemuseum.”  

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
De fracties van  
 
D66 Renkum 
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