Advies Rijnkade pad
Sporten, genieten, leren en recreëren.
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Introductie:
Wat is er nu mooier dan wandelen, fietsen of sporten in de prachtige natuur van Rhenen?
Rhenen is namelijk omringd met natuur. Voor ieder wat wils. Op een heerlijke lenteachtige
zaterdagmiddag stromen de natuurgebieden dan ook helemaal vol met genietende mensen.
Zowel de inwoners van Rhenen die even een ommetje met hun kinderen naar het bos
maken, als toeristen die van ver komen om hier heerlijk te kunnen wandelen of fietsen. Voor
veel gebieden in Rhenen is dan ook recreëren een genot. Even picknicken onderweg tijdens
een lange fietstocht in ons prachtige stadje of na je drukke lesuren even buiten uitrusten met
je vrienden en genieten van het weer. Natuurlijk zijn ook de historie, het dierenpark en het
cultureel erfgoed een grote aantrekkelijkheidsfactor voor toeristen en dagjesmensen.
Rhenen heeft dus veel te bieden en omarmt het toerisme. Een nieuw centrum voor een
aantrekkelijke winkelstad, een prachtige mountainbike route door de bossen, de ontwikkeling
van Kwintelooijen als prachtig recreatiegebied, een groots vernieuwd stadsmuseum en nog
veel meer ontwikkelingen hebben gezorgd voor een steeds meer aantrekkelijke gemeente.
Ook de ontwikkelingen op cultureel vlak door het cultuurplatform zorgen dat de horeca, retail
en leisure sector hier dan ook van kunnen profiteren.
Volgens ons zijn deze ontwikkelingen een prachtige stap, maar wij zijn van mening dat hier
een aanvulling op moet komen. Deze aanvulling bestaat uit het ontwikkelen van het mooiste
gedeelte van Rhenen, namelijk de Rijn kant. Wij zullen in dit advies toelichten wat de huidige
status van het pad is, wat er volgens ons verbeterd kan worden en wat ons ideaalbeeld is.
Volgens ons is het hoog tijd om het Rijnpad op de agenda te zetten.
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Redenen tot uitbrengen van ons advies
Zoals gezegd zet Rhenen zich sterk in op vrije tijd en recreatie. De natuur in Rhenen is dan
ook uniek en een perfecte plek om tot rust te komen. Het Rijnpad is helaas geen
aantrekkelijke plek binnen onze gemeente, ondanks hier wel veel potentie in zit.
-

-

-

-

Verschillende doelgroepen lopen elkaar in de weg. Wandelen wordt beperkt als het
pad ook gebruikt wordt door fietsers en andere recreanten. Met de fietsroutes die
door Rhenen lopen, zou aan dit pad meer aandacht moeten worden besteed.
De Rijnkant wordt vaak gebruikt om even uit te rusten of elkaar te ontmoeten tijdens
mooie dagen dat iedereen buiten is. Er zijn echter geen bankjes en geen
ontmoetingsplekken. Dit veroorzaakt vervuiling.
Dit geldt ook voor hondenpoep. Overal stinkt het pad en vliegjes zorgen voor veel
overlast van deze uitwerpselen.
Het pad is van dermate slechte kwaliteit dat wij denken dat dit pad niet toegankelijk is
voor minder validen burgers. Ook is het niet verlicht wat het een onveilige plek
maakt.
De ligging van het pad is prachtig, maar het pad zelf is verre van aantrekkelijk.
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Potentie
Het pad heeft een grote potentie door zijn strategische ligging en zijn prachtige omgeving.
Het beheer valt onder een organisatie waarvan de gemeente de opdrachtgever is, de rest
van onze prachtige waterkanten zijn onder beheer van natuurorganisaties waarbij de vrijere
vormen van recreatie i.v.m. de bescherming van de natuur niet is toegestaan. Dit sluit echter
niet direct recreatiemogelijkheden uit. De waarde om in dit pad en zijn omgeving te
investeren zal zich direct terugverdienen door de hoge potentie die het pad bezit. Hier een
lijst met functies die het pad zou kunnen vervullen om de directe waarde van Rhenen als
stad te verhogen.
Mogelijke potenties zijn:
- Sportroute (welzijn inwoners)
- Het buitensportpark ligt op de route.
- Hardlopen
- Fitnessen
- Fietsen (niet wielrennen)
- Skeeleren
- Skaten (longboard) door de heuvelrug is skaten in Rhenen een aantrekkelijke
en spannende ervaring.
- Wandelen
- Snelwandelen
- Bootcampen
-

Recreatieroute (toerisme, uitzichten, ontspanning voor eigen inwoners)
- Prachtig overzicht van Rhenen, een uitzicht punt
- Slag om Rhenen/grebbeberg route (langs de brug)
- Ligt al op een belangrijke fietsroute (Arnhem-Amsterdam)
- Strategische route tussen veel natuurgebieden: tussen palmerswaard,
Grebbeberg en de Blauwe Kamer

-

Ontspanningsplek voor jong en oud, uitrustpunt
- Picknick bankjes voor een lunch
- JOP’s
- Ongestoord recreëren voor omgeving.
- Gecontroleerd pootje baden voor verkoeling

-

Culturele en historische route
- Uitzicht over Rhenen en toelichting van de historie
- Verlengstuk van Rhenen als historische binnenstad en omgeving.
- Plek om te ontmoeten en cultuur te ervaren.
- Buitenbioscoop
- Foodtruckfestival (loswal/kade)
- Stadsstrandje
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Het ideale pad volgens de Jongerenraad
Wij hebben natuurlijk zelf ook nagedacht over de potentie van het pad. We zijn dan ook
gaan brainstormen met z’n allen om zo te bedenken wat goede voorbeelden zouden zijn om
te kunnen gebruiken als inspiratie.
Een van de voorbeelden die direct opkwam was de kade van de Seine in Parijs. De kade is
een echte ontmoetingsplek om te ontspannen, te sporten, te genieten, te leren en te
ontmoeten. De levendigheid geeft een gezellige, veilige en gemoedelijke sfeer. De route
heeft veel verschillende functies wat het juist die variatie geeft.

Seinekade Parijs. Gedeelte van de Route waarbij de verschillende functies te zien zijn.
In Veenendaal is er inmiddels een bekend voorbeeld van het fenomeen ‘stadsstrand’. Dit is
een ‘oase’ in het midden van een stad om even te ontvluchten uit de drukke winkelstad.
Er wordt gespeeld, geluncht, gerelaxt, maar ook genoeg georganiseerd. Dit is een van de
punten in Veenendaal waar het poppodium VLOW de ruimte krijgt om de levendigheid van
de stad te verbeteren. Ook wordt er door de ondernemers stevig gebruikt van gemaakt om
daar evenementen te organiseren. Het is een echte ontmoetingsplek voor jong en oud. ‘s
Ochtends kun je daar bootcamps volgen in de zomer of yogasessies. ‘s Avonds kun je daar
nog even relaxen met wat muziek tot een bepaald afgesproken tijdstip wat in de vergunning
staat. Dit wordt dan ook goed nageleefd en er is amper sprake van onveiligheid.
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Sfeerimpressie stadsstrand Veenendaal.
Vooral voor cultuur zijn ontmoetingspunten zeer belangrijk. Hieronder is bijvoorbeeld een
echte ontmoetingsplek voor kunst en cultuur te zien net buiten Amsterdam. Deze wijk staat
ook wel bekend als het NDSM werf en is een echte hotspot voor cultuur en vermaak.
Alternatieve kunstuitingen, festivals, een gigantische gallerie in een loods, het kan daar
allemaal omdat door de ligging de ruimte wordt geboden voor ontwikkeling. Het
samenkomen, leren, genieten en recreëren gaan hier dan ook hand in hand.

NDSM werf Amsterdam. De opkomende hotspot voor kunst en cultuur langs het water.
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Conclusie
Het pad heeft een hoge potentie maar heeft helaas op dit moment juist een afstotende
werking. Aan het Rijnkade pad valt dus veel te verbeteren. Zet vooral in op het betrekken
van de buurt, culturele organisatie, sportorganisaties en jongeren in dit project om
gezamenlijk tot een mooi levendig ontmoetingspunt te komen.
Wij hopen dan ook graag van u te vernemen of dit pad, of de gehele Rijnkant op de agenda
staat van het college om onder handen genomen te worden. Zo niet vragen wij u of dit op
de agenda kan worden gezet.
Met vriendelijke groet,
namens de adviescommissie, het bestuur en de gehele raad,
Sven Alkemade, Kadir Bayma, Louisa Cordes, Mirthe Mulder, Anoucka van den
Bovenkamp, Irma Wisgerhof, Myrthe de Rooij en Luna van den Brink.
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