
De paarden en runderen leven het hele jaar in het gebied. De 
aantallen worden afgestemd op de draagkracht, waardoor bij-
voeren onder normale omstandigheden achterwege blijft (zie 
ook kader: “Bos of gras”). Het gevolg is dat de, in paragraaf 3.2 
beschreven explosie van leven, maximaal tot zijn recht komt.

Voor de inrichting heeft jaarrond begrazing tot gevolg dat een 
hoogwatervluchtplaats geïntegreerd dient te worden bij de 
woningbouw.

De grazers leven in sociale reproducerende kuddes, met net 
zoveel mannelijke als vrouwelijke dieren. Het gevolg is een 
maximale sociale dynamiek door vrije partnerkeuze en jaar-
lijks geboortes van kalveren en veulens tot gevolg.
In sociale kuddes opgegroeide stieren en hengsten vormen 
vrijwel geen gevaar voor het publiek (van den Herik & Ver-
kaart 2017).

Sonsbeek-methode
Het verhogen van draagvlak door het betrekken van mensen 
bij het beheer dat is ‘de Sonsbeek-methode’. Dit betrekken 
van mensen begint bij de inrichting door het maken van dui-
delijke entrees aan de noordoost-kant (stadskant) en de zuid-

west kant. Een andere manier 
om het draagvlak te vergroten 
is door mensen de gelegen-
heid te geven om tijdens 
hun wandeling hun -aange-
lijnd- hond(je) mee te nemen, 
vissers toe te staan et cetera. 
Of, als grote grazers geslacht 
dienen te worden, dat mensen 
dat vlees kunnen kopen of 
dat het op de menukaart van 
Arnhemse restaurants prijkt.

Kunst en cultuur als magneet 
In Meinerswijk worden kunst en cultuur ingezet als magneet 
voor natuurbeleving. Hierdoor wordt de geest van de mens 
geprikkeld, de fantasie wakker gemaakt. Door het ontwikkelen 
van een natuurgebied zo dicht bij de stad kan iedereen iets 
van die beleving meemaken. Arnhem is hier uniek in. Kunst-
projecten worden stapsgewijs met stadsbewoners en beel-
dend kunstenaars ontwikkeld. Hierdoor worden stadsbewo-
ners verleid om de natuur te ontdekken en zich te verdiepen 
in de dynamiek van mens en natuur. 
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INLEIDING
Deze visie schetst de kansen voor een nieuw te vormen 
natuurgebied van bijna 300 hectare heel dicht bij het 
stadscentrum van Arnhem. De mogelijkheid voor het 
ontwikkelen van dit natuurgebied komt in beeld na het 
tekenen van het bestemmingsplan Stadsblokken-Meiners-
wijk en het overdragen van het bezit aan gronden van 
KWP aan de gemeente Arnhem. De bouwplannen op 
Stadsblokken-Meinerseiland vallen buiten deze visie.

Het doel is het ontwikkelen van een inspirerend en 
bijzonder natuurgebied, vergelijkbaar met de Millinger-
waard, het Naardermeer en de Weerribben. Een gebied 
voor de Arnhemmers, doordat er een (ver)binding wordt 
gemaakt met de wijken Elderveld, Malburgen-west en het 
stadscentrum aan de andere kant van de rivier.

Deze visie op het beheer van de Heerlijkheid Meiners-
wijk geeft antwoord op de volgende vragen:

1. Hoe komt het gebied er uit te zien? 
2. Wat te doen en te laten?

“We are gathered here today 
to get through this thing called 
LIFE. Electric word LIFE it me-
ans forever and that’s a mighty 
long time. But I’m here to tell 

you there’s something else: The 
after world. A world of never 

ending happiness you can always 
see the sun, day or night….

….but in this life things are much 
harder than in the after world. In 

this life you’re on your own.”

Prince - Let’s Go Crazy

GELUKKIG IN 
HEERLIJKHEID MEINERSWIJK
Waarom mensen met hart voor de natuur dit plan zouden 
moeten omarmen

  Fokko Erhart (GRAZER Advies)
In opdracht van Chris Zeevenhooven (Stichting Project)

7 september 2018

KORTOM, MEER MENSEN LATEN GENIETEN VAN DE HEERLIJKHEID MEINERSWIJK!

WAAR KOMT DE NAAM HEERLIJKHEID MEINERSWIJK 
VANDAAN? Meinerswijk heette oorspronkelijk Megin-
hardeswich en is een afleiding van de in 814 vermelde 
Romeinse villa of Vicus Miginhardi. Meinerswijk wordt 
daarmee gerekend tot de oudste plaatsen waarvan de 
Vaderlandse geschiedenis melding maakt. In 1991 zijn de 
restanten van dit castellum Meinerswijk opgegraven. Het 
bestond uit een hoofdgebouw (principia) en de achter-
poort (porta decumana). In 847 werd deze nederzetting 
door de Noormannen verwoest en is daarna op die plek 
niet meer opgebouwd. 

Aan de Meginhardweg heeft tot 1853 het huis van de 
Heerlijkheid Meinerswijk gelegen. Een ommuurd kasteel 
inclusief een toren met een leien spits. De Huis Meiners-
wijk heeft vele beroemde eigenaren gehad. Een van de 
laatste eigenaren was koning Willem II. Hij kocht in 1845 
de heerlijkheid voor bijna 160.000 gulden. De koning 
heeft het huis zeker een maal bezocht. De Arnhemsche 
Courant meldt in mei 1845 dat “de Koning, benevens de 
prinsen van Oranje, Alexander en Hendrik en Prins Fre-
derik voordat zij naar de residentie terugstoomden eerst 
een uitstapje naar Hoogstdeszelfs nieuwe Heerlijkheid 
Meinerswijk hebben gemaakt”. 

De naam Heerlijkheid Meinerswijk verwijst taalkundig 
naar een prettig gebied, voor mens, plant en dier. Een tuin 
of park waar het heerlijk vertoeven is. Prozaïsch ook wel 
lusthof genoemd; een gebied waar kleurrijke welriekende 
bloemen en betoverende gezang van vogels de zinnen 
aangenaam prikkelen. 

Meinerswijk is historisch een gebied waar de Arnhem-
mers vertier zochten. Bijvoorbeeld is hier jarenlang 
de kermis gehouden. De van 1603 tot 1935 gelegen 
schipbrug ter hoogte van De Praets zorgde voor een 
goede verbinding tussen het stadscentrum van Arnhem 
en Meinerswijk.
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NATUUR ALS ENERGIE
Tegenpool van het dagelijks leven
De Heerlijkheid Meinerswijk wordt een plek voor vele 
Arnhemmers waar gevoel, emotie, intuïtie en verbeel-
dingskracht de ruimte krijgen. Waar mensen elkaar, 
anderen en/of hun eigen natuur kunnen ontmoeten. 
Waar men kan onthaasten en opladen; een plek waar 
men de dag fris kan beginnen met een wandeling of 
bijvoorbeeld tijdens de werklunch de werkhectiek kan 
ontvluchten. Waar men nieuwe energie en inspiratie 
opdoet en waar synergie ontstaat. 
Als tegenpool van de ratio van het dagelijks leven dat 
druk, druk, druk is.  Op die manier vervult Meinerswijk 
de rol van natuur als geneesmiddel en wordt het een 
plek met een sociale en economische meerwaarde 
voor heel Arnhem.

Niet rationeel te bevatten
Het is lastig om in algemene termen over de natuur 
te spreken. Iedereen verhoudt zich op zijn eigen en 
unieke wijze tot de natuur. De natuur kent zichzelf ook 
niet; wij mensen benoemen haar als zodanig. In dit be-
noemen ligt besloten hoe wij onszelf in verhouding tot 
die natuur zien. Spreken over de natuur is dus eigenlijk 
altijd spreken over onze relatie tot die natuur en nooit 
over de natuur zelf. Betekenisvolle ervaringen die we 
in de natuur opdoen spelen hierbij een belangrijke rol. 
Een scala aan benamingen is te vinden in de literatuur, 
maar in zijn algemeenheid zou je kunnen spreken 
over transcendente ervaringen. Dit zijn ervaringen die 
mensen brengen tot voorbij dat wat men rationeel kan 
bevatten en waarbij ze zich aangesproken voelen door 
‘het andere’, wat dat ook moge zijn. Velen beschouwen 
zo’n ervaring als heilig (Jansen 2017).

 WAT GAAN WE DOEN?
Ruimte geven aan natuurlijke processen
Het toekomstig beheer van de Heerlijkheid Meinerswijk 
richt zich op het ruimte geven aan natuurlijke processen 
zoals: overstromen, successie, begrazen, overleven van 
de sterksten, enzovoort. Het inzetten van Konik-paar-
den en Galloway-runderen voor natuurlijke begrazing 
is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Vervolgens is het 
de wens om de Heerlijkheid Meinerswijk via de Groene 
rivier te koppelen aan de uiterwaarden van de Bakenhof 
zodat een gebied van 400 hectare ontstaat. Als dat gere-
aliseerd is zien passanten vanaf de dijk bij Malburgen de 
grote grazers langstrekken tussen de Sacharovbrug in 
het oosten en de spoorbrug in het westen.

De doelstelling “Ruimte geven aan natuurlijke processen” 
komt overeen met het natuurtype “N01 Grootschalige 
Dynamische natuur en N01.03 Rivier- en Moerasland-
schap” (zie kader hier boven). 

Natuurlijke begrazing
De Heerlijkheid Meinerswijk gaat als één geheel be-
graasd worden. De woonenclaves worden afgeschermd, 
naar voorbeeld van New Forest in Zuid Engeland. De 
redenen voor een zo groot mogelijke begrazingseenheid 
zijn: 
1. Een grotere diversiteit aan planten- en diersoorten. 
Aan de ene kant door de grotere omvang en aan de 
ander kant door de grotere variatie.
2. Grote kuddes paarden en runderen, met een geneti-
sche brede spreiding.
3. Efficiënter beheer, door minder rasters, minder vang-
acties et cetera.
4. Meer uitstraling naar pers en publiek.

NATUURTYPE N01 GROOTSCHALIGE, DYNAMISCHE 
NATUUR “Grootschalige, dynamische natuur is 
een natuurtype waar natuurlijke processen een 
bepalende invloed hebben op het landschap. Als ge-
volg hiervan zijn jonge successiestadia zoals open 
grond, open water of grasland aanwezig, maar ook 
oude successiestadia zoals bossen of venen. Er is 
daarom sprake van een ruime variatie in levensge-
meenschappen en soorten.
Rivierlandschap omvat gebieden langs rivieren 
waar de waterdynamiek van de rivieren en suc-
cessie in combinatie met integrale begrazing door 
grote grazers het landschap bepalen. Gebieden die 
tezamen een landschappelijke eenheid vormen. 
In dit grootschalig voorkomende beheertype zijn 
ook toppredatoren als zeearend karakteristiek en 
daarnaast kan ook de bever invloed hebben op het 
landschap.” 

BOS OF GRAS 
Als je in het huidige Nederland niets doet, dan 
wordt het uiteindelijk overal bos. In de jaren ze-
ventig en tachtig van de vorige eeuw werd het idee 
geopperd dat grote grazers als rund, paard, hert, 
wisent daar verandering in zouden kunnen brengen 
(de Bruin et al. 1987). Dergelijke dieren zouden 
in staat zijn de bosontwikkeling tegen te gaan en 
bestaand bos zelfs kunnen terugdringen. Sindsdien 
zijn in diverse natuurgebieden grote grazers geïntro-
duceerd. In veel van deze gebieden neemt het bos 
echter toe; soms snel soms langzaam.

De mate waarin bosontwikkeling door grote gra-
zers wordt geremd, of zelfs wordt teruggebracht, 
hangt sterk af van het aantal dieren dat er in een 
gebied loopt (=dichtheid). De daarbij geldende 
vuistregel is dat de bosontwikkeling geremd of 
teruggezet wordt bij het overschrijden van de 
draagkracht. De draagkracht is daarbij gedefini-
eerd als de aanwezige hoeveelheid voedsel om alle 
dieren in leven te houden. Wordt de draagkracht 
overschreden dan is de bijkomende consequentie 
dat dieren dood gaan van de honger indien deze 
dieren jaarrond in dat gebied aanwezig zijn. 
Het overschrijden van de draagkracht en de 
daaruit voortvloeiende sterfte van grote grazers is 
onwenselijk voor Meinerswijk. Dit betekent dat de 
omvang van de kudde in Meinerswijk deint te zijn 
afgestemd op de hoeveelheid beschikbaar voedsel 
in de winter, zodat blijvende schade aan de dieren 
ten gevolge van ondervoeding vermeden wordt.

Meer leven door loslaten
Bij het beheer van de Heerlijkheid Meinerswijk wor-
den veel van de traditionele ideeën ten aanzien van 
natuurbescherming losgelaten. De angst om bijzonder 
planten en dieren kwijt te raken wordt ingeruild voor 
een vertrouwen in de kracht van de natuurpracht. 

De keuze voor natuurlijke processen heeft tot gevolg 
dat het hele gebied tot leven komt. Zo ontstaat er 
een gebied dat groeit, bloeit, altijd boeit en constant 
verandert. 
Door het wegblijven van maaimachines komen planten 
tot bloei, kunnen ze zaad zetten en zich verspreiden. 
Bovendien leveren deze bloemen nectar voor insecten. 
Deze insecten dienen op hun beurt weer als voedsel 
voor zangvogels en vleermuizen. Doordat in de winter 
ruigtes aanwezig blijven, blijft er voedsel beschikbaar 
voor de dieren, zoals gras voor de grazers en de zaden 
voor vogels en muizen. Deze (zang-)vogels en klei-
ne zoogdieren vallen vervolgens weer ten prooi aan 
roofvogels en roofdieren, waardoor de cirkel van het 
leven rond is.

Door deze vorm van beheer ontstaat een gevarieerd 
landschap met een mozaïek patroon en vele gradiën-
ten. Het gevolg is een robuust landschap dat bestand 
is tegen toekomstige veranderingen waarmee het 
voortbestaan van veel plant- en diersoorten duurzaam 
wordt gewaarborgd.

NATUURBEHEER IS MENSEN-
WERK Grenzen aan de groei
Het ruimte geven aan natuurlijke processen kent zijn 
grenzen. De beheerder zal op een gegeven moment 
moeten ingrijpen. Van te voren bepalen wanneer wordt 
ingegrepen (en wanneer niet) helpt om binnen deze 
grenzen de natuurlijke processen zo veel mogelijk ruim-
te te geven. Let op! Wees er tijdig bij. Het is de rol van 
de toekomstige beheerder om mensen vertrouwen te 
laten houden in de natuurlijke processen. 
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