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Grote hoeveelheden zand, grind en 

klei zijn in de loop van duizenden 

jaren door de rivieren in het huidige 

Nederland gedeponeerd. Zonder 

ijstijden zou Nederland maar weinig 

landschap hebben en zou Arnhem 

er heel anders uitzien. 

Het pakket landijs van soms hon-

derden meters dik zorgde voor veel 

dynamiek in de toenmalige bodem 

van wat nu Gelderland is. Het bo-

demmateriaal werd grotendeels 

door de rivieren aangevoerd maar 

het was het landijs dat het land als 

het ware in zijn huidige vorm boet-

seerde. Vóór de Saalien-periode 

(zo’n 150.000 jaar geleden) liep de 

Rijn noordelijker dan tegenwoordig. 

Het landijs vormde op een gegeven 

moment een barrière voor de ri-

vier, waardoor de Rijn afboog naar 

het westen en een doorbraak in de 

stuwwal tussen het huidige Arnhem 

en Nijmegen forceerde door het ge-

bied dat we nu kennen als Gelderse 

Poort waar het uiterwaardenpark 

Meinerswijk deel van uitmaakt. 

De rivier en de stad
Arnhem wordt wel Rijnstad ge-

noemd, maar dat is feitelijk een 

onjuiste benaming. Wie door het 

huidige Arnhem loopt merkt dat 

de rivier in de vormgeving van de 

stad nauwelijks een rol speelt. Arn-

hem lijkt met de rug naar de rivier 

gebouwd. De kern van de oude 

stad is niet gebouwd rondom een 

haven, zoals dat bij andere rivier-

steden vaak wel het geval is. Dat is 

historisch gegroeid, de rivier heeft 

feitelijk pas in 1531 zijn huidige loop 

langs de binnenstad gekregen door 

een verlegging in opdracht van Ka-

rel van Gelre. 

De beken als bron voor de economie
Arnhem is een beekstad. De Sint 

Jansbeek verschafte de voorwaarden 

die gunstig waren voor de econo-

mische ontwikkeling van de ne-

derzetting die was ontstaan op de 

splitsing van de weg van Nijmegen 

naar Utrecht en Zutphen. Het was 

de waterkracht van de beken die de 

ontwikkeling van de nederzetting 

in gang zette. Maar van oorsprong 

waren de beken niet aanwezig. De 

smeltwaterdalen die bij het ver-

dwijnen van het landijs werden 

Geboetseerd landschap
Het ontstaan van het landschap rond Arnhem

Het centrum van Arnhem ligt niet bij de Rijnoever. De St. Jansbeek was ooit belangrijk voor de economie van de stad.
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gevormd waren droge dalen, het 

grondwater bleef daaronder. Door-

dat de oorspronkelijk horizontaal 

door de rivier afgezette lagen door 

het ijs scheef waren geduwd kwam 

het grondwater op een aantal plek-

ken toch dicht onder het oppervlak. 

Door de goede kwaliteit drinkwater 

waren dit geschikte plaatsen voor 

de vestiging van een nederzetting. 

Op een aantal van deze plekken zijn 

sprengkoppen gegraven waardoor 

het grondwater aan het oppervlak 

kon komen. De sprengkoppen en 

sprengen die zo ontstonden schie-

pen een milieu waar bijzondere 

planten zoals goudveil zich konden 

vestigen.

De Sint Jansbeek is de belangrijk-

ste beek voor de ontwikkeling van 

Arnhem. Dankzij  waterkracht kon-

den vele watermolens verschillende 

activiteiten ontplooien die belang-

rijk waren voor de economische 

groei van de stad. 

Het “Haagje” van het oosten
Vanaf de middeleeuwen werden 

rondom de nederzettingen op de 

Veluwezoom akkers en weiden 

aangelegd en werden schapen ge-

houden op heidevelden. Rond 1850 

trokken veel rijke mensen naar de 

omgeving van Arnhem, het werd 

een mondaine stad. Het was ook de 

tijd dat de landschapsstijl voor de 

rijke bezitters van landgoederen in 

zwang kwam, die de meer formele 

rijkeluistuinen verdrong. Langs de 

Veluwezoom zijn deze landgoederen 

terug te vinden zoals in Oosterbeek 

het landgoed Mariëndaal, Sons-

Glooiende hellingen en landhuizen zijn karakteristiek voor de hele Veluwezoom.Sprengen dateren soms al uit de Middeleeuwen, inmiddels zien ze er natuurlijk uit.

beek in Arnhem en Larenstein in 

Velp. Aan het einde van de 19e eeuw 

werden grote delen van deze land-

goederen opgeofferd aan de uitbrei-

ding van de stad. Een vooruitziend 

stadsbestuur zag het belang van de 

landgoederen in voor de aantrek-

kingskracht van de stad en heeft een 

aantal van particuliere landgoede-

ren aangekocht, in de huidige Arn-

hemse Parken zijn nog veel elemen-

ten van de vroegere landgoederen 

aanwezig. Ook natuurbeherende 

organisaties zoals het Gelders Land-

schap hebben hun steentje bijgedra-

gen. Dit heeft er mede voor gezorgd 

dat Arnhem en omgeving ondanks 

de grote stadsuitbreidingen van na 

de Tweede Wereldoorlog zijn groene 

karakter behield.

De stuwwal komt aan de noordkant dicht bij de rivier.
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