Vesting
visie

Dat versterkt de identiteit van Wageningen en de
verbondenheid van nu met toen. Voortbouwen op de
geschiedenis, met erfgoed als leidende factor.

voor
Wageningen

Het verleden als inspiratiebron
	it betekent níet dat alles wat verdwenen is, weer
in oude staat herbouwd moet worden. Het
betekent wél dat de versterking en uitbreiding van
functies en kwaliteiten die in de Omgevingsvisie als
gewenst worden omschreven, de geschiedenis van
de stad als leidend kader gebruiken.

D

	rfgoed is volgens NEW een kans om de stad te
E
profileren, aantrekkelijker en duurzamer te
maken, meer bezoekers te ontvangen en de lokale
economie aan te jagen.
De uitdaging is om ons, bij het vormgeven van
veranderingen in de stedelijke leefomgeving, door
ons erfgoed en door de kracht van ontwerpen uit het
verleden te laten inspireren. In de Vestingvisie doen
wij daar een groot aantal voorstellen voor.

Op zoek naar financiële middelen
	et het plan willen wij bekendheid geven aan

M Vestingsstad Wageningen en het draagvlak voor
erfgoed vergroten. Opdat het erfgoed als fundament
voor de toekomst van Wageningen naar waarde
wordt geschat. En dat begrepen wordt dat de visie
niet bestaat uit een opsomming van losse projecten,
maar een samenhangende manier van denken,
plannen en ontwikkelen.
	EW vraagt de gemeente Wageningen het
N
erfgoed van de historische vestingstad als
fundament van de Omgevingsvisie te gebruiken, om
– in samenwerking met NEW en anderen – een
uitvoeringsplan op te stellen, actief op zoek te gaan
naar investeerders en subsidies. Met een gedurfde
aanpak, bijvoorbeeld door het aanstellen van een
fondsenexpert, kunnen de financiële middelen voor
de financiering van plannen bijeengebracht worden.
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Meer informatie én de volledige nota Vestingvisie,
is te vinden op www.netwerkerfgoedwageningen.nl
De Vestingvisie onderschrijven kan daar ook.

Gedempte gracht
weer open

Herstel brug
Bergpoort

De Vestingvisie van het NEW
	et maken van een Omgevingsvisie Bebouwd
H
Gebied door de gemeente Wageningen was
voor het Netwerk Erfgoed Wageningen aanleiding
om een visie op te stellen voor de binnenstad.
Netwerk Erfgoed Wageningen (NEW) is een
samenwerkingsverband van organisaties op het
gebied van monumentenzorg en landschap, cultuur
en stedenschoon.
Vanwege de historie van Wageningen als vestingstad en de rol van erfgoed in de visie van NEW heeft
de visie de naam gekregen ‘Vestingvisie’.
	e geschiedenis van Wageningen als vestingstad
D
bepaalt al eeuwen de ruimtelijke structuur van
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de binnenstad. Hoewel op sommige plaatsen minder
zichtbaar dan wenselijk, is deze structuur nog heel
aanwezig en herkenbaar.
Daarbij sluit de identiteit van vestingstad ook aan bij
de recente geschiedenis van Wageningen als stad
van bevrijding en vrijheid. En hoewel de
geschiedenis van vestingsteden gerelateerd is aan
conflicten, strijd en oorlog levert die geschiedenis
zo’n stad in het algemeen verrassende schoonheid
op. Ook Wageningen.
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Erfgoed als fundament voor beleid
	e ambitie van NEW met de Vestingvisie, is om er
D
voor te zorgen dat het erfgoed niet alleen
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het fundament van de stad is, maar ook fundament
blijft in de Omgevingsvisie Bebouwd Gebied.
Ons streven is dat het beleid, dus de veranderingen
en verbeteringen van de gebouwde omgeving van
de alom gewaardeerde, bruisende binnenstad van
Wageningen, consequent gebaseerd wordt op dat
cultuurhistorische fundament. Zo, dat de opbouw
van de stad en de aankleding de sfeer ademen van
een stad met historie. Op de fundamenten en
contouren van hoe het ooit was: een stadsgracht met
bruggen, bolwerken, plantsoenen en een
kleinschalige binnenstad.

