
 
 

 
Arnhem, 4 oktober 2021 
 
 
Betreft: ontwikkeling toerisme in en rond Meinerswijk vanwege de Limes 
 
 
 
Geachte betrokkenen, 
 
 
Sinds 27 juli 2021 staat de Limes op de UNESCO werelderfgoedlijst en daarmee ook het terrein van het 
voormalige Romeinse castellum in Meinerswijk. Het is een belangrijke stap in de internationale erkenning 
van dit uniek erfgoed. Als Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems Polderlandschap (VVM) 
juichen wij dit van harte toe. 
 
De restanten van het castellum in Meinerswijk bevinden zich geheel onder het maaiveld. Daarboven is niets 
te zien, behalve de schanskorven die geplaatst zijn. Ook van het landschap uit de tijd van het castellum is 
weinig meer over. Als we dit vergelijken met andere resten van de Romeinse aanwezigheid in Noord-West 
Europa is de reden om Meinerswijk te bezoeken uiterst mager (een zogenaamde tourist trap). VVM stelt 
daarom dat het terrein van het voormalige castellum in Meinerswijk zeker beschermwaardig is, maar niet 
bezoekwaardig. 
 
Tegelijkertijd is Meinerswijk wel een prachtig natuurgebied, waar vele dieren vertoeven en fourageren zoals 
ijsvogels, reeën en bevers. In de winter weten vele wintergasten (eenden) het gebied te vinden.Verder grazen 
kudden paarden en runderen al jaren in het gebied. De lokale gemeenschap maakt daarom graag een 
wandeling in het gebied om te ontspannen en van de natuur en de rust te genieten. 
 
Sinds de coronacris is de recreatiedruk in natuurgebied Meinerswijk sterk toegenomen, niet alleen door het 
aantal bezoekers, maar ook door het gedrag. Dit geldt ook voor veel andere natuurgebieden in Nederland. 
De algemene verwachting is dat de druk niet meer zal terugkeren naar het niveau van voor de corocacrisis.  
We moeten ons realiseren dat Meinerswijk als natuurgebied alleen bestaat onder de voorwaarde dat de 
recreatiedruk beperkt blijft. Helaas is de recreatiedruk nu dusdanig dat VVM een verdere toename niet 
raadzaam acht.  
 
VVM maakt zich daarom grote zorgen voor de gevolgen van toeristische ontwikkeling van het gebied. Bussen 
met toeristen die in- en uitgeladen worden; gezelschappen in het gebied. Dan is het gedaan met de rust in 
het gebied en verliest de lokale gemeenschap een uniek natuurgebied. Dit kan nooit de bedoeling zijn! 
 
Wij doen daarom een dringend beroep op alle partijen niet  mee te werken aan het ontwikkelen van (Limes) 
toersime in en rond Meinerswijk, maar het natuurgebied met rust te laten ter wille van de flora, de fauna en 
de lokale gemeenschap. 
 
Uiteraard staan wij open om met eenieder het gesprek hier over aan te gaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems Polderlandschap 


