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4. PAISAIA KALITATEAREN HELBURUAK 
 
Lortu nahi den irudi orokorra islatzen duten ildo estrategikoekin eta Paisaia Unitateak eta Paisaia Baliabideen 
arabera jarduteko moduarekin bat datoz. Honako maila hauek ezartzen dira: 
 

! Helburu orokorrak 
! Helburuak paisaia-unitateen arabera  
! Helburuak paisaia-baliabideen arabera 

 
 

4.1 HELBURU OROKORRAK 
 
OCP.1 Europako direktibak betetzen dituen ibai- eta estuario-ekosistema bizia, aldeko kontserbazio-

egoeran dauden habitat eta espezieen mosaiko zabalaren presentzia duena, ingurumeneko 
paisaia osasungarriaren oinarri gisa, eta itsas ingurunea eta Oiartzun ibaiko goiko arroa lotzeko 
funtzioan eraginkorra dena –Natura 2000 Sarean integratuta–. 
 

OCP.2 Ibaia inguruneko protagonista izatea; ingurunearekin berarekin adiskidetzea eta espazioak 
berreskuratzea; hiri-egituraren eta gizarte-dinamismoaren kalitatea sustatzea.  
 

OCP.3 Korridore urdin eta berde erakargarria eta irisgarria; bertatik, jarduera osasungarriak eta 
sortzaileak egiteko eta osasun fisikoa eta mentala sustatzeko.  
 

OCP.4 Arkitektura-ondarearen katalogo birgaitua, aktiboa eta Errenteriak ibaiarekin eta itsasoarekin 
izan duen harremanaren memoria historikoa bizi mantenduko duena. 
 

OCP.5 Lurralde konektatua, motorizatu gabeko mugikortasunak protagonismoa duena, herritarrek 
balioetsi eta preziatzen dituzten paisaia-galeria batzuen integratzailea. 
 

 
 

4.2 HELBURUAK PAISAIA UNITATEEN ARABERA 
 
PU1. “BEHEKO TARTEA” PAISAIA UNITATEA 
 
OUP1.1 Paisaiaren eta ingurumenaren kalitatea eta erabileraren ahalmena murrizten duten inguru 

narriatuak berreskuratzea eta, horretarako, uraren kutsaduran, hondakinen bilketan, kiratsetan 
eta egoera ezegonkorrean dauden eraikinetan eragina izatea. 
 

OUP1.2 Paisaiaren osagai naturalak desagertzeko prozesua leheneratzea eta paduraren presentzia eta 
baso atlantikoa berreskuratzea. 
 

OUP1.3 Uretako baliabidearen erabilerak sustatzea eta ingurunean eremu erakargarria sortzea, 
Errenteriako lehenaldiko itsas inguruarekin lotuta. 
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OUP1.4 Eraikitako elementuen irudia hobetzea, bai arkitektura-balio berezia dutenena, bai ibai-
fatxadako etxebizitzen eraikinena. 

 
 
PU2. “ERDIKO TARTEA” PAISAIA UNITATEA 
 
OUP2.1 Errenteriako erdigunea ibaiarekin lotzea berriro, eta hura erdigune bilakatzea, irisgarria eta bi 

ertzen hiri-espazioak batzen dituen ardatz. 
 

OUP2.2 Protagonismo gehiago ematea tarte berdeari aukerarako espazioetan, eta, horrela, balio estetikoa 
eta erabilera erakargarriak areagotzea. 
 

OUP2.3 Ibaiko fatxadaren eraikinen kalitate kromatikoa eta ikusizko ahalmena hobetzea. 
 

 
 
UP3. “GOIKO TARTEA” PAISAIA UNITATEA 
 
OUP3.1 Erriberen eta ibaiko habitataren naturaltasuna kontserbatzea, sustatzea eta leheneratzea. 

 
OUP3.2 Ur-laminan sartzeko eta hura gozatzeko bide ematea, balio naturalen kontserbazioarekin 

bateragarria. 
 

OUP3.3 Paisaia-gatazkak murriztea eta, horretarako, ingurunean integratzea, edo egoera leheneratzea, 
aukera-gune bilakatzeko. 
 

OUP3.4 Egoteko eta igarotzeko guneak osatzea, paisaiarekin elkarreraginean jarduteko eta jarduera fisiko 
osasungarria sustatzeko. 
 

OUP3.5 Ondare-elementuak birgaitzea, eraikuntza eta berdegune bereziak barne. 
 

 
 



 
OIARTZUN IBAIAREN INGURUNEKO PAISAIAREN EKINTZA PLANA (ERRENTERIA)  

  80. Orrialdea 

OCP.1"Lotura"ekologikoaren"funtzioa"betetzen"dituen"ibai!"eta"
estuario!ekosistema"bizia"

OCP.2"Ibaia"inguruneko"protagonista"izatea"eta"ingurunearekin"
berarekin"adiskidetzea"

OCP.3"Korridore"urdin"eta"berde"erakargarria"eta"irisgarria"
OCP.4"Arkitektura!ondarearen"katalogo"birgaitua"eta"aktiboa"
OCP.5*Lurralde"konektatua,"motorizatu"gabeko"mugikortasunak"

protagonismoa"duena""

"

OUP1.1"Inguru"narriatuak"berreskuratzea"
OUP1.2"Paisaiaren"osagai"naturalak"desagertzeko"prozesua"leheneratzea"
OUP1.3"Uretako"baliabidearen"erabilerak"sustatzea"
OUP1.4"Eraikinen"kanpoko"itxura"hobetu"

"

OUP1.1"Errenteriako"erdigunea"ibaiarekin"lotzea"berriro"
OUP1.2"Protagonismo"gehiago"ematea"tarte"berdeari"
OUP1.3"Kalitate"kromatikoa"eta"ikuste!ahalmena"hobetu"
"

OUP3.1"Ibaiko"habitataren"naturaltasuna"
kontserbatzea,"sustatzea"eta"

leheneratzea"

OUP3.2"Ur!laminan"sartzeko"eta"hura"
gozatzeko"bide"ematea"

OUP3.3"Paisaia!gatazkak"murriztea 
OUP3.4"Egoteko"eta"igaroteko"eremuak"sortu""
OUP3.5*Ondare!elementuak"berritu"

"



 
OIARTZUN IBAIAREN INGURUNEKO PAISAIAREN EKINTZA PLANA (ERRENTERIA)  

  81. Orrialdea 

 
4.3 HELBURUAK PAISAIA-BALIABIDEEN ARABERA 
 
ORP.1 Erribera naturalak: habitat naturalak kontserbatzea eta berreskuratzea. Ibaiko 

morfologiaren aldaketa saihestea eta, ahal dela, paisaiari dagokionez aldatutako 
guneak integratzea eta leheneratzea. Landaredi exotiko inbaditzailea kentzea. 
Errenteriako ondare naturala eta biodibertsitatea hobetzeko eta kontserbatzeko 
udal-estrategiaren irizpideak aplikatzea. 
 

ORP.2 Zuhaitz bereziak: bere balioaren kontserbazioa eta areagotzea, populazioari begira. 
Ale berriak sartzea. 
 

ORP.3 Fauna basatia: fauna basatiaren espezieen presentzia areagotzea eta, horretarako, 
habitaten potentzialtasunak eta oreka naturalaren mesedetan jardutea. Izokin 
arruntari arreta berezia eskaintzea; izan ere, kalitatearen espezie adierazlea da eta 
izaera sinbolikoa du. Fauna exotiko inbaditzailea kentzea. 
 

ORP.4 Zumardia: Zumardia ibaira hurbiltzea berriro. Sektoreen artean multzo bateratua 
osatzea eta beste ertzean eragina izatea. Uraren eta apaindurarako landarediaren 
presentzia areagotzea. 
 

ORP.5 Erdiguneko beste plaza batzuk ibai ingurunean: ibaiarekiko harremana estuagoa 
izatea. Berdeagoak, freskagarriagoak eta erabilgarriagoak izatea, kultura-jarduera 
eta sortzaileei dagokienez. 
 

ORP.6 Fanderiako parkea: ibai-espazio nagusiaren baldintza indartzea, hiri-eremuaren 
barruan, baina balio natural nabarmenekin. Aire zabalean gozatzeko 
ahalmenerako bide ematea eta, horretarako, belardiak, zuhaiztiak eta ibaia 
aprobetxatzea. 
 

ORP.7 Eskuinaldeko parkeak: harreman fisikoa eta irisgarria ezartzea horien artean. 
Bakoitzaren berezitasun eta ezaugarriei eustea eta probetxua ateratzea. 
Eskuinaldeko ertzean alternatiba erakargarria sortzea, Fanderiako parkearekiko 
erabilerak osatuko eta orekatuko dituena. 
 

ORP.8 Fanderiako errota eta sistema hidraulikoa: paisaia-, historia- eta interpretazio-
balioak hobetzea eta nabarmentzea. Funtzionaltasuna berreskuratzea. Elementu 
hidraulikoen eta ertzen hobekuntza estetikoa. 
 

ORP.9 Udaleko Hiltegi Zaharra: balioa ematea eraikinari, bai kanpoko arkitektura-
elementuei (fatxada), bai inguruneari, bai ekipamenduei, urteko jarduerak 
sustatzeko. 
 

ORP.10 Beste arkitektura-elementu batzuk: ibai-ingurunean dauden elementuak edertzea 
eta nabarmentzea, besteak beste, zubiak, pasabideak, industria-ondarea eta herri-
lana. 
 

ORP.11 Ur-lamina, ur-lasterrak eta ibai-jauziak: ur-laminaren ikusgaitasuna hobetzea. 
Lamina gardenaren izaerari eustea eta hobetzea, bai eta islak, hondo ikusgarriak 
eta naturalak eta ura mugimenduan ematen dituen izaerari ere. Kutsadura-fokuak 
ezabatzea eta ibilgua hondakinik gabe edukitzea. Baldintza ekologikoak hobetzea 
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eta uretako fauna eta flora hobetzea. 
 

ORP.12 Hiri-fatxada bereziak: ibaiko fatxadaren paisaia sortzea, berezko izaera duena, eta, 
horretarako, kromatismoan eta ibaira begira dauden aurrealdeetako elementuetan 
oinarrituta. 
 

ORP.13 Ibaiertzeko paseoak: ibaiertzetara sartzeko eta horiek gozatzeko aukera lortzea. 
Ekipamendu hori ez duten tarteak osatzea, ibilgutik hurbilen dauden bideetan 
oinezkoen erabilera bermatzea. Elementu naturalekiko eta ibaiko 
ekosistemarekiko interferentzia saihestea. Tarteen dibertsitatea aprobetxatzea eta 
indartzea, paseoen tipologiari dagokionez eta paisaiei dagokienez. 
 

ORP.14 Aisia aktiboko ekipamenduak: Jarduera fisikoa eta osasuna sustatzea, sare 
egituratua osatzen duten aire zabaleko ekipamenduen bidez. Aire zabalean egiteko 
jarduera berrietarako guneak sortzea eta, horretarako, ibai inguruko espazioetako 
batzuek ematen dituzten aukerak aprobetxatzea. 
 

ORP.15 Ibairako sarbideak: oinezkoei aukera ematea, ontziratzeko eta egoteko. 
Oinezkoentzako dauden sarbideak (eskailerak, arrapalak) erabiltzeko moduan 
jartzea eta, horretarako, ezaugarriak aldatzea edo konpontzea. Eremu bakoitzera 
egokitutako elementu berriak diseinatzea. Funtzionaltasuna hobetzea, ontziak 
erabiltzeko, baldintzek horretarako aukera ematen duten guneetan. 

 
 
 
 
  


