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VOORWOORD
DE VELUWEALLIANTIE BIEDT U DE DEFINITIEVE VELUWEAGENDA AAN, 
DE VERBETERDE VERSIE VAN VELUWEAGENDA 1.0 NA EEN UITGEBREIDE 
CONSULTATIERONDE LANGS COLLEGES, GEMEENTERADEN, PROVINCIALE 
STATEN, DIRECTIES, EXPERTS EN VELE ANDERE STAKEHOLDERS. DE 
CONSULTATIERONDE HEEFT LATEN ZIEN DAT DE AMBITIES UIT DE 
VELUWEAGENDA BREED WORDEN GESTEUND. DE GEÏNVENTARISEERDE 
SUGGESTIES VOOR VERBETERING ZIJN ZOVEEL MOGELIJK IN DEZE NIEUWE 
VERSIE VERWERKT.

OOK STAAT IN DEZE VELUWEAGENDA HET UITGEWERKTE MODEL VOOR 
DE SAMENWERKING OP DE VELUWE. EEN MODEL WAARBIJ BEWONERS- 
EN ONDERNEMERSPARTICIPATIE EEN VERNIEUWENDE EN ESSENTIËLE 
ROL SPELEN. NIET ALTIJD VOLGENS DE HIËRARCHISCHE EN SECTORALE 
LOGICA VAN VEEL VELUWSE ORGANISATIES MAAR JUIST OP BASIS VAN 
ENTHOUSIASTE ‘COALITIES OF THE WILLING’ OFTEWEL COALITIES VAN 
WELWILLENDEN. DAT IS EEN VORM VAN SAMENWERKING WAARBIJ HET 
VRAAGSTUK ZELF CENTRAAL STAAT. WIJ ZIJN BLIJ DEZE VERNIEUWENDE 
VORM VAN SAMENWERKING TE KUNNEN PRESENTEREN OMDAT DIT 
NAAR ONS OVERTUIGING EEN ESSENTIËLE SUCCESFACTOR IS VOOR HET 
REALISEREN VAN DE ‘VELUWE OP 1’.



Beleef de beste Veluwe in 2025

‘Beleef de beste Veluwe!’ is de opgave van ‘De 
Veluwe op 1’. Daarmee bedoelen wij dat de Veluwe 
in 2025 de meest gastvrije bestemming van 
Nederland is, waarin een hoge biodiversiteit voor 
flora en fauna in balans is met een unieke beleving 
van landschap, erfgoed, dorpen en steden. De 
vrijetijdseconomie is in 2025 gezond en het aanbod 
is écht gericht op de vraag van recreant en toerist. 

Mooiste Natuurgebied

Wij zijn er trots op dat de Veluwe mee heeft 
mogen doen aan de verkiezing van het Mooiste 
Natuurgebied van Nederland en daarbij één van 
de winnaars is geworden. Deze uitverkiezing biedt 
de Veluwe de mogelijkheid om binnen de context 
van het landelijk programma Nationale Parken van 
Wereldklasse te leren van de ontwikkelingen en 
ideeën bij andere Nederlandse natuurgebieden 
en elkaar te inspireren op het gebied van 

kwaliteitsverbetering, verdienmodellen en 
marketing. 

De VeluweAgenda is een uitnodiging aan u!

De VeluweAgenda is een uitnodiging om mee te 
helpen de ‘Veluwe op 1’ te realiseren. Wij geven 
die initiatieven de ruimte die een bijdrage leveren 
aan het versterken van de balans tussen de 
economische, ecologische en ervaringswaarde van 
de Veluwe. Gebiedsgericht en opgavegericht. We 
gaan uit van wat nodig is op de Veluwe en hoe we 
dat in gezamenlijkheid bereiken. De basis daarvoor 
is de inhoudelijke agenda en de nieuwe vorm van 
samenwerking. 
Grondeigenaren, ondernemers, verenigingen, 
bewoners, bestuurders en ambtenaren: help mee 
om in 2025 de beste Veluwe te kunnen beleven! 
Laten we onze krachten en de prachtige Veluwse 
verscheidenheid bundelen. De Veluwe als 1: dát 
brengt de Veluwe op 1! We nodigen u uit: doet u 
mee? 

De VeluweAlliantie Gebiedsopgave Veluwe-op-1

Luc Berris, Grondeigenaren Overleg Veluwe / Natuurmonumenten, provinciaal ambassadeur Gelderland en Utrecht 
Rob Gremmen, ANWB, regiomanager Oost
Gerard van den Hengel, regio FoodValley / wethouder Barneveld 
Esther Heutink, regio Noord-Veluwe / wethouder Ermelo
Aldo Kemink, Koninklijke Horeca Nederland / ondernemer 
Nicole Olland, regio Zuid Veluwe / wethouder Rheden 
Rianne Roeters, Grondeigenaren Overleg Veluwe / Staatsbosbeheer, regiomanager Veluwe/Achterhoek 
Mark Sandmann, regio Stedendriehoek / wethouder Apeldoorn 
Bea Schouten, provincie Gelderland / gedeputeerde
Rinus Vonhof, Overleg Veluwse Attracties/ zakelijk directeur Kröller-Müller Museum
Sander Wurfbain, Grondeigenaren Overleg Veluwe / bestuurder Gelders Particulier Grondbezit 
Joline de Weerdt, IVN, Regiodirecteur Gelderland, Overijssel en Flevoland
René Zweers, Recron / ondernemer 
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DE WAARDEVOLLE 
VELUWE
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DE VELUWE IS EEN WAARDEVOL GEBIED. 
DAT GELDT VOOR NEDERLAND MAAR OOK 
INTERNATIONAAL GEZIEN. HET LANDSCHAP, 
DE NATUUR, ERFGOED, DORPEN EN 
STEDEN ZIJN UNIEK EN VORMEN EEN ZEER 
BIJZONDER FUNDAMENT VOOR DE BELEVING 
VAN DE VELUWE. DIT ZOGENAAMDE 
‘STAMKAPITAAL’ IS HET DNA VAN DE VELUWE EN 
VERTEGENWOORDIGT NAAST EEN ECOLOGISCHE 
WAARDE (PLANET) EN EEN ECONOMISCHE 
WAARDE (PROFIT) OOK EEN BELEVINGSWAARDE 
(PEOPLE). 

De ecologie op de Veluwe is qua flora 
en fauna bijzonder belangrijk. Het is 
het grootste laagland natuurgebied van 
Noordwest-Europa, met bos, heide, 
zandvlakten, landgoederen, spectaculaire 
uitzichten en een unieke wildbeleving. In 
dit gebied liggen twee nationale parken 
en ook vier Natura 2000-gebieden 
namelijk: Veluwe, Veluwerandmeren, 
Landgoederen Brummen en Rijntakken 

De economische waarde van de Veluwe 
is groot. De werkgelegenheid in de 
vrijetijdseconomie is de afgelopen 
tien jaren op de Veluwe met 1.850 
arbeidsplaatsen toegenomen. Het 
aandeel in de totale werkgelegenheid 
nam toe van 5,8% in 2007 naar 6,2% 
in 2016. In totaliteit zijn er in de 
vrijetijdseconomie op de Veluwe ruim 
21.500 mensen werkzaam. 

De toeristisch-recreatieve sector is een 
pijler van grote economische betekenis 
voor de Veluwe. Niet alleen voor de 
werkgelegenheid, maar ook voor de 
leefbaarheid van de kernen die door 
het toerisme voorzieningen kunnen 
behouden.

De Veluwe is voor heel veel bezoekers 
en inwoners een fantastische 
ervaring. Al decennia is de Veluwe een 
populaire bestemming voor dag- en 
verblijfsrecreanten. Ook draagt het 

waar de IJsseluiterwaarden een 
onderdeel van zijn. In dit landschap zijn 
vele bewijzen van historisch menselijke 
ingrepen zichtbaar en beleefbaar zoals 
grafheuvels, celtic fields uit de tijd dat 
de Veluwe agrarisch gebied werd, de 
landgoederenzones en het zendgebouw 
in Radio Kootwijk. 

Ecologische waarde van de 
Veluwe 

Economische waarde van de 
Veluwe 

Ervaringswaarde van de 
Veluwe



12 Veluwe op 1

ARNHEM

EDE

HARDERWIJK

APELDOORN

HATTEM

A28

A28

A1

A1

A50

A50

A50

A12
A348

A12



Veluwe op 1 13

We hebben geen tijd te verliezen: 
de biodiversiteit van de Veluwe 
neemt af ondanks de inspanningen 
uit natuurbeleid en -wetgeving, 
de populariteit van de Veluwe als 
vakantiebestemming daalt ten opzichte 
van de kustregio’s en de drie noordelijke 
provincies. Het percentage buitenlandse 
toeristen is nog laag. Het reisgedrag en 
de wensen van recreanten en toeristen 
veranderen; de instandhouding van het 
landschap is lastig als gevolg van de 
transitie van de landbouwsector; natuur 
en landschapsbeheersubsidies lopen 
terug en de verblijfsrecreatie kampt met 
een kwaliteitsachterstand. 

Ook op de Veluwe is sprake van 
vergrijzing en ontgroening. Op termijn 
neemt het inwonersaantal op de Veluwe 
af. Recreatie en toerisme kan helpen om 
de voorzieningen in de kleine kernen en 
daarmee de leefbaarheid overeind te 
houden. Tegelijk kunnen bewoners van 
de Veluwe overlast ervaren van de grote 
hoeveelheden recreanten en toeristen. 
De urgentie om snel en goed aan de slag 
te gaan, is groot. 

Wij zien toekomst voor de Veluwe 
als aantrekkelijk gebied met een 
kwalitatief hoogwaardig aanbod 
van buitenactiviteiten, beleving en 
ontspanning zoals natuurrecreatie, 
wandelen, fietsen, hardlopen, 
watersport, parachutespringen, festivals, 
cultuur, wellness, biologische- en 
streekproducten, etc. Wij willen deze 
kans op een volhoudbare Veluwe 
verzilveren op basis van de unieke 
combinatie van ecologische, economische 
en belevingswaarden. Dit vraagt om 
robuuste en langjarige investeringen op 
basis van een vaste koers. 

onmiskenbaar bij aan het woongenot 
en vestigingsklimaat. De weergaloze 
natuur, de diversiteit aan landschappen 
en het aanwezige erfgoed zijn het 
fundament onder de aantrekkelijkheid 
van de Veluwe. Maar ook de zeer hoge 
attractiedichtheid, de sportieve en 
culturele evenementen, de authentieke 
dorpen en bruisende binnensteden 
maken de Veluwe interessant. De kwaliteit 
van de omgeving waarin toerist en 
inwoner verblijft, is de basisvoorwaarde 
voor de beste Veluwe beleving.

De ecologische, economische en 
ervaringswaarde van de Veluwe zijn niet 
vanzelfsprekend. Het vergt investeringen 
om de natuur op de Veluwe te behouden 
en de aantrekkelijkheid van het gebied te 
vergroten.

Urgentie en volhoudbaarheid

Bossen

Water

Heide

Stuifzanden

Beken en sprengen

Bebouwing

Hoofdwegen
(snelwegen en 
provinciale wegen)

Spoorlijn

Gemeente-
grenzen
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KOERS NAAR STERK STAMKAPITAAL 
EN EXCELLENTE GASTVRIJHEID
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In 2025 is de Veluwe de meest gastvrije bestemming 
van Nederland, waarin een hoge biodiversiteit voor 
flora en fauna in balans is met een unieke beleving 
van landschap, erfgoed, dorpen en steden. De 
vrijetijdseconomie is in 2025 gezond en het aanbod 
is optimaal gericht op de vraag van recreant en 
toerist.

Deze missie draagt bij aan:
1. Beschermen en versterken natuur.
2. Verbeteren van de leefbaarheid voor de inwoners. 
3. Voldoende werkgelegenheid op de Veluwe.
4. Meer (buitenlandse) bezoekers en         
    overnachtingen.
5. Hogere bestedingen door recreanten en toeristen.
6. Opheffen disbalans tussen kosten en baten   
    recreatieve infrastructuur in natuur.

Wij vinden het belangrijk dat aan deze ambities 
meetbare doelen worden gekoppeld waarover 
periodiek wordt gerapporteerd richting de 
betrokken partijen op de Veluwe. 

VOOR DE BESTE VELUWEBELEVING 
ZETTEN WE EEN KOERS IN NAAR 2025. 
EN WAT ZIEN WE DAN? 
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Programmatische aanpak

Deze missie van de beste Veluwe beleving 
wordt gerealiseerd via een samenhangende, 
gebiedsgerichte netwerksamenwerking met de 
volgende twee sporen en zes programmalijnen. 

De programmatische werkwijze is noodzakelijk 
omdat de Veluwe een groot gebied is, er veel 
partijen zijn, de belangen soms uiteen lopen en 
de samenhang en samenwerking beter moet. 
De programmalijnen verschillen nogal. Sommige 
programmalijnen sluiten aan op bestaande 

initiatieven en zijn al in de uitvoeringsfase. 
Andere programmalijnen moeten nog worden 
uitgewerkt en zijn nog in de initiatieffase. 
Partners doen mee aan díe programmalijnen die 
passen bij hun doelstellingen. 

De zes programmalijnen vloeien rechtstreeks 
voort uit de missie van deze VeluweAgenda 
en zijn beknopt uitgewerkt. Per programmalijn 
geven we aan welke opgaven en kansen er 
liggen. In de Uitvoeringsprogramma’s zijn 
de programmalijnen verder uitgewerkt en 
gekoppeld aan concrete projecten.
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Beschermen en versterken stamkapitaal

De Veluwe kent een zeer veelzijdig landschap van 
natuurgebieden met bos, heide en zand, weidelandschappen, 
stuwwallen en water. Daarnaast biedt de Veluwe een 
ongekend groot en divers aanbod van historisch erfgoed 
met sporen van industrieel gebruik, met militair erfgoed 
en monumentale buitenplaatsen, kastelen en historische 
gebouwen. Natuur, landschap en erfgoed zijn het fundament 
onder de aantrekkelijkheid van de Veluwe.  Deze kwaliteiten 
vormen gezamenlijk het Veluws stamkapitaal. Daar zijn we 
zuinig op en daarom hebben we programmalijnen voor 
natuur, landschap en erfgoed ingericht die ondersteunen bij 
bescherming en versterking van de beste Veluwe beleving. 

De opgaven in deze drie programmalijnen bewegen zich op 
het snijvlak van recreatie met natuur, landschap en erfgoed. 
Daarmee willen we de recreatieve belevingswaarde versterken 
en tegelijkertijd ook voorkomen dat natuur, landschap en 
erfgoed door toerisme onder druk komen te staan. 
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PROGRAMMA ROBUUSTE
NATUURNETWERKEN

Doel

Natuur is –en dat geldt straks ook in 2025- één van de 
trekkers voor bezoekers om naar de Veluwe te komen. 
Om de biodiversiteit van de Veluwe te behouden, is 
beheer en bescherming noodzakelijk. Maar ook het 
verbinden van verschillende bestaande natuurgebieden 
met nieuwe natuur of met ecopassages. Zo verspreiden 
flora en fauna zich en wordt bijgedragen aan een 
kwalitatieve omgeving. Het totaal aan nieuwe en 
bestaande natuur vormt het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN). Ook de Natura 2000-gebieden hebben hierin een 
belangrijke rol.
Het GNN heeft zich in 2025 bewezen als samenhangend 
netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur 
van internationaal belang: de zonering is gereed. 
Bovendien is het draagvlak voor de zonering 
toegenomen. Er is perspectief voor het realiseren 
van de Natura 2000-doelen waarin wordt gestreefd 
naar een leefomgeving waarin bepaalde diersoorten 
en plantensoorten die thans worden bedreigd een 
goede kans maken op groei. En natuurlijk wordt door 
afstemming met het recreatief gebruik de natuurdoelen 
veilig gesteld.
De regelgeving en regeltoepassing is voor 
initiatiefnemers helder en niet onnodig beperkend. IVN 
(instituut voor natuureducatie) begeleidt met hun ruime 
ervaring de scholen en scholieren. 
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Opgave

Deze programmalijn richt zich op het Beschermen en 
versterken van het stamkapitaal en dan meer in het 
bijzonder de natuurwaarden. We prikkelen mensen een 
bezoek te brengen aan de Veluwe. Maar dat bezoek kan 
niet altijd en niet overal. Sommige plekken verdienen het 
om met rust te worden gelaten, andere plekken hebben 
er baat bij als er minder intensief bezoek plaatsvindt 
of in bepaalde seizoenen wordt gemeden. Er bestaat 
behoefte aan de zogenaamde ‘zonering’ van de Veluwe: 
wat willen we waar en hoe organiseren we dat? Het is 
noodzakelijk de recreatieve druk op bepaalde gebieden 
te beheren. Dit gebeurt in de huidige situatie nog 
onvoldoende waardoor sommige kwetsbare plekken 
overbelast raken en er kans op schade ontstaat aan het 
landschap en de natuur. Omdat de provincie wettelijk 
verantwoordelijk is voor natuurbeleid willen wij deze 
zoneringsopgave in coproductie realiseren binnen de 
context van de beheersplannen Natura 2000.

Regelgeving en –toepassing speelt voor de recreatie 
een grote rol bij de uitvoering van de programmalijn 
Robuuste natuurnetwerken. Dit instrument goed 
inzetten is een randvoorwaarde voor gewenste 
ontwikkelingen op de Veluwe. Dan gaat het om de juiste 
balans tussen enerzijds de te beschermen natuurlijke 
kwaliteiten en anderzijds de procedurele regels voor 
het verstrekken van vergunningen, van evenementen en 
nieuwe recreatieve attracties en infrastructuur. 

Verbeteringen in regelgeving en regeltoepassing zijn 
noodzakelijk en het is onze ambitie om daar een 
geschikt werkpakket voor te vinden ter voorkoming van 
verdere juridificering. 

Voorbeelden van acties:

• Ontwikkelen van een recreatiezonering en op 
basis daarvan managen van het recreatief gebruik 
van de Veluwe en waar nodig extensivering van 
natuurgebieden. 

• Mogelijkheden in beeld brengen voor verbeteren 
betaalbaarheid recreatieve infrastructuur in 
natuurgebieden en op basis daarvan oplossingen 
aanreiken.

• Goed functionerende pool voor natuurcompensatie 
die naast het realiseren van natuurdoelen ook 
ruimte creëert voor natuurinclusieve economische 
ontwikkeling.

• Ontwikkelen Veluwe loket om zo initiatiefnemers 
tijdig duidelijkheid te geven over mogelijkheden voor 
nieuwe ontwikkelingen. 
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PROGRAMMA 
VITAAL LANDSCHAP

Doel

In 2025 ervaart de recreant het landschap van de 
Veluwe in topconditie. Door actief en betaalbaar 
landschapsbeheer, herbestemming van leegstaand 
erfgoed in het buitengebied, transformatie van 
vrijkomende agrarische bedrijven en een goede 
recreatieve infrastructuur, is de ruimtelijke kwaliteit en 
de belevingswaarde van het landschap op topniveau. 
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Opgave

De programmalijn Vitaal Landschap richt zich op het 
Beschermen en versterken van het stamkapitaal en dan 
in het bijzonder op het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit waar natuurgebieden en platteland van 
belang zijn voor de recreant. Wij zien als speerpunt het 
vernieuwen en verrijken van de recreatieve beleving 
van het landschap voor bewoners en bezoekers. Denk 
daarbij aan de groene (uitloop)gebieden rond de steden 
en dorpen. Maar ook aan de randmeren, daar liggen 
bijvoorbeeld volop mogelijkheden om de aanwezigheid 
van water op en rond de Veluwe beter te benutten. 

Gezien de gedeelde verantwoordelijkheid voor 
het Vitaal landschap (o.a. provincie, gemeenten, 
terreinbeheerders, agrariërs) willen wij ook in deze 
programmalijn zoveel mogelijk de opgave in coproductie 
uitvoeren. 

Voorbeelden van acties:

• Actief investeren in landschapsherstel ter realisatie 
van een aantrekkelijk recreatief netwerk voor toerist 
en inwoners en ter verbetering van de ecologische 
kwaliteiten van de Veluwe.

• Versterken van beleving en zichtbaarheid van het 
water en daarbij ook het verbeteren van de fysieke 
toegankelijkheid. De waterfronten en havens 
kunnen hierin een belangrijkere recreatieve rol gaan 
spelen.

• Het ontwikkelen van praktische handvatten 
voor bijvoorbeeld ondernemers. Zo draagt 
een investering in de kwaliteit van een 
recreatieve voorziening tegelijkertijd bij aan een 
landschappelijke kwaliteitsimpuls. 

• Versterken van de toeristisch-recreatieve functie 
van het platteland waarbij gedacht kan worden aan 
recreatieve nevenfunctie bij agrarische bedrijven, 
goede toeristische routenetwerken en versterking 
verbinding steden en dorpen met platteland, 
stimuleren streekproducten en streekgerechten.

• Stimuleren van de openstelling van 
agrarische bedrijven en stimuleren van goed 
landschapsbeheer. Wegnemen belangrijke 
knelpunten als financiële haalbaarheid en 
beperkingen voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Meer stimulansen creëren voor de agrarische sector 
om op grote schaal aan landschapsbeheer te doen.

• Zoektocht betaalbaarheid (agrarisch)
landschapsbeheer.
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PROGRAMMA 
BELEEFBAAR ERFGOED

Doel

In 2025 is het erfgoed in al zijn veelzijdigheid 
toegankelijk gemaakt en ook beter ‘beleefbaar’. Het 
erfgoed is beter te vinden en toegankelijker. En niet 
alleen het erfgoed is toegankelijker, ook de informatie 
erover: er zijn spannende verhalen die meer over de 
geschiedenis vertellen. Mensen komen naar de Veluwe 
om die verhalen te horen en te beleven.
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Opgave

Deze programmalijn richt zich op het doel Beschermen 
en versterken van het stamkapitaal erfgoed dat 
recreatieve belevingswaarde oplevert voor inwoner 
en bezoeker. De Veluwe is rijk aan erfgoed en 
cultuurhistorische overblijfselen die vele verhalen 
vertellen. Denk aan het verhaal van de eerste bewoners 
in dit gebied dat wordt verteld door de vele grafheuvels, 
‘celtic fields’ en overblijfselen van de ijzerindustrie. Of 
het verhaal rond handel en bedrijvigheid. Dat verhaal is 
zichtbaar in de Veluwse Hanzesteden, de watermolens 
en het industrieel erfgoed. Maar ook de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog is op veel plekken op de 
Veluwe zichtbaar.

De cultuurhistorie is een belangrijke kernkwaliteit die 
recreatief beter kan worden benut. Hierbij is ook de 
vitaliteit van het erfgoed een aandachtspunt. Zowel 
in dorpen en steden als in het buitengebied is sprake 
van leegstand. Niet zelden betreft dit monumentaal 
erfgoed op bijzondere plekken of langs routes. Juist 
op die plekken doen zich kansen voor om erfgoed te 
revitaliseren en tegelijk te koppelen aan potenties voor 
nieuw recreatief aanbod en bijzondere belevingen. 

Voorbeelden van acties:

• Investeringen in de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van erfgoed.

• Actief investeren in renovatie en herontwikkeling 
van leegstaand erfgoed. Zo wordt een bijdrage 
geleverd aan de vitaliteit van de Veluwe als geheel 
en ontstaan tegelijk kansen voor nieuw recreatief 
aanbod. 

• Cultuurhistorische overblijfselen meer aandacht 
geven door verhalen te vertellen en keuzes te 
maken in hoe we dit beter kunnen presenteren. 
Zo krijgt de toerist mogelijkheden om een gebied 
te kiezen met een grote verscheidenheid aan 
cultuurhistorisch erfgoed.

• Het benutten van Hanze als toeristisch thema.
• Het ontwikkelen van een Veluws concept 

herinneringstoerisme mede in relatie tot de 
Liberation Route Europe.
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Excellente gastvrijheid in een 
gezonde vrijetijdseconomie

De toeristisch-recreatieve sector levert - ook 
in 2025 - een substantiële bijdrage aan de 
werkgelegenheid op de Veluwe. De sector is van 
belang voor de werkgelegenheid op de Veluwe 
en het behoud van voorzieningen in de kleine 
kernen. De bestedingen van de recreant en 
toerist dragen in 2025 bij aan het behoud van 
het stamkapitaal.
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PROGRAMMA BESTE 
BEREIKBAARHEID

Doel

Optimale digitale en telefonische bereikbaarheid voor 
consument en ondernemer
In 2025 hebben we het niet meer over digitale en 
telefonische bereikbaarheid. De Veluwe heeft dan een 
goed functionerend netwerk. Al jaren. Zowel consument 
als ondernemer hebben uitstekende digitale en 
telefonische verbindingen conform de wensen van de 
consument en de eisen voor moderne bedrijfsvoering.  

Bereikbaarheid van de Veluwe 
De Veluwe is in 2025 beter bereikbaar via openbaar 
en/of collectief vervoer voor binnen- en buitenlandse 
toeristen. De randen van de Veluwe blijven ook 
met de auto en via het water goed bereikbaar. 
Maar als je aangekomen bent, ‘beleef’ je de Veluwe 
dan? In 2025 is het gebied beter aantrekkelijker 
bereikbaar door herkenbare poorten tot de Veluwe, 
borden met eenduidige informatievoorziening en 
kwalitatieve transferia met logische ontvangst- en 
overstapmogelijkheden.

Bereikbaarheid op de Veluwe
De bereikbaarheid binnen de Veluwe is in 2025 
aantoonbaar goed en bezoekers spreken hier 
positief over. Dit geldt voor de auto richting attracties 
bij topdrukte, maar zeker ook voor de recreatieve 
fietsverbindingen, wandelroutes, ruiterpaden en 
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mountainbikeroutes. In 2025 zijn routenetwerken goed 
op elkaar afgestemd, maar ook beter aangesloten op 
de diverse voorzieningen en attracties. In 2025 is door 
innovatie gewerkt aan nieuwe vormen van vervoer: 
elektrisch vervoer, seizoenlijnen, en hop-on-hop-off 
vervoer.

Opgave

Er is een grote urgentie om op zeer korte termijn 
verbeteringen door te voeren in de digitale en 
telefonische bereikbaarheid. Dit raakt aan aspecten 
als veiligheid, ondernemerschap en gastvrijheid. Zo 
is een goede digitale bereikbaarheid een praktische 
voorwaarde voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten 
en daarnaast verwacht de bezoeker op elke willekeurige 
plek draadloos of mobiel internet (4G of zelfs 5G) als 
basisfaciliteit. 
Voorbeelden van lopende projecten zijn: Uitvoering 
van het convenant om glasvezel aan te leggen in het 
buitengebied. Communication Infrastructure Fund (CIF) 
en een flink aantal Veluwse gemeenten ondertekenden 
dit convenant in juni 2016 en andere gemeenten zijn 
met CIF in gesprek. Ook hebben enkele ondernemers 
een eigen straalverbinding gerealiseerd zodat hun 
klanten nu al over goede Wifi kunnen beschikken.

De bereikbaarheid van de rand van de Veluwe 
per auto, bus en trein heeft blijvende aandacht 
vanwege verkeersdrukte op bijvoorbeeld de A28 en 
vanwege beperkte intercityverbindingen per spoor. 
De entrees naar de Veluwe zijn voor de bezoeker 
herkenbaar en de ontvangstlocaties zijn aantrekkelijk 
met een hoogwaardige Veluwebeleving en goede 
informatievoorzieningen. Eenmaal op de Veluwe is 
de bereikbaarheid van attracties en evenementen 
goed, ook met de auto en daar kunnen transferia 
een rol bij spelen. Het recreatief routewerk voor 
fietsen, wandelen, ruiter en mountainbiken heeft een 
hoge publiekswaardering en een goed economisch 
rendement. Waar mogelijk zijn routes als belevingslijnen 
ontwikkeld waarbij natuur, erfgoed, cultuur en attracties 
optimaal worden ingezet. 

Voorbeelden van acties:

• Stimuleren en ondersteunen realisatie digitale 
bereikbaarheid op korte termijn.

• Stimuleren oplossen ‘witte vlekken’ telefonische 
bereikbaarheid.

• Versterken ruimtelijke herkenbaarheid en 
poortfuncties van de Veluwe.

• Optimalisaties routenetwerken paardrijden, 
wandelen, fietsen en mountainbiken.

• Oprichten Routebureau Veluwe.
• Betere verbinding van routes met voorzieningen en 

attracties.
• Vormgeven van routes als belevingsnetwerken.
• Verbeteren overstapmogelijkheden tussen routes 

en verplaatsingsvormen.
• Ontwikkelen visie op duurzaam vervoer op de 

Veluwe.
• Goede OV en/of besloten vervoer t.b.v. de toeristen 

op de Veluwe 
• Aantrekkelijk OV en/of besloten vervoer van de 

Randstad naar de Veluwe
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PROGRAMMA 
TOP ACTIVITEITEN

Doel

Wij willen er voor zorgen dat de inwoners en toerist 
de beste Veluwe beleven. Daarvoor benutten wij de 
Veluwse attracties, de authentieke dorpen en bruisende 
binnensteden naast de onderscheidende Veluwse 
activiteiten gericht op Culture, Taste en Active en Relax. 
De beste Veluwebeleving staat of valt met de ervaren 
gastvrijheid van de Veluwe.

In 2025 heeft de Veluwe haar imago versterkt als 
veelzijdig gebied. Je kunt er alle vier seizoenen 
terecht voor evenementen en zowel onthaasten als 
actief ontspannen in de natuur, culinair genieten 
van streekgerechten en voor een breed cultureel 
aanbod. De Veluwe is bekend als het beste en meest 
complete outdoor-centrum van West-Europa met 
nieuwe, onderscheidende producten voor specifieke 
doelgroepen. Ook is de Veluwe aantrekkelijk voor de 
zakelijke bezoeker met goede congresfaciliteiten.

De Veluwe heeft ook in 2025 de hoogste 
attractiedichtheid van Nederland. Attracties als 
Museum Paleis Het Loo, het Kröller-Müller Museum, 
het Nederlands Openluchtmuseum, Burgers’ Zoo, de 
Apenheul en het Dolfinarium behoren nog steeds tot de 
top van Nederland en dragen door samenwerking en 
vernieuwing krachtig bij aan de volhoudbaarheid van de 
Veluwe.
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De aanwezigheid van hoogwaardige 
wellnessvoorzieningen op de Veluwe zoals Thermen 
Bussloo, De Veluwse Bron en de Zwaluwhoeve wordt 
benut om de Veluwe krachtig te positioneren als gebied 
om in stilte tot rust te komen en te onthaasten. Al deze 
voorzieningen hebben een grote aantrekkingskracht op 
bewoners en recreanten. 

Opgave

De attracties en bedrijven voor dagrecreatie investeren 
en innoveren op weg naar 2025 om voortdurend actuele 
producten aan te bieden en zo de bezoekers te blijven 
boeien. Uitbreidingsplannen van ondernemers zijn in 
2025 natuur-inclusief. Productkwaliteit en ruimtelijke 
kwaliteit gaan hand in hand.

Voorbeelden van acties:

• Versterken van het aanbod en de kwaliteit van de 
attracties en Veluwebrede evenementen gericht op 
seizoenverlening.

• Stimuleren van lokale initiatieven en 
samenwerkingsvormen voor een fris nieuw aanbod 
voor bezoeker, bewoner en toerist.

• De Veluwe ook in de marketing positioneren als 
gebied om stilte te ervaren en te onthaasten (Relax 
naast Active, Taste en Culture).
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PROGRAMMA 
EXCELLENT VERBLIJF

Doel

In 2025 kenmerkt de Veluwe zich door excellente 
gastvrijheid voor zowel de toerist als de zakelijke 
bezoeker. De Veluwe is de meest gastvrije bestemming 
van Nederland. Medewerkers in de toeristisch-
recreatieve sector zijn ambassadeur van de Veluwe 
met achtergrondkennis over wat er zoal te beleven 
valt voor hun gasten. Ondernemers werken samen om 
vernieuwende producten en arrangementen aan te 
bieden die het beste van de Veluwe laten zien. De toerist 
in 2025 komt voor een excellent verblijf voor zowel 
kort als lang verblijf. Daarvoor zijn allerlei verschillende 
vormen beschikbaar: van hotels, horeca, vakantieparken, 
huizen met ‘bed & breakfast’ tot de mogelijkheid om 
te kamperen bij de boer. In alle gevallen sluit het 
verblijfsaanbod aan op de actuele vraag van de gast. Het 
aantal zakelijke bezoekers stijgt door een hoogwaardig 
aanbod aan congres- en vergaderfaciliteiten.  
Ondernemers die willen investeren in nieuwe en 
innovatieve verblijfsmogelijkheden ontmoeten een 
positieve grondhouding van de lokale en provinciale 
overheid. 
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Opgave

Het programma ‘Vitale Vakantieparken’ is gestart op 
de Noord-Veluwe en inmiddels verbreed naar elf 
gemeenten op de Veluwe. De vakantieparken op de 
Veluwe vormen een schakel van betekenis in het totale 
recreatieve aanbod. Alleen met een kwalitatief goed 
en divers aanbod aan vakantieparken blijft de Veluwe 
concurreren met de andere populaire binnenlandse 
vakantiegebieden. Om dit te bereiken is de komende 
jaren een aanzienlijke investering noodzakelijk in 
aandacht, tijd en middelen om de vraagstukken waar de 
sector voor staat aan te pakken.
Toeristische en zakelijke bezoekers die een dagje naar 
de Veluwe komen, worden verleid tot overnachtingen 
zodat ook de gemiddelde besteding per bezoeker 
toeneemt. Buitenlandse bezoekers worden tenminste in 
het Duits of Engels ontvangen en geïnformeerd. 

Voorbeeld acties:

• Verder uitvoeren van het programma Vitale 
Vakantieparken gericht op:

• Toekomstbestendig maken van de 
vakantieparkensector door transformatie, 
vernieuwing en versterking van het aanbod 
(innovatie-opgave);

• De bedrijven die momenteel up to date zijn 
de mogelijkheden geven om up to date te 
blijven;

• Herstructurering van het aanbod van 
vakantieparken door samenvoeging en 
herverkaveling (transformatie-opgave);

• Actief aanpakken van ongewenste 
ontwikkelingen en het voorkomen daarvan 
(handhavingsopgave).

• Onderzoeken hoe recreatiebedrijven natuur op 
hun terreinen kunnen ontwikkelen zonder dat 
deze door regelgeving belemmerend werkt voor de 
bedrijfsuitvoering of ontwikkeling.

• Ontwikkelen arrangementen gericht op meerdaags 
verblijf.

• Stimuleren van de zakelijke congres- en 
vergadermarkt.

• Meertaligheid verbeteren.
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NAAR SAMENHANG, SAMENWERKING EN FOCUS

HET VELUWS 
RECREATIEF NETWERK 
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UIT GESPREKKEN MET ONDERNEMERS, TERREINEIGENAREN, OVERHEDEN 
EN ANDERE PARTNERS OP DE VELUWE BLIJKT EEN BREED GEDRAGEN 
ZORG DAT ER MET TE WEINIG SAMENHANG AAN DE VELUWE WORDT 
GEWERKT. DOOR DE VERSNIPPERING VAN PLANNEN, GELD EN ENERGIE 
IS ER ONVOLDOENDE SYNERGIE, ROBUUSTHEID EN SLAGKRACHT. OOK 
IS HET AANTAL INNOVATIEVE SECTORALE CROSS-OVERS TE BEPERKT 
EN WORDEN PRODUCTEN OF DIENSTEN TE VEEL VANUIT HET AANBOD 
ONTWIKKELD. DAARDOOR MIST DE VELUWE KANSEN EN VERSLECHTERT 
DE CONCURRENTIEPOSITIE TEN OPZICHTE VAN ANDERE NATUUR- EN 
RECREATIEGEBIEDEN.
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als hulpmiddel om te verbinden en te 
prioriteren zorgen we voor een optimale 
Veluwebeleving en stimuleren we een 
gezonde balans tussen natuurwaarden 
en recreatief gebruik. Het biedt kansen 
om de recreant de veelzijdigheid van de 
Veluwe te laten beleven en de aanwezige 
waarden van het stamkapitaal te 
behouden en te versterken.

De VRN wordt ontwikkeld op basis 
van door deskundigen te definiëren 
samenhangend merkconcept 
die ‘de beste beleving van de 
Veluwe’ concretiseert over de vijf 
deelgebieden zoals die op basis van 
gebiedsbeleving door NOHNIK en 
Boisen zijn onderzocht en vastgelegd 
in het rapport ‘Resultaten inventarisatie 
stamkapitaal en belevingspotentieel’. In 
deze gebiedsindeling is geen rekening 
gehouden met bestuurlijke grenzen.

Om helder te maken wat met een 
merkconcept wordt bedoeld noemen 
wij twee voorbeelden. Zo wordt voor 
Veluwe Noord vaak het thema ‘water’ 
genoemd en voor Veluwe Zuid het 
thema ‘landgoederen’ (Gelders Arcadië). 
Onderzoek van de consumentenvraag 
maakt helder welke thema’s kansrijk 
zijn binnen een voor de Veluwe 
samenhangend merkconcept. Dan wordt 
ook helder of genoemde voorbeelden 
daar in passen. 

Aanvullend sluit de Veluwe met een 
VRN aan op de internationale NBTC-
verhaallijnen voor Hanze, Liberation, 
Van Gogh Food & Dutch Cuisine, 
Landgoederen & kastelen en mogelijk 
binnenkort ook Koninklijk. Op deze 
manier zorgt het VRN voor een 
eenduidige marketingbenadering.

Verbindend concept als 
strategie

De noodzaak van méér focus, méér 
samenhang, méér samenwerking en een 
vraaggerichte productontwikkeling is 
daardoor zeer urgent. Wij kiezen daarom 
voor de strategie van een verbindend 
concept en introduceren een nieuwe, 
conceptuele denkwijze: het Veluws 
Recreatief Netwerk (VRN). Met het VRN 
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Managen recreatief gebruik

Wij gebruiken het VRN niet alleen 
als hulpmiddel om te verbinden 
en te prioriteren. Het is ook hét 
sturingsinstrument voor het managen 
van het recreatieve gebruik van de 
Veluwe. Wij willen bezoekersstromen 
sturen vanuit het economisch perspectief 
van bestedingen, bereikbaarheid van 
voorzieningen, behoud leefbaarheid voor 
inwoners en ecologisch belang om in 
kwetsbare gebieden de recreatieve druk 
te verminderen. Daarom zullen wij het 
VRN in samenhang ontwikkelen met de 
Natura 2000-recreatiezonering en daarbij 
ook inwoners betrekken.

Met elkaar aan de slag

Wij stimuleren dat de Veluwse partijen 
zelf met het VRN aan de slag gaan. 
Daarom zullen wij per thema van het 
merkconcept stimuleren om allianties 
te vormen en binnen de contouren 
van het VRN samenhangende plannen 
te realiseren die betrekking hebben 
op de gehele ‘customer journey’, het 
perspectief van de actieve bezoeker. 
Zonering vanuit het belang van natuur 
en inwoners wordt hierbij betrokken.  Wij 
ondersteunen dit door het aanbieden van 
een schriftelijke ‘handleiding VRN’ en (mits 
betaalbaar) het beschikbaar stellen van 
een kwartiermaker of gebiedsmakelaar. 
Ook vragen wij beleidsbepalers het VRN 
te versterken via prioritering binnen 
het sectorale beleid voor bijvoorbeeld 
erfgoed, cultuur en landschap.
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Zichtbaarheid door iconen

Binnen de context van het VRN werken 
wij met zogenaamde ‘iconen’, thema’s 
die gedurende een bepaalde periode 
kunnen rekenen op extra focus. Deze 
spraakmakende projecten, evenementen 
en ‘highlights’ zorgen voor zichtbaarheid 
en houden de VeluweAgenda levend 
over de jaren heen. Het periodiek 
presenteren van een nieuw of vernieuwd 
bestaand icoon versterkt het imago 
van een dynamische en aantrekkelijke 
regio die telkens opnieuw inspeelt 
op de marktvraag. Voorbeelden van 
‘reasons to travel’ zijn de film ‘Wild’ 
die in het voorjaar uitkomt, maar ook 
het vernieuwde Paleis Het Loo, de 
vernieuwde centrumvoorziening van Park 
de Hoge Veluwe en het Kröller-Müller 
museum, enzovoort. Ook een themajaar 
zoals ‘Mondriaan & Dutch Design’ of 
‘Herdenken’ rondom 75 jaar bevrijding 
kunnen als een icoon worden ontwikkeld. 
Een icoon is vooral succesvol als dit 
breed door de Veluwe wordt opgepakt. 
Samenwerking is dan ook een belangrijke 
randvoorwaarde.  
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RANDVOORWAARDEN 
VOOR SUCCES

OM DE PROGRAMMALIJNEN TE REALISEREN WORDT OOK GEWERKT 
AAN EEN AANTAL RANDVOORWAARDEN. ZIJ WERKEN TER 
ONDERSTEUNING VAN DE VERSCHILLENDE PROGRAMMALIJNEN EN 
KUNNEN EEN DEEL VAN HET SUCCES HELPEN MAKEN. 
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1. Het merk Veluwe

De Veluwe is nationaal een sterk merk. Dit 
blijkt uit diverse onderzoeken. De Veluwe 
staat structureel in de top-3 van sterkste 
regiomerken. De Veluwe is zo’n krachtig 
merk omdat de meeste mensen dezelfde 
associaties hebben bij ‘de Veluwe’: in 
eerste instantie het natuurgebied. Pas 
in tweede instantie komt het cultureel 
erfgoed, de bekende attracties, de 

interessante steden, de boeiende randen 
van de Veluwe met de riviergebieden 
en de stranden. Deze associaties met 
de Veluwe zijn te beschouwen als een 
belofte: als je naar de Veluwe gaat, is dit 
in ieder geval wat je gaat beleven! De 
betekenis van ‘de Veluwe’ schept 
verwachtingen waaraan de beleving van 
de Veluwe moet voldoen. Het feit dat 
zoveel mensen hier een eenduidig beeld 
bij hebben is een groot goed waar we 
zorgvuldig mee moeten omgaan. Het is 
dan ook minimaal dit beeld waaraan de 
Veluwebeleving moet voldoen. De huidige 
marketinglijnen ‘active’, ‘culture’ en ‘taste’ 
sluiten daar goed bij aan. Wel zullen deze 
drie lijnen aangevuld moeten worden 
met een lijn ‘to relax’ die betrekking heeft 
op ontspannen en onthaasten op de 
Veluwe met daarbij ook een relatie met 
de Wellness sector.

2. Positionering van de Veluwe vanuit 
internationaal perspectief

Vanuit nationaal perspectief is de 
Veluwe een gebied met eindeloze en 
ongerepte natuur, en voor Nederlandse 
maatstaven een groot gebied. Vanuit 
het perspectief van de bezoeker uit het 
buitenland is de natuur van de Veluwe 
minder bijzonder wanneer deze wordt 
vergeleken met gebieden elders ter 
wereld. Vanuit internationaal perspectief 
spelen wellicht andere aspecten een rol 
om de aantrekkelijkheid te benadrukken: 
erfgoed, cultuurhistorie en musea van 
de Veluwe maar ook thema’s als Van 
Gogh, Hanze, Liberation en Koninklijke 
geschiedenis. Buitenlandse bezoekers 
wordt gezien als een kansrijke groeimarkt, 
en dan met name België (Vlaanderen), 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Marketing van de Veluwe
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4. De organisatie van de marketing van de 
Veluwe

Idealiter wordt de verantwoordelijkheid 
van de marketingstrategie en het 
opdrachtgeverschap neergelegd bij 
één organisatie. Deze organisatie dient 
Veluwebreed te denken en te handelen, 
uiteraard ondersteund door het mandaat 
van de Veluwse gemeenten. Dit houdt 
in dat de verschillende gemeenten 
in hun eigen subsidieverlening en 
opdrachtgeverschap aan andere lokale 
en regionale marketingorganisaties 
verplichtingen kunnen opnemen die 
aansporen tot actieve samenwerking en 
afstemming met de uitvoerders van de 
marketingopdracht voor de Veluwe. Wij 
bezien hoe deze ambitie het beste kan 
worden gerealiseerd binnen het nieuwe 
samenwerkingsmodel van de Veluwe.

Momenteel is marketingorganisatie 
VisitVeluwe de enige organisatie die op 
Veluws niveau opereert. Tegelijk zijn er 
veel lokale en regionale organisaties die 
zich bezighouden met het vermarkten 
van delen van de Veluwe, van specifieke 
steden, specifieke bestemmingen of 
specifieke sectoren. Meer afstemming 
tussen deze verschillende organisaties 
is noodzakelijk in de toekomst. De 
gebiedsopgave voorziet hierin een 
duidelijk rol van VisitVeluwe als dé 
marketingorganisatie voor de Veluwe, 
maar veronderstelt ook een sterk en 
professioneel opdrachtgeverschap vanuit 
de lokale overheden en bedrijfsleven 
richting VisitVeluwe. 

3. Slimme verbindingen aanbrengen 
tussen de merken

Vanuit de Gebiedsopgave gezien is de 
Veluwe het belangrijkste merk. Dit neemt 
niet weg dat er op en om de Veluwe 
heen andere (potentieel) sterke merken 
aanwezig zijn die een waardevolle rol 
spelen binnen het toeristisch-recreatief 
domein. 

Wij willen daarom de bestaande, sterke, 
positieve associaties van de Veluwe 
vasthouden en versterken en de andere 
merken in hun kracht laten. Het is 
dus niet de bedoeling dat ‘de Veluwe’ 
een paraplumerk wordt die boven alle 
andere (sub)merken gaat hangen. Deze 
merkarchitectuur wordt zoals hiervoor 
beschreven binnen het VRN verder 
uitgewerkt.
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Veluwse attracties, recreatie-
ondernemers, horeca, grondeigenaren 
en terreinbeheerders, overheden: alle 
partijen dragen direct of indirect bij 
aan de beste Veluwebeleving voor de 
recreant, toerist en bewoner. 

Als we de ambitie van de VeluweAgenda 
willen realiseren is er een extra 
investeringsimpuls nodig. Het is dan 
ook goed om te zien dat er al veel 
wordt geïnvesteerd op de Veluwe zoals 
fietsknooppuntensysteem, nieuwe 
fietsroutes, upgraden vakantieparken, 
transferia, marketing. Ook door 
de Veluwse attracties wordt veel 
geinvesteerd. Dat is ook nodig want zij 

hebben een enorme aantrekkingskracht 
op nationaal en internationaal publiek, 
die gezamenlijk in totaal tegen de vijf 
miljoen bezoekers per jaar ontvangen. 
Alle attracties zijn bezig met vernieuwing 
en daarop gerichte investeringen. In 
totaal betreft het ruim meer dan 200 
miljoen aan benodigd investeringsbudget 
om ook in de toekomst topattracties te 
blijven die voor de Veluwe van ultiem 
belang zijn. 

De recreatieondernemers investeren 
in de verblijfsrecreatie om een 
divers en kwalitatief goed aanbod 
van vakantieparken en campings te 
realiseren. Deze parken en campings 
vormen een sterke schakel in het hele 
toeristisch-recreatieve aanbod van de 
Veluwe.

De grondeigenaren/terreinbeheerders/
agrarische natuurbeheerders investeren 
veel. Zij hebben echter hun werk te 
doen binnen nauwe financiële grenzen, 
zeker na de ingrijpende bezuinigingen 
van de afgelopen jaren. Bij deze partijen 
is er de uitdrukkelijke behoefte in een 
minder strak keurslijf te functioneren. Zij 
hebben belang bij een VeluweAgenda 
die voldoende financiële ruimte gaat 
bieden om de toeristische infrastructuur 
en de kwaliteit van het landschap op 
peil te kunnen houden. Dit krijgt inhoud 
door te onderzoeken of een ander 
financiering- en/of verdienmodel van 
de grondeigenaren/terreinbeheerders/
agrarische natuurbeheerders tot de 
mogelijkheden behoort. 

Het zal helder zijn dat naast financiering 
door partijen op de Veluwe dikwijls ook 
een bijdrage nodig  is van de provincie en 
andere overheden.

Financiën - 
Investeringsbehoefte en 
verdienmodellen
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De Veluwe werkt aan de eigen 
aantrekkingskracht, maar de wensen van 
de moderne consument veranderen snel. 
Om concurrerend aantrekkelijk te blijven 
moet het toeristisch product zich continu 
verbeteren en vernieuwen. Vandaar dat 
we als apart instrument de innovatie een 
plek geven in de VeluweAgenda. 

Doelen van innovatie die we nastreven:
• De recreatiesector voldoet steeds 

opnieuw aan de veranderende wensen 
van de consument.

• Het versterken van het 
ondernemerschap door het stimuleren 
van sectorale en geografische 
kruisbestuivingen: leren van elkaars 
sterke punten.

• Het betrekken van jongeren bij de 
Gebiedsopgave Veluwe.

• Het bieden van goede 
onderwijsmogelijkheden.

• Studenten voor vakgebieden als 
toerisme en natuurbeheer willen we 
binden aan de Veluwe.

Innovatie is niet alleen gericht op nieuwe 
producten en diensten, maar ook op het 
versterken van bestaande voorzieningen. 
Als wij ‘de basis op orde’ willen hebben is 
innovatie een belangrijke bouwsteen. Door 
jongeren en onderwijs te betrekken bij 
de Veluweopgave creëren we een klimaat 
waarbij voortdurend met een frisse blik 
wordt gekeken naar het bestaande en daar 
profiteert de Veluwe van. 

Uit een recent onderzoek naar de 
haalbaarheid van een kenniswerkplaats 
op de Veluwe blijkt dat ondernemers, 
gebiedsbeheerders en overheid vooral 
behoefte hebben aan transparantie in 
het netwerk met betrekken tot informatie, 
kennis, documentatie en contactpersonen. 
Een passende online ondersteuning voor 
het netwerk lijkt gewenst. Tegelijkertijd 
kan dan, eventueel met ondersteuning, 
door de onderwijsinstellingen gewerkt 
worden aan een gemeenschappelijke 
Kenniswerkplaats.”

Innovatie





SAMENWERKING 
EN REGIE
IN HET VOORJAAR VAN 2017 ZIJN AFSPRAKEN GEMAAKT OVER EEN OP DE 
GEBIEDSOPGAVE VELUWE TOEGESNEDEN BESTUURSMODEL, EEN VORM 
VAN ‘GOVERNANCE’. EEN BESTUURSMODEL IS NOODZAAK VANWEGE DE 
BREEDTE VAN DE VELUWE EN DE AFWEZIGHEID VAN EEN BESTUURLIJKE 
ENTITEIT DIE DE BETROKKEN PARTIJEN BINDT. CENTRAAL STAAT DE 
NETWERKSAMENWERKING OP DE VELUWE. HET IS ONZE OVERTUIGING 
DAT DE NETWERKSAMENWERKING GAAT ZORGEN VOOR AANSPREKENDE 
RESULTATEN WAAR DE BELANGHEBBENDEN ZICH IN HERKENNEN MET 
DE BEREIDHEID OM TE INVESTEREN. ER KOMT GEEN CENTRAAL BUREAU 
EN HET DOEL IS OM MET EEN MINIMALE OVERHEAD TE WERKEN.



58 Veluwe op 1

De basisgedachte is dat als partijen 
samen iets willen op de Veluwe, ze 
samen afspraken maken over de 
uitvoering. Als de plannen een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de ambitie van 
de VeluweAgenda dan bepaalt de 
VeluweAlliantie of die plannen onderdeel 
uitmaken van het Uitvoeringsprogramma. 
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VeluweAlliantie

De VeluweAlliantie bestaat uit die partijen 
die de ambitie van de VeluweAgenda 
onderschrijven en een bijdrage willen 
leveren aan de realisatie van die 
ambitie. De VeluweAlliantie vergadert 
zo’n viermaal per jaar en bestaat uit 
afgevaardigden van alle stakeholders in 
de VeluweAlliantie. De VeluweAlliantie 
heeft de rol van afstemmingsorgaan, 
begeleidingscommissie, klankbordgroep. 

VeluweBoard

Uit het midden van de Veluwe Alliantie 
wordt een VeluweBoard gekozen. De 
board wordt gevormd door de drie 
afgevaardigden/vertegenwoordigers 
van de grootste stakeholders en een 
onafhankelijk voorzitter. De voorzitter is 
tevens ambassadeur van de Veluwe in de 
regio, Den Haag en Brussel. De board legt 
verantwoording af aan alle stakeholders. 
De board is opdrachtgever van het 
Veluweteam. 

VeluweCongres

Een keer per jaar komt alles en iedereen 
samen. Het VeluweCongres verbindt 
partners, toont nieuwe initiatieven en 
doet verslag van lopende projecten. 
De grote lijnen voor de toekomst van 
de Veluwe worden hier uitgezet. In de 
overige 364 dagen is de Veluwe met 
elkaar in contact via andere moderne 
communicatievormen. 

Coalities van de welwillenden

Initiatiefnemers op de Veluwe zoeken 
zelf -geholpen door het Veluweteam- 
de samenwerking met andere 
initiatiefnemers in het gebied. Coalities 
van welwillenden ontstaan doordat 
initiatiefnemers samen dingen willen 
bereiken op de Veluwe. De partijen maken 
afspraken over het project en stemmen 
dit af met het Veluweteam.  Voorbeelden 
van deze werkwijze zijn het programma 
Vitale Vakantieparken, de vernieuwing 
van het fietsknooppuntennetwerk op de 
Veluwe en het convenant voor glasvezel 
op de Veluwe.
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VeluweTeam

Het VeluweTeam is de centrale spin 
in het web. Het team coördineert, 
initieert, inspireert, stimuleert, 
organiseert en ondersteunt de 
samenwerking aan de gebiedsopgave 
Veluwe-op-1. Er is periodiek overleg 
tussen de coördinatoren van de 
verschillende programma’s of 
projecten en het VeluweTeam. 
Het VeluweTeam sluit zich aan bij 
bestaande Veluwse netwerken (o.a. 
grondeigenarenoverleg, netwerk 
ambtenaren Recreatie & Toerisme 
en RO, de verschillende toeristische 
platforms).

Lokale kracht - energie vanuit de wortels

Opgavegericht werken gaat uit van lokale 
kracht en van lokale initiatieven die van 
betekenis zijn voor de hoofddoelstelling 
Beleef de beste Veluwe. Maatschappelijke 
initiatieven kunnen het verschil maken 
op de Veluwe. De lokale identiteiten 
van bijvoorbeeld de dorpen en steden 
worden vaak genoemd om hun grote 
waarde voor de recreatieve beleving. 
Het behouden en uitdragen van deze 
identiteiten blijft een belangrijke opgave. 
Hierbij is het niet de bedoeling om van de 
Veluwe een verzameling van geïsoleerde 
eilanden te maken. Er is een grote 
noodzaak voor sterkere samenwerking 
tussen mensen, gebieden, overheden, 
grondeigenaren én ondernemers.  Door 
elkaar op te zoeken, te ondersteunen 
en te versterken kunnen ondernemers 
samen toeristische producten aanbieden 
en ontwikkelen. Hierbij kan goed gebruik 
worden gemaakt van de diverse lokale 
initiatieven die er zijn op het gebied van 
productontwikkeling en nieuwe attracties.

Zo kan de stap worden gemaakt van 
Veluwebreed denken naar Veluwebreed 
handelen. En zo kan ook de stap worden 
gemaakt van aanbodgericht werken, 
naar meer vraaggericht werken. Het 
betrekken van bewoners en gebruikers, 
uit verschillende leeftijdsgroepen, 
vinden we belangrijk. We kijken dan 
ook voortdurend op welke manier we 
dat kunnen doen. Het Veluwecongres 
kan een rol spelen bij het verbinden en 
uitdragen van inspiratie over Veluws 
werken.
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UITVOERINGSPROGRAMMA

VOOR DE CONCRETE UITVOERING VAN DEZE VELUWEAGENDA WORDT 
JAARLIJKS HET UITVOERINGSPROGRAMMA BIJGESTELD. PROJECTEN 
IN HET UITVOERINGSPROGRAMMA VALLEN ONDER DE REGIE VAN DE 
VELUWEALLIANTIE EN WORDEN ONDERSTEUND.

Deze steun is maatwerk en kan op verschillende 
wijzen vorm krijgen zoals lobby, expertise, 
kwartier maken, aanpassen van regels, etc. 
Ook kan worden bekeken op welke wijze de 
financiering moet worden geregeld. Projecten 
kunnen vanuit het gebied zijn opgepakt of door 
de VeluweAlliantie zijn geïnitieerd. Partners 
maken afspraken over de ondersteuning van het 
programma (geld, organisatie, tijd, informatie, 
kwaliteit).

Ontwikkeling en uitbouw van het 
Veluws Recreatief Netwerk inclusief de 
bijbehorende visie op het inzetten van 
merken, is een onderdeel dat de komende 
uitvoeringsprogramma’s steeds terug komt 
omdat het fungeert als instrument voor 
samenwerking, samenhang en focus. Het 
uitbouwen van het VRN leidt tot inzichten rond 
zonering of het koppelen van voorzieningen. De 
laatste versie van het Uitvoeringsprogramma is 
te raadplegen via de website www.veluweop1.nl 
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EÉN GROOT COMMUNICATIENETWERK VOOR, VAN EN OVER DE VELUWE, 
DAT BOUWEN WE OP. DE VELUWE IS GROOT, DE AMBITIES VOOR DE 
VELUWE ZELFS GROTER. 

Om goed aan de slag te kunnen met de 
VeluweAgenda én elkaar en anderen goed 
te informeren, bouwen we een Veluwebreed 
communicatienetwerk. Laagdrempelig 
en weinig tijd vragend, maar wel effectief. 
Aangesloten zijn communicatiemedewerkers en 
communicatieadviseurs die deel willen uitmaken 
van dat netwerk. Zij werken bij alle betrokken 
‘stakeholders’ op de Veluwe: van gemeente 
tot terreinbeheerder. Van PR-medewerker bij 
een attractiepark tot de secretaris van een 
dorpsraad. 

Iedereen in het netwerk kijkt of de berichtgeving 
die zij of hij voorbij ziet komen, relevant is voor 
de eigen doelgroepen. 

Doel van het netwerk is het:

• delen van de berichtgeving en 
persberichten die relevant zijn voor de 
Veluwe.

• delen van suggesties voor 
Veluwecommunicatie: elkaar informeren.

• organiseren van netwerkbijeenkomsten op 
locatie waarbij je wordt bijgepraat óf waarbij 
je zelf  graag anderen wilt bijpraten.

• bouwen aan een netwerk van 
Veluweliefhebbers.

Basis voor het communicatienetwerk is 
voorlopig de website www.veluweop1.nl en de 
bijbehorende nieuwsbrief.

SAMEN WERKEN IS COMMUNICEREN
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Drukwerk
Coers&Roest in opdracht van Provincie Gelderland

Fotoverantwoording
p. 2/3  Jan Huttinga in opdracht van PVPictures t.b.v. de film ‘Wild’ van Luc Enting
p. 4   Jan de Roo Fotografie
p. 5   Jan Huttinga in opdracht van PVPictures t.b.v. de film ‘Wild’ van Luc Enting (rechtsboven)
p. 6/7   R. Vastenhout
p. 8/9  Rien Hokken
p. 14/15 Beschikbaar gesteld door de Provincie Gelderland
p. 16/17 Ruud Overes
p. 22   H. Dirksen
p. 31   Telstar Surfclub Strand Horst, Ermelo (rechtsboven)
p. 46/47 Jan Huttinga in opdracht van PVPictures t.b.v. de film ‘Wild’ van Luc Enting
p. 48/49   Burgers’ Zoo

p. 50   D. Buijs
p. 51   Nationaal Park de Hoge Veluwe
p. 56/57  A. ter Mull
p. 59  Jan de Roo Fotografie
p. 61   E. de Jong
p. 62/63  H. Dirksen
p. 68   E. Hilboesen
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