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Inspiratiedocument Lokale Samenwerking

Dit Inspiratiedocument is in de eerste plaats bedoeld voor partijen op de 
Veluwe die initiatief willen nemen tot lokale samenwerking rond recreatieve 

infrastructuur. Daarnaast is hij ter inspiratie en informatie voor andere 
stakeholders voor wie die infrastructuur van groot belang is. De inhoud van 
dit document is samengesteld vanuit ervaringen op en buiten de Veluwe en 
met inbreng van de kennis van de werkgroepen FRIS Lokale Samenwerking.

Inhoud van dit Inspiratiedocument
1. Waarom lokale samenwerking?
2. Voorbeelden ter inspiratie
3. Lering uit de voorbeelden
4. Cafetariamodel: partners
5. Cafetariamodel: posten
6. Stappen voor aanpak
7. Bouwen aan succes
8. Enkele tips tot slot

FRIS Veluwe en Veluweop1
Dit document is voortgekomen uit het project FRIS Veluwe. 
FRIS staat voor Financiering recreatieve infrastructuur. Het 

project is onderdeel van het uitvoeringsprogramma 
Veluweop1. Dat programma vindt zijn basis in de gezamenlijke
VeluweAgenda van de ruim 40 partijen in de VeluweAlliantie. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.veluweop1.nl/

De informatie in dit document is met zorg 
samengesteld op basis van onze huidige 

kennis en inzichten. Omdat we altijd blijven 
leren, zal de inspiratie nooit echt ophouden. 
Misschien volgt er in de toekomst een versie 
met nieuwe informatie en tips door wat we 

voortdurend leren vanuit de praktijk.
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Ambitie: routenetwerken, ontvangstlocaties, mobiliteit etc.

Fonds recreatieve infrastructuur

Route-
bureau 
Veluwe

Natuurbehoud: recreatiezonering, versterken biodiversiteit etc.

Naar ons ‘Veluws model’

Inwoners en gasten brengen ieder jaar miljoenen bezoekjes aan de Veluwe 
om er te genieten van de natuur en bezienswaardigheden. Dat kan door het 
uitgebreide netwerk aan paden, routes en meer. Het kost alleen steeds meer 
moeite om het onderhoud ervan te kunnen betalen. Uit vele gesprekken met 

betrokken partijen kwamen een vijftal mogelijke maatregelen. Die 
maatregelen wil de VeluweAlliantie in de komende jaren uitproberen.

Lokale samenwerking in ons Veluws model
De basis van het model dat we uitproberen is het 

beschermen en versterken van natuur via o.a. 
recreatiezonering, plus onze eigen ambities. 
Daarbovenop houden we proeven met de 5 

maatregelen, waaronder samenwerking tussen 
belanghebbende partijen op lokaal niveau. 

Klik hier voor meer info over het project FRIS.

https://www.veluweop1.nl/project/financiering/


1. Waarom lokale samenwerking?
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Voor de toekomst zien we lokale én 

regionale samenwerking voor ons. 

Op lokaal niveau zetten belanghebbende 

partijen geld en natura in t.b.v. wat het 

beste lokaal geregeld kan blijven.

Gezamenlijk zetten Veluwse partijen zich ook in 

voor wat hen op regionaal niveau voordelen biedt.
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Ondernemers en vrijwilligers 
voelen bv. vaak meer binding 

met de directe omgeving

Afspraken over een Veluws fonds 
en taken van het Routebureau 
maken we op regionaal niveau.



Kosten

PartijenFinanciering

2. Voorbeelden ter inspiratie
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Bij 2 modellen op de Veluwe, 
en 1 erbuiten, kijken we naar:

Wie dragen bij en hoe(veel*)?

Wie trekt/heeft de centrale rol?

Welke kosten worden gemaakt?

* We presenteren niet altijd de (exacte) bedragen, het gaat 
vooral om de typen inkomstenbronnen en kostenposten
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De voorbeelden 
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A

B

1. Goudsberg, Middelpunt 
van Nederland

2. Ruiternetwerk 
Midden Veluwe (i.o.)

C

3. Landgoed Huis 
te Eerbeek
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a. De Goudsberg
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A

Trekker:
Stichting Platform Goudsberg, 
Middelpunt van Nederland 

Besluitvorming:
Bestuur stichting bij de start:
• Stichting Het Luntersche 

Buurtbosch
• Geldersch Landschap & 

Kasteelen
• Museum Lunteren
• Gemeente Ede (adviserend)
Daarna volgens coöptatie

2022 | Financiering recreatieve infrastructuur



Model De Goudsberg
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Vrijwilligers
Stichting het 
Luntersche 
Buurtbosch 

€ 2.500
Middenstands-

vereniging 
Lunteren

€ 7.500
Recreatie-

ondernemers

€ 10.000Gemeente Ede

€ 10.000*
Openstaande 

dekking*

Joint promotion
Ondernemers en 

VisitVeluwe

Stichting Platform 
Goudsberg, 

Middelpunt van 
Nederland 

€ 18.500
Beheer en 
onderhoud 

infrastructuur

€ 5.000 Afschrijvingen

€ 3.500
Beheer en 

ontwikkeling 
website

€ 1.000
Beheer en 
onderhoud 
exposities

€ 1.300 Marketing en 
gastheerschap

€ 700
Kosten 

algemeen en  
administratie

Afspraak 5 jaren

€ 30.000 / jaar

* Verdere oplossingen worden gezocht in o.a. parkeerbijdragen
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Besluitvorming:
Stichting Paardenvrienden 
Midden Veluwe in overleg 
met haar partners

b. Ruiternetwerk

Midden Veluwe

Trekker:
Stichting Paardenvrienden 
Midden Veluwe 

B

(in oprichting)
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Model Ruiternetwerk Midden Veluwe
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VrijwilligersStichting 
Paardenvrienden 
Midden Veluwe

€ 3.050Staatsbosbeheer

€ 5.125Gemeente en 
Toeristisch 
Platform 

Apeldoorn

€ 5.125
Gemeente via 
Go Barneveld

€ 1.800
Eenmalig 
Provincie 

Gelderland

€ 650
Routebureau 

Veluwe

Stichting 
Paardenvrienden 
Midden Veluwe 

€ 7.500

Slepen, 
bladblazen, 

inspecties en 
activiteiten

€ 3.050
Boom 

veiligheid

€ 9.200

Shovels, 
snoeien, diesel 
en onderhoud 

hekken

€ 3.600 Onvoorzien

€ 1.800

Ruiter-
sluitingen 
toegangs-

hekken

€ 650
Onderhoud 

infobord

Afspraak X jaren

€ 25.800 / jaar

* Initiatief in ontwikkeling in kader van project FRIS Veluwe

€ 2.550

Vrijwillig vignet*
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c. Landgoed Huis

te Eerbeek
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Trekker:
Stichting tot Behoud van de 
Veluwse Sprengen en Beken

Besluitvorming:
De partijen werken samen, maar 
zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun eigen deel. Er wordt wel 
overlegd over herstel en behoud, 
maar de besluitvorming t.a.v. 
investeringen en beheer ligt bij 
de eigenaren van objecten zelf.

C
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VrijwilligersStichting 
Geldersch 

Landschap & 
Kasteelen

€*

Grand Café De 
Korenmolen 

Vrijwilligers
Waterschap 

Vallei en Veluwe 

€*
Gemeente 
Brummen

€*

Stichting Behoud 
van de Veluwse 

Sprengen en 
Beken 

€*

Alle partners 
afzonderlijk

Stichting tot Behoud 
van de Veluwse 

Sprengen en Beken

€*

€*

Model Landgoed Huis te Eerbeek

Restauratie 
en beheer 
landgoed

Restauratie 
en beheer 
oliemolen

Restauratie 
en beheer 

beek

Verbeteren 
en beheren 
openbare 

ruimte

Beheer 
wandelroutes

Promotie via 
VisitVeluwe 

et cetera

Herstel van de 
cultuurhistorische 

samenhang van 
Landgoed Huis te 

Eerbeek 

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Uren
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* De partners zetten ieder voor zich 
uren, materialen en financiële middelen 
in zonder dat er geld van de ene naar de 
andere partij gaat. De exacte bedragen 
zijn daardoor niet bekend.



Veluwe op 1

3. Lering uit de voorbeelden

1. Brede samenwerking
Vanuit diverse drijfveren is er een gezamenlijk doel

2. Betrokkenheid gebruikers
Gebruikers helpen en besluiten mee (vooral inwoners) 

3. (Onafhankelijke) Trekker
Er is altijd 1 partij die een centrale rol heeft

De basis is vaak terreineigenaren, inwoners en ondernemers

Zij zijn vaak vertegenwoordigd via een stichting of (sport)vereniging

Dit is niet altijd de partij die gelden int en verdeelt
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Een aantal belangrijke punten 
vallen op in de voorbeelden:
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4. Cafetariamodel: partners

Het overzicht laat de 
partners en hun mogelijke 
inbreng zien waar een 
lokale samenwerking op 
kan worden gebouwd.
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Deelnemende stakeholders Mogelijke inbreng als partner

Terreineigenaren Eigen inzet middelen voor beheer en inzet 
uren, materiaal en vrijwilligers

Inwoners 
(georganiseerd in bv. stichting)

Inzet uren, vrijwilligers, lidmaatschap, 
donaties, deel inschrijfgeld wedstrijden

Recreatieondernemers
(incl. activiteitenbureaus)

Meebetalen aan beheer (ook als afdracht 
per activiteit), uren, vrijwilligers

Andere ondernemers 
(middenstand, platform, fabrikant)

Meebetalen aan beheer, inzet uren en 
vrijwilligers

Gemeenten Meebetalen aan beheer, inzet uren

Routebureau Veluwe Inzet uren, materiaal, vrijwilligers voor 
onderhoud routes en bebording

VisitVeluwe en lokale promotieorganisaties Joint promotion i.s.m. de andere 
deelnemende stakeholders

Toeristen Lidmaatschap, donaties, parkeren, 
vignetten, deel inschrijfgeld wedstrijden

Andere organisaties
(bv. provincie, banken met lokale fondsen)

Subsidies, meestal eenmalig

Om dit op te zetten zijn één 
of meerdere initiatiefnemers 
nodig waaronder een trekker 
(deze rol kan ook rouleren).
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5. Cafetariamodel: posten

Het linker overzicht laat de 
typen infrastructuur die met 
de lokale samenwerking 
kunnen worden beheerd.
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Het rechter overzicht geeft 
een opsomming van de 
soorten kosten die ermee 
gemoeid kunnen zijn.

Type recreatieve infrastructuur

De basisstructuur: fiets en wandelpaden, 
bruggen, vaargeulen, openbare 
parkeerterreinen, basis bebording en 
voorzieningen zoals bankjes, prullenbak, en 
dagrecreatieterrein

Basisstructuur plus: paden en wegen 
(ondergrond) voor ATB, ruiters en
menners, routes en routestructuren en 
recreatieve bebording

Toezicht: veiligheid en gastheerschap, zoals 
toezicht en handhaving (BOA), 
systematische boomcontrole ten behoeve 
van recreatie

Niet commerciële bouwwerken: zoals 
uitkijktoren, uitkijkplatform, 
speeltoestellen, kunstobjecten, vogel en 
wildkijkhutten, schaapskooien,
boerderijen, etc.

Bezoekers en informatiecentra: 
grootschalige voorzieningen inclusief
bijbehorend parkeerterrein

Kostenposten van de infrastructuur

Klein beheer en onderhoud van paden en 
routenetwerken

Groot beheer en onderhoud van paden en 
routenetwerken

Beheer en onderhoud van 
informatievoorzieningen

Beheer en onderhoud van bijzondere zaken 
zoals exposities

Openstelling, boomveiligheid-controle en 
ander toezicht

Afschrijvingen van investeringen

Verzekeringen, m.n. aansprakelijkheid

Marketing en communicatie, gastheerschap

Natuurbeheer- en ontwikkeling

Kosten algemeen: beheer, administratie etc.
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6. Stappen voor aanpak

1. Problemen analyseren 
Overzicht maken van de lokale infrastructuur en de (financiële) problemen 
in beheer en onderhoud daarbij.

2. Stakeholders benoemen
De specifieke lokale belanghebbenden benoemen en de rol die 
zij kunnen spelen in een eventuele samenwerking.

3. Partners betrekken
Partijen benaderen, bewust maken van het probleem en vragen of zij 
bij de samenwerking willen aansluiten.
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4. Beheerplan opstellen
De ambities, gewenste situatie en maatregelen die nodig zijn om die 
te bereiken omschrijven, het plan vaststellen met de partners.

5. Cirkel rondmaken
Het plan uitvoeren, resultaten delen met partners en daarbuiten, de 
kwaliteit monitoren, nieuwe plannen maken etc.

Problemen 
analyseren

Partners 
betrekken

Beheerplan 
opstellen

Uitvoer en 
monitoring
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7. Bouwen aan succes

Mensen met ervaring noemen nog de volgende succesfactoren:
• Urgentie
Uit de probleemanalyse moet de urgentie duidelijk zijn. In de meeste 
gevallen was dit zichtbare afname van de kwaliteit.
• Klein beginnen
Het is niet van bovenop op te leggen. Door de aanstekelijke energie en 
het succes ontstaat er een ‘zwaan kleef aan’ proces.
• Gezamenlijk doel
Als je iets gezamenlijks hebt, wordt het makkelijker om met elkaar aan 
de slag te gaan en ergens naartoe te werken.
• Visie en leiderschap
Operationele kracht om zaken te regelen is onmisbaar. Het initiatief kan 
van onderop ontstaan, maar er is wel inzet en coördinatie nodig.
• Leermodel
Het proces is niet altijd makkelijk en het heeft tijd nodig. Je vindt niet 
direct het juiste systeem, maar je moet samen durven te leren.
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• Kwaliteit
Ambities moeten gericht zijn op een goed product, 
iets waar alle stakeholders enthousiast van worden. 
Deskundigheid
Dit is nodig van ontwerp, aanleg, instandhouding 
van natuurwaarden tot en met de marketing.
• Duurzaamheid
Gebruik duurzaamheid om het toeristische product 
én de levenskwaliteit van inwoners te versterken.
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8. Enkele tips tot slot

Neem contact op met:
Johan Kaspers
Projectleider FRIS Veluwe
kaspers@brederodeadvies.nl
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• Besteed aandacht aan partijen bewust te maken van het probleem en 
welke rol zij (kunnen) hebben bij de oplossing. Veel mensen hebben 
vaak weinig idee van de waarde van recreatieve infrastructuur voor 
de leefbaarheid en economie op lokaal niveau. Het helpt als daarbij 
een vertrouwde persoon zoals een collega-ondernemer iets vertelt.

• Bij een onderwerp als dit is het belangrijk om transparant te zijn, laat 
maar gewoon zien wat de infrastructuur kost (en opbrengt). Met een 
open houding kweek je de meeste bewustwording en goodwill.

• Her en der wordt gesproken over het oprichten van een lokaal fonds, 
waardoor een soort Recreatie Investerings-Zone kan ontstaan. Soms 
valt ook het idee om inkomsten uit een bredere belasting dan alleen 
voor toeristen in te voeren en in het fonds te laten vloeien.

FRIS Veluwe ondersteunt

• De projectleider van FRIS kan in 2022/2023 ondersteuning bieden bij 
de eerste ideeën en verkennende gesprekken. 

• Er worden ook uitwisselingen georganiseerd met andere partijen die 
ervaring hebben met lokale samenwerking of die ermee bezig zijn. 

• We blijven het (cafetaria)model voor lokale samenwerking samen 
door-ontwikkelen. Doe mee en leer met de partners op de Veluwe.

Tips voor de belangrijke rol van vrijwilligers
• Speel in op de trots die mensen voelen bij het gebied
• Geef houvast, o.a. door dezelfde, vaste coördinator
• Zorg dat er goede werktuigen en voorzieningen zijn
• Zorg voor variatie in werkzaamheden, dan blijft het leuk
• Organiseer werkdagen met regelmaat en continuïteit 
• Biedt gezelligheid, bv. aandacht voor mensen die jarig zijn


