
Roots in the Woods:
beleef de Veluwe...
Het Veluws DNA stuurt de ontwikkeling van zowel de totale Westrand als elke attractie.
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Ruimtelijk model

Recreatief profiel
Vanuit een overkoepelend inhoudelijk thema dat is gebaseerd 
op het ´DNA van de Veluwe´ ontwikkelen bestaande en nieuwe 
recreatieve voorzieningen zich door. Iedere attractie doet dat 
op een eigen plek en op zijn eigen manier, maar wel allemaal 
op zo´n manier dat ze  iets uitdragen van dat gezamelijke DNA. 
Daarmee zet dit scenario eerder in op een kwalitatieve dooront-
wikkeling dan op kwantitatieve groei. Het eindbeeld is een ver-
spreid patroon van attracties die, los van de stad, in het bos lig-
gen.

Natuur profiel
Het natuurkarakter van de Veluwe is overal voelbaar. In het bos 
maar ook op elke attractie. De bestaande natuurwaarden zijn 
voorwaarde stellend voor wat er mogelijk is op elke locatie. Daar-
naast wordt gezocht naar plekken waar natuurkwaliteiten verbe-
terd kunnen worden of areaal kan worden toegevoegd.

Infrastructuur benadering
Elke toerische voorziening functioneert zelfstandig met (waar 
nodig) een eigen parkeervoorziening. De draagkracht van de be-
staande infrastructuur is daarbij het uitgangspunt. Er wordt ge-
investeerd in goede parkeervoorzieningen per attractie op logi-
sche plekken en met een uitstraling die passend is bij het ´roots 
in the woods´ karakter. 

Dit scenario is gemaakt als onderdeel van het planproces om te ko-
men tot een gedragen lange termijnvisie voor de ontwikkeling van 
de Westrand van Apeldoorn. Het doel van deze scenarios is om de 
verschillende keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden in beeld 
te brengen. Geen van de scenarios moet dan ook gezien worden als 
een uitgewerkt ruimtelijk plan. Plankaarten en visualisaties zijn dan 
ook indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Recreatief programma 

Parkeervoorziening 

Infrastructuur

Legenda
Alle aanduidingen zijn indicatief en schematisch



Groot Berg en Bos:
buiten, beleven, doen...
De Westrand als recreatief overgangsgebied met een veelvoud aan ´doedingen´.
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Ruimtelijk model

Recreatief profiel
De Westrand is in dit scenario primair een overgangszone waar 
de dynamiek van stad zich vermengt met de rust van de Veluwe. 
In deze zone is ruimte voor een veelvoud aan grote en kleine 
recreatieve functies die profiteren van de  outdoor-kwaliteiten 
van het gebied. Er worden een aantal kernen ontwikkeld die als 
transferia functioneren en van waaruit het gebied verkend kan 
worden. Dicht bij die kernen liggen de meest intensieve attrac-
ties. Verder weg worden de recreatieve voorzieningen kleinscha-
liger en extensiever. 

Natuur profiel
Het doorontwikkelen van de Westrand met meer recreatieve 
voorzieningen levert extra druk op voor de bestaande natuur. Om 
dit scenario mogelijk te maken zal er op andere locaties natuur-
winst geboekt moeten worden. Dat kan maar zeer beperkt in de 
Westrand zelf (b.v. door natuurontwikkeling op locaties van b.v. 
sportpark Ordenbos, AGOVV) en zal daardoor ook op de schaal 
van de Veluwe moeten worden gezocht.

Infrastructuur benadering
Het realiseren van transferia inclusief een optimale ontsluiting 
op het bovenregionale verkeersnetwerk (auto en OV) is voor-
waardelijk voor de doorontwikkeling. Door parkeeroplossingen 
collectief te organiseren in plaats van ieder voor zich ontstaat 
meer efficiency.

Dit scenario is gemaakt als onderdeel van het planproces om te ko-
men tot een gedragen lange termijnvisie voor de ontwikkeling van 
de Westrand van Apeldoorn. Het doel van deze scenarios is om de 
verschillende keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden in beeld 
te brengen. Geen van de scenarios moet dan ook gezien worden als 
een uitgewerkt ruimtelijk plan. Plankaarten en visualisaties zijn dan 
ook indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Recreatief programma 

Parkeervoorziening 

Infrastructuur (auto)

Verbinding kernen (‘kabelbaan’)

Overgangszone Westrand

Legenda
Alle aanduidingen zijn indicatief en schematisch
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Apeldoorn Adventure Park (AAP):
I Apeldoorn / visit Apeldoorn...
In de Westrand liggen drie werelden naast elkaar. Die van Apeldoorn als nationale toeristische 
bestemming. Apeldoorn als comfortabele woonstad. En de eindeloze natuur van de Veluwe.
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Ruimtelijk model

Recreatief profiel
Het doorontwikkelen van onze nationale topattracties is gebaat 
bij ruimte en meer onderlinge synergie. Soms is dat op de huidi-
ge plek lastig te realiseren omdat ze te ver van elkaar af liggen. 
Dit scenario zet daarom in op clustering van dat soort topattrac-
ties tot het ´Apeldoorn Adventure Park´. Een plek waar ruimte is 
voor vernieuwing en groei. Buiten die twee kernen ontwikkelt de 
Westrand zich tot laag dynamisch uitloopgebied voor de stad. 

Natuur profiel
Met het clusteren van de grootschalige recreatieve voorzienin-
gen ontstaat buiten het AAP ruimte om de natuur nog robuuster 
te maken dan hij al is (zoneringsprincipe). Naast maximale dyna-
miek nabij het AAP zal er actief worden gewerkt aan aanvullende 
zoneringsmaatregelen zodat elders in het gebied ook echt maxi-
male rust en stilte wordt gerealiseerd. 

Infrastructuur benadering
Het lokale en (boven)regionale verkeer wordt ontvlochten door-
dat het AAP niet via de stadsinfrastructuur is ontsloten maar 
vanuit de Amersfoortseweg. Door de schaalgroei ontstaat er wel 
een goede mogelijkheid om collectief openbaar vervoer richting 
het station te ontwikkelen. Dit scenario is gemaakt als onderdeel van het planproces om te ko-

men tot een gedragen lange termijnvisie voor de ontwikkeling van 
de Westrand van Apeldoorn. Het doel van deze scenarios is om de 
verschillende keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden in beeld 
te brengen. Geen van de scenarios moet dan ook gezien worden als 
een uitgewerkt ruimtelijk plan. Plankaarten en visualisaties zijn dan 
ook indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Recreatief programma 

Parkeervoorziening 

Infrastructuur (auto)

Infrastructuur (fiets/voet)

Herontwikkeling als natuur

Legenda
Alle aanduidingen zijn indicatief en schematisch



Apeldoorns kant:
Rust, ruimte en cultuur...
Stad, paleis en Veluwe zijn maximaal verweven in de Westrand waar woongenot en ruimte 
centraal staan. Kwantitatieve groei vindt op andere plekken plaats.
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Ruimtelijk model

Recreatief profiel
De ontwikkelruimte die topattracties nodig hebben om te kunnen vernieu-
wen en groeien wordt in dit scenario aangegrepen om te onderzoeken 
of dat ook op een andere plek dan in de Westrand kan plaatsvinden. Bij-
voorbeeld op plekken die dichter aan de nationale infrastructuur liggen. 
Hierdoor kan de Westrand van Apeldoorn zich ontwikkelen tot een rustig 
gebied waar de recreatie veel kleinschaliger vormen aanneemt en meer 
geënt is op de cultuurhistorie en koninklijke allure van het gebied.

Natuur profiel
De natuur profiteert mee van een extensivering van de Westrand. Tegelij-
kertijd ontstaat er daardoor alle ruimte om op kleine schaal te kijken of er 
bijvoorbeeld ruimte is voor woningbouw die aansluit op de bijzondere kwa-
liteiten van deze Veluwerand en daarmee als kostendrager kan functione-
ren voor de doorontwikkeling van de natuur en extensieve kleinschalige 
recreatieve ontsluiting van het gebied. Op de nieuwe locaties van groot-
schalige attracties ontstaat naast het natuurvoordeel van minder versto-
ring door kortere aanrijroutes vanaf de snelweg, ook een kans om de in-
passing zo duurzaam, natuurinclusief en innovatief mogelijk te realiseren.

Infrastructuur benadering
In de Westrand zelf verschuift het gebruik van auto veel meer naar een 
netwerk van fiets- en wandelpaden. Tegelijkertijd hoort bij dit scenario ook 
een herplaatsing van attracties op een andere plek inclusief uitbreidings-
mogelijkheden en goede parkeervoorzieningen in de nabijheid van de nati-
onale infrastructuur. 

Dit scenario is gemaakt als onderdeel van het planproces om te ko-
men tot een gedragen lange termijnvisie voor de ontwikkeling van 
de Westrand van Apeldoorn. Het doel van deze scenarios is om de 
verschillende keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden in beeld 
te brengen. Geen van de scenarios moet dan ook gezien worden als 
een uitgewerkt ruimtelijk plan. Plankaarten en visualisaties zijn dan 
ook indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Recreatief programma 

Woon programma

Infrastructuur (fiets/voet)

Groene verbindingen tus-
sen stad en Veluwe

Legenda
Alle aanduidingen zijn indicatief en schematisch


