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AANLEIDING

De gemeente Apeldoorn werkt aan het 
programma ‘Vitale Vakantieparken’. Met dit 
programma wordt beoogd een koers en aan-
pak te ontwikkelen voor de vakantieparken 
binnen de gemeente. 
De aanleiding hiervoor is meerledig. Ener-
zijds is er onder het motto ‘Toeristisch To-
plandschap’ de ambitie het toeristisch recre-
atieve product van Apeldoorn te versterken. 
Anderzijds doen zich rond vakantieparken 
problemen voor met betrekking tot veilig-
heid, leefbaarheid, criminaliteit en perma-
nente bewoning. 
Het programma omvat verschillende sporen:  
ruimte/wonen, economie/toerisme, sociaal 
en veiligheid/leefbaarheid. Als onderdeel 
van het spoor ruimte/wonen is deze ruimte-
lijke verkenning opgesteld. 

OPBOUW EN INHOUD

De rapportage is opgebouwd uit twee delen: 
verkenning kansen en analyse.

Gestart wordt met een verkenning van de 
kansen per thema. Hierbij is in eerste in-
stantie alleen nog gekeken naar het belang 
van dat thema los van de andere thema’s. 
De kansen zijn vervolgens geïntegreerd tot 
een ‘Kansenkaart Vakantieparken’ waarin de 
thema’s tegen elkaar zijn afgewogen. Zo ont-
staat een integrale, richtinggevende koers 
voor de verschillende recreatieclusters.

De analyse die ten grondslag heeft gelegen 
aan de kansenkaart is in het tweede deel van 
deze rapportage opgenomen.. Na een eerste 
duiding van de aard, ligging en omvang van 
de vakantieparken komen hierbij verschil-
lende thema’s aan bod: landschap, natuur, 
recreatie, cultuurhistorie en wonen. 

DOEL

Doel van deze verkenning is een  analyse van 
de ruimtelijke opgave van de Apeldoornse 
vakantieparken en het ontwikkelen van een 
richtinggevende koers  voor de verschillen-
de gebieden waarin de parken zijn gelegen. 
Deze koers geeft houvast voor de gesprek-
ken met ondernemers en mogelijke plan-
vorming voor de afzonderlijke parken die 
daaruit voortvloeit. De ruimtelijke verken-
ning is geen blauwdruk voor de toekomst, 
waarin precies staat welke bestemming de 
afzonderlijke parken zullen krijgen, maar 
brengt wel ontwikkelkansen in beeld op ge-
biedsniveau. De verkenning wordt daarom 
vastgesteld als inspiratiekader, vergelijkbaar 
met de Apeldoornse kookboeken. Daarnaast 
zal de verkenning als bouwsteen worden 
ingebracht in de nieuwe Omgevingsvisie van 
Apeldoorn die in 2020 zal worden vastge-
steld.  





VERKENNING  
KANSEN
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KANSEN 
NATUUR

ECOLOGISCHE VERBINDINGEN
• verbinding Veluwe-Beekbergerwoud : 

2 opties - noordelijk langs A50 en zuide-
lijk via gebied met golfbaan en defensie-
terrein

• noordelijke variant: beperking uitbrei-
dingsmogelijkheden parken

• verminderen barrièrewerking Beekber-
gen-zuid (andersoortige afrasteringen, 
ecotunnels onder infrastructuur)

• zuidelijke variant: verkennen mogelijk-
heden ecologische verbindingsfunctie 
gebied rond golfbaan en defensieterrein

• opheffen van de barrièrewerking A50; 
extra ecologische onderdoorgangen?

• verbinding richting Deelerwoud :  bij 
Hoenderloo; ontwikkelen heide-verbin-
ding langs de rand van Hoenderloo

• natuurontwikkeling langs beken : Beek-
bergen, Wenum-Wiesel en Uddel-Meer-
veld, versterken beken in de stad

• verbinding stad- land : groene mal

ZONERING
• bestaande zonering handhaven; con-

centratie grootschalige parken in zone 
Hoenderloo-Beekbergen, daaromheen 
extensiever

• kwetsbare gebieden ontzien (geen 
nieuwvestiging / uitbreiding in natuurge-
bied, rekening houden met waardevolle 
habitats)  

NATUURONTWIKKELING
• natuurwaarden op de parken zelf vergro-

ten; vergroenen terreininrichting
• omvorming bos naar heide bij Hoender-

loo; groene inrichting randen van aan-
grenzende parken.
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KANSEN 
LANDSCHAP

ROND DE PARKEN: 
LANDSCHAP VERSTERKEN
• karakteristieken van het landschap ver-

sterken door verschijningsvorm / terrei-
ninrichting  van het park aan laten sluiten 
aan bij het landschapstype:

• in het bos : bossfeer in het park verster-
ken, onopvallende en lage terreinafschei-
dingen, groene randen met streekeigen 
beplanting 

• aan de rand : continuïteit van de bosrand 
versterken door robuuste groene bos-
zoom

• aan de enk : openheid van de enk res-
pecteren (geen parken op de enk situe-
ren) en versterken van de groene omzo-
ming van de enk (boomweide, bossingel)

• aan de beek : versterken van het onder-
scheid tussen besloten ruggen en open 
beekdalen, versterken natuurlijk karakter 
beken

TUSSEN DE PARKEN: GROENE GELEDING 
• voorkomen dat parken aaneen groeien 

en het gebied z’n groene karakter verliest: 
groenzones behouden en versterken 
tussen de parken binnen de grote clusters 
van Hoenderloo en Beekbergen.

OP DE PARKEN: 
VERBETEREN RUIMTELIJKE KWALITEIT
• de kwaliteit van de terreinrichting op de 

parken zelf kan in veel gevallen beter 
worden afgestemd op de bosrijke omge-
ving:

• verbeteren kwaliteit randen en entrees: 
toepassen streekeigen beplanting, groe-
ne randen, onthekking

• verbeteren openbare toegankelijkheid 
v.h. park waar dat kan (doorgaande rou-
tes)
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KANSEN 
RECREATIE

ONDERSCHEIDENDE CLUSTERS  
• ontwikkelen en profileren clusters van 

parken met onderscheidende kwalitei-
ten:  sterke eigen profilering - aansluitend 
bij Belevingsgebieden Veluwe agenda: 
Veluws Verleden, Koninklijke Veluwe, 
Stille Veluwe, Hoge Veluwe en Industriële 
Veluwe.

• samenwerking en afstemming tussen 
parken binnen cluster (arrangementen,  
voorzieningen)

• cluster Hoenderloo : poort naar NP Hoge 
Veluwe; onderdeel van dorpsstructuur 
(kans op wederzijds benutten voorzie-
ningen); rustige, enigszins afgezonderde 
ligging te midden van bijzondere natuur 
(bos en heide)

• cluster Beekbergen ZW : gemengd 
milieu van wonen, zorg en recreatie in 
boslandschap; kansen voor kwaliteitsim-
puls door transformatie en menging func-
ties; goed ontsloten, nabij voorzieningen 
(Beekbergen-Apeldoorn)

• cluster Beekbergen ZO : recreatiedorp; 
ruimtelijk samenhangend cluster van 
verblijfsrecreatie, golfbaan en attracties 
als museumspoor, waterval, papiermolen, 
kasteel etc.; meer zelfstandige positie tus-
sen Beekbergen en Loenen, goed ontslo-
ten via N-weg en snelweg A50. Kans om 
bijdrage te leveren aan Belevingsgebied 
Industriële Veluwe uit Veluwe agenda.

KANSEN VOOR NIEUWE PARKEN 
• in aansluiting op huidig beleid is uitbrei-

ding kleinschalige extensieve parken (mi-
ni-campings bij de boer) in het agrarisch 
landschap onder voorwaarden mogelijk

• versterking landgoed Woudhuis i.c.m. 
kleinschalige verblijfsrecreatie

• verblijfsrecreatie nabij de toeristische 
attracties in de westrand Apeldoorn (aan-
sluitend op bebouwd gebied)
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KANSEN 
WONEN & WERKEN

VERSTERKEN DORPEN
• recreatie is mede  economische drager 

voor de lokale gemeenschap
• wederzijds profijt tussen dorp en vakan-

tiepark: draagvlak voor voorzieningen, 
verbeteren leefbaarheid (voorbeeld: een 
zwembad op een park kan ook een func-
tie vervullen voor een dorp)

MULTIFUNCTIONELE PARKEN  
• in sommige gevallen kunnen vakan-

tieparken meer functies vervullen dan 
verblijfsrecreatie alleen: b.v. ook tijdelijk 
wonen (noodopvang, arbeidsmigranten), 
zorg, horeca, sportvoorzieningen etc. 

CLUSTERS RONDOM DORPEN
• Beekbergen-Zuid : kans voor meer ge-

mengd milieu tussen Beekbergen en A50, 
aansluitend bij huidige karakteristiek 
(mix wonen, zorg en recreatie), gebied 
ligt dichtbij werklocaties in Apeldoorn en 
Loenen/Eerbeek, diverse voorzieningen 
en is goed ontsloten voor auto en open-
baar vervoer 

• Hoenderloo :  kans voor verder verster-
ken combinatie van relatief grootschalige 
verblijfsrecreatie en wonen & werken (in 
het dorp): Hoenderloo ‘leeft’ van recreatie.

• Uddel, Meerveld, Wenum-Wiesel, Ug-
chelen en Loenen : kleinschalige vakan-
tieparken als onderdeel van dorpsstruc-
tuur, versterking draagvlak voorzieningen
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UDDEL-MEERVELD

HOENDERLOO

BEEKBERGEN ZW BEEKBERGEN ZO

LOENEN

WENUM-WIESEL KANSENKAART
VITALE VAKANTIEPARKEN
De hiervoor benoemde kansen zijn met el-
kaar gecombineerd en geïntegreerd tot een 
schetskaart, met een verbeelding van kans-
rijke koersen per deelgebied.

Op de volgende pagina’s wordt ingezoomd 
op de belangrijkste clusters zoals die zijn 
onderscheiden (zie ook analyse):
• Uddel en Meerveld
• Wenum-Wiesel
• Hoenderloo
• Beekbergen Zuid-West
• Beekbergen Zuid-Oost
• Loenen

De vakantieparken zijn in de schetsen aan-
geduid met een      .     *
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UDDEL

Dorp te midden van ‘Veluws Verleden’

• Ontwikkelen en versterken groen raam-
werk dorpsmozaïek (laanbeplanting, 
erfbeplanting, groenelementen); kleine 
vakantieparken maken hier onderdeel 
van uit.

• Benutten ligging ten opzichte van cul-
tuurhistorische interessante plekken 
(Uddelermeer, Hunneschans, landgoed 
Staverden): ontwikkelen / verbeteren rou-
tenetwerk, recreatieve voorzieningen en 
informatievoorziening.  

• Kans voor herontwikkeling Nieuw Riezen 
ten noorden van Uddel:  versterken recre-
atiesector (winst voor dorp) i.c.m.  verster-
ken natuurwaarden (boskarakter, groene 
randen naar waardevol heide gebied).   

MEERVELD

Kleine nederzetting aan de enk, te mid-
den van ‘Veluws Verleden’

• Behoud en versterking kleinschalig en 
groen karakter van dorp aan de enk.

• Versterken van de groene rand rond de 
enk door passende randbeplanting langs 
vakantieparken.
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WENUM-WIESEL

Kleinschalig waardevol 
cultuurlandschap met beken

• Kleinschalige vakantieparken, zich voe-
gend naar landschappelijke structuren 
van het gebied.

• Versterken onderscheid ruggen en laag-
tes, behoud openheid enken, versterken 
beekstructuur (natuurontwikkeling).

• Rondom Wenum: in aansluiting op be-
staande situatie ontwikkelen van ge-
mengd milieu van wonen, werken en 
recreatie in robuust groen raamwerk.

• Rondom Wiesel: nadruk op behoud be-
staande kwaliteiten, historisch waardevol 
kleinschalig landschap en beschermd 
dorpsgezicht.
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HOENDERLOO

Poort naar Nationaal Park Hoge Veluwe, 
te midden van de natuur.

• Grote vakantieparken als onderdeel van 
dorpsstructuur; verweving dorp en recre-
atie.

• Behoud en verder doorontwikkelen ro-
buust groen raamwerk als ruimtelijke 
drager.

• Verbeteren van de recreatieve toeganke-
lijkheid van de omgeving van Hoenderloo

• Ontwikkelen van heidegordel rondom 
het dorp en deels tussen de parken door. 
Ter versterking bijzondere natuurwaar-
den en verbinding richting Deelerwoud. 
Tegelijkertijd hiermee vergroten van de 
aantrekkelijkheid van de omgeving van 
de parken (uitlooppgebied).

• Versterken natuurwaarden op de parken 
zelf in aansluiting op natuurwaarden in 
de omgeving (bos, heide).

• Versterken groene karakter door groene 
gelding en passende randbeplanting.
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BEEKBERGEN ZUID-WEST

Mozaïek van wonen, zorg en recreatie 
in het bos.

• In aansluiting op de huidige karakteris-
tieken het doorontwikkelen van het ge-
bied tussen beide N-wegen en A50 tot 
een gemengd milieu van wonen, zorg en 
recreatie.

• Transformatie van huidige ‘zwakke’ par-
ken evt. in combinatie met functieveran-
dering richting zorg en/of (tijdelijk) wo-
nen. Gericht op kwaliteitsverbetering van 
het gebied.

• Ontwikkelen van een robuust groen 
raamwerk als ruimtelijk kader voor gevari-
eerde invulling.

• Ontwikkelen en integreren van ecologi-
sche verbinding Veluwe - Beekberger-
woud in zone langs de A50 (mogelijk 
alternatief: ten zuiden van A50, zie Beek-
bergen ZO) 
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BEEKBERGEN ZUID-OOST

Recreatiedorp in het bos, aan de rand 
van de Veluwe

• Ontwikkelen van een ruimtelijk en func-
tioneel samenhangend recreatief cluster 
in het bos tussen N-weg en Apeldoorns 
kanaal

• Inspelen op en benutten van de (histo-
risch, recreatieve) kwaliteiten in de direc-
te omgeving: waterval, kasteel Ter Horst 
en de ‘Industriële Veluwe’ met de papier-
industrie (Middelste Molen)

• Verbinding leggen met twee bijzondere 
‘lange lijnen’ en routes door het gebied: 
Museumspoor VSM en Apeldoorns Kanaal

• Ontwikkelen ecologische verbinding 
Veluwe-Beekbergerwoud: zuidelijke vari-
ant mogelijk in combinatie met herinrich-
ting /gedeeltelijke verplaatsing golfbaan 
i.c.m. herontwikkeling defensieterrein
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LOENEN

Enkdorp tussen Loenermark en 
‘Industriële Veluwe’ 

• Behoud en versterking kleinschalig en 
groen karakter van dorp aan de enk.

• Versterken van de groene rand rond de 
enk door passende randbeplanting langs 
vakantieparken.

• Versterken groene karakter oostelijke 
dorpsrand, met daarin opgenomen het 
hier gesitueerde middelgrote vakantie-
park. 

• Inspelen op en benutten van de (histo-
risch, recreatieve) kwaliteiten in de direc-
te omgeving: de Loenermark ten westen,  
de waterval ten noorden en kasteel Ter 
Horst en de ‘Industriële Veluwe’ met de 
papierindustrie (Middelste Molen) ten 
oosten van het dorp.





ANALYSE



20

VAKANTIEPARKEN
TYPERING

76 vakantieparken liggen er binnen de ge-
meentegrenzen van Apeldoorn.

Er wordt door de gemeente onderscheid 
gemaakt naar verschillende type terreinen. 
Vakantieparken is daarmee een breed be-
grip.

Er zijn kampeerterreinen, die alleen gebruikt 
worden door ‘mobiele  kampeermiddelen’ 
(tent, caravan), er zijn huisjesterreinen (met 
recreatiewoningen en/of chalets)  en er zijn 
losse objecten (o.a. groepsaccommodaties).

Veel van de parken hebben een gemengd 
karakter. In de praktijk is het onderscheid 
tussen de verschillende type terreinen zoals 
hiernaast weergeven lang niet altijd even 
duidelijk. 

Binnen de categorie kampeerterreinen is 
onderscheid te maken naar terreinen alleen 
voor mobiele kampeermiddelen en terreinen 
waar ook chalets / stacaravans staan.
Binnen de categorie verblijfsrecreatieterrei-
nen is een relevant onderscheid te maken 
tussen de echte ’toeristische’ parken die door 
een ondernemer worden verhuurd en de 
zgn. ‘uitgeponde’ parken met particulier wo-
ningbezit, die veelal een recreatieve functie 
hebben. In deze laatste categorie komt het 
vaakst (illegale) permanente bewoning voor.
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OMVANG EN CLUSTERS

Een groot aantal van 76 vakantieparken zijn 
bescheiden van omvang en op het kaart-
beeld nauwelijks te herkennen (en daarom 
met een symbool aangeduid).

Voor de grotere terreinen geldt dat er dik-
wijls sprake is van een zekere clustering, 
waardoor er plaatselijk vrij grote aangesloten 
bebouwde oppervlaktes ontstaan. 
In het schema hiernaast is zijn de belangrijke 
grote terreinen en clusters op een rij gezet.

Een maatvergelijking leert dat sommige 
clusters het formaat van een dorp hebben: 
de clusters bij Beekbergen en Hoenderloo 
hebben een omvang die vergelijkbaar is met 
die van het dorp Beekbergen zelf. 

De belangrijkste concentratie van gro-
tere parken bevindt zich ten zuiden van 
Apeldoorn. In een zone die zich uitstrekt van 
Hoenderloo, via Beekbergen-Zuid richting 
het Apeldoorns kanaal bevinden zich bijna 
alle grote parken.
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KWALITEIT 

Er is een grote verscheidenheid in verschij-
ningsvorm en kwaliteit. 
In het kader van deze verkenning heeft geen 
gedetailleerd onderzoek per park plaats-
gevonden, maar een rondgang door het 
gebied laat grote verschillen tussen parken 
zien; van zeer diverse chaletparken tot meer 
eenduidig vormgegeven moderne recreatie-
terreinen; parken met en zonder voorzienin-
gen; terreinen met echte ‘vakantie’-huizen en 
permanente bewoning in pseudo-woonwijk-
jes. Ook de staat van onderhoud verschilt 
nogal. 

Ook de inrichting van de ruimte op de par-
ken zelf laat duidelijke (kwaliteits)verschillen 
zien: sommige kennen een uitgesproken 
landschappelijke setting (bv bosmilieu), 
andere hebben een inrichting die los lijkt te 
staan van de bosrijke omgeving.

Opvallend zijn ook de verschillen qua ter-
reinafscheiding. In veel gevallen is er sprake 
van hoge hekwerken en slagbomen bij de 
entree. Een enkele keer is er echter een heel 
bescheiden afrastering en is het terrein vrij 
en makkelijk toegankelijk. 

De kwaliteit van de parken bij Hoenderloo 
en in het cluster bij Beekbergen Zuid-Oost is 
door de bank genomen goed te noemen. Bij 
Beekbergen Zuid-West lijken daarentegen 
relatief veel kleinere parken voor te komen 
die niet meer toeristisch/recreatief in gebruik 
zijn. Hier zijn ook meerdere voorbeelden van 
parken met permanente (illegale) bewoning 
te vinden. 

Rondom Uddel ligt een cluster van een aan-
tal grotere en kleinere parken, de meeste 
gericht op toeristisch recreatief gebruik. Eén 

van de parken (Noord Riezen) wordt op dit 
moment gebruikt voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Er zijn plannen voor een 
opknapbeurt. Bij Rabbit Hill (Nieuw Milligen) 
valt de subtiele overgang tussen park en om-
liggend bos op als een van de kwaliteiten

Kakelhof, Beekbergen Kakelhof, Beekbergen: arbeidsmigranten Hoenderloo Park de Reeënberg

Droompark Beekbergen

Exotisch groen langs de rand Toegankelijk park met onopvallend hek (Rabbit Hill)Hekwerken, afgeloten padZonne-oord: permanent bewoond (gelegaliseerd)

Rabbit Hill, Nieuw Milligen: bosrijk karakter Berg & Dal, Beekbergen: permant bewoond (illegaal)Loenen
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LANDSCHAP
CONTEXT

Apeldoorn ligt op de rand van de Veluwe; met aan de west-
zijde het bos en de heide en aan de oostzijde de overgang 
naar de IJsselvallei.

ESSENTIE

• grote parken in het bos
• kleine parken op de flank, vaak dicht bij dorp

LANDSCHAP & VAKANTIEPARKEN

Een groot deel van de vakantieparken ligt in het bos; voor 
grote parken geldt dat ze in het bos of aan de rand ervan 
zijn gesitueerd. Een enkel keer grenst een park aan de hei-
de.
De kleinere parken liggen met name in het (kleinschalige) 
agrarische landschap op de flank van de Veluwe. Ze liggen 
dikwijls aan de rand van een enk, een aantal aan een beek. 
In veel gevallen liggen de vakantieparken in de directe 
nabijheid van een dorp (Uddel, Hoenderloo, Beekbergen, 
Loenen). 
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vakantieparkenvakantieparken



26

NATUUR
CONTEXT

De Veluwe is een belangrijk natuurgebied met bos, heide 
en stuifzandcomplexen. Grotere infrastructuur die het ge-
bied doorsnijdt vormt een barrière in de onderlinge ver-
binding tussen de natuurgebieden. Bij Apeldoorn gaat het 
hierbij met name om de A1 en de A50.  De overgangen van 
hoog naar laag langs de flanken vormen een vanuit ecolo-
gisch perspectief interessante gradiënt.

ESSENTIE

• vrijwel alle parken omringd door natuur (GNN)
• op sommige plekken grenzen de parken aan waardevol-

le habitats (oud bos en heide)
• grote parken onderdeel van groene ontwikkelingszone 

(GO) 

NATUUR & VAKANTIEPARKEN

Vrijwel alle parken hebben te maken met natuur in de di-
recte omgeving.  In een aantal gevallen is sprake van waar-
devolle habitats direct aangrenzend aan de parken.
De Veluwe is grotendeels aangewezen als Natura2000 ge-
bied en tevens onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN). Er zijn en worden diverse maatregelen getroffen om 
de barrièrewerking van infrastructuur op te heffen middels 
ecoducten. Er zijn nieuwe ecologische verbindingszones 
voorzien m.n. op de flanken van Veluwe; o.a. langs beken 
en als verbinding naar het Beekbergerwoud.
Alle grotere vakantieparken maken deel uit van de Groene 
Ontwikkelingszone (GO). Dit betekent dat er vanuit provin-
ciaal beleid ‘ruimte is voor economische ontwikkeling in com-
binatie met een (substantiële) versterking van de samenhang 
tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden’.
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vakantieparkenvakantieparken
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vakantieparken
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vakantieparkenvakantieparken

Waardevolle habitats grenzend 
aan vakantieparken
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RECREATIE & CULTUURHISTORIE
CONTEXT

De Veluwe is een belangrijk toeristisch-recreatief gebied. 
De bijzondere natuur (bos, hei en stuifzand) en cultuurhis-
torie zijn daarin bepalend. Net ten zuiden van Apeldoorn 
liggen de Nationale Parken Hoge Veluwe (met Kröller Mül-
ler-museum) en Veluwezoom. Binnen de gemeentegren-
zen ligt een aantal van de grootse attracties van de Veluwe: 
Paleis het Loo, Julianatoren, Apenheul en Radio Kootwijk.

ESSENTIE

• vakantieparken op afstand van de grotere attracties (Het 
Loo, Juliantoren, Apenheul, Radio Kootwijk)

• cultuurhistorische bezienswaardigheden met name op 
de flank (Wenum-Wiesel, Ugchelen-Beekbergen, Loe-
nen)

• Hoenderloo van belang als toegangspoort tot NP Hoge 
Veluwe  

RECREATIE / CULTUURHISTORIE  & VAKANTIEPARKEN

Het buitengebied van Apeldoorn is een recreatief aantrek-
kelijk gebied met diverse attracties en voorzieningen. De 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden bepalen in be-
langrijke mate de aantrekkelijkheid.
 Een concentratie van attracties bevindt zich aan de 
westrand van Apeldoorn (Het Loo, Julianatoren, Apenheul). 
Juist hier zijn weinig vakantieparken gesitueerd. 
Cultuurhistorische waardevol en bezienswaardige land-
schappen zijn te vinden rond Wenum-Wiesel, Hoog Soeren, 
Radio Kootwijk, bij Ugchelen-Beekbergen en rondom Loe-
nen. Bij die laatste twee dorpen ligt ook een aantal grote 
clusters van vakantieparken. 
Bij Hoenderloo bevindt zich 1 van de 3 toegangspoorten 
tot NP de Hoge Veluwe. ook hier bevindt zich een concen-
tratie van vakantieparken. 
In het kader van “De Veluwe op 1” wordt gewerkt aan 
een recreatiezonering. Met als doel op sommige plekken 
ruimte voor recreatie te geven en op andere plekken meer 
ruimte voor natuur. 
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WONEN & WERKEN
CONTEXT

De belangrijkste steden en dorpen bevinden zich langs 
de rand van de Veluwe; het middengebied is dunbevolkt. 
De Veluwe wordt doorsneden door meerdere snelwegen; 
Apeldoorn ligt goed ontsloten op het kruispunt van A1 
(oost-west) en A50 (noord-zuid).

ESSENTIE

• vakantieparken vaak in directe nabijheid van dorpen
• mix van wonen, recreatie & zorg ten zuiden van Beek-

bergen
• werklocaties bij Apeldoorn-Zuid en Loenen-Eerbeek

WONEN/WERKEN  & VAKANTIEPARKEN

Apeldoorn is een belangrijk voorzieningencentrum voor 
de omgeving. De stad is goed bereikbaar via spoor en 
snelwegen en door middel van een radiale wegenstruc-
tuur verbonden met de dorpen in de directe omgeving. 
Loenen, Beekbergen en Wenum-Wiesel maken deel uit van 
de dorpenreeks op de flank van de Veluwe. Hoenderloo en 
Uddel liggen als enclaves in het bos.
Belangrijke werklocaties (i.v.m. arbeidsmigranten) be-
vinden zich bij Apeldoorn zuid (slachterijen) en bij Loe-
nen-Eerbeek (papierindustrie). Maar ook voor arbeidsmi-
granten geldt dat zij lang niet altijd wonen op de plek waar 
ze werken.
Veel vakantieparken liggen in de directe nabijheid van een 
dorp (o.a. Uddel, Hoenderloo, Beekbergen). 
De driehoek tussen N788 en N786 ten zuiden van Beekber-
gen onderscheidt zich door een mix van wonen, zorg en 
recreatie.
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vakantieparkenvakantieparken
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VAKANTIEPARKEN + + + +LANDSCHAP NATUUR RECREATIE & CULTUURHISTORIE WONEN & WERKEN

De combinatie van de verschillende thema’s leidt tot een 
duiding van een aantal deelgebieden met clusters van 
vakantieparken. Elk van deze clusters heeft een eigen 
specifieke mix van aspecten ten aanzien landschap, natuur, 
recreatie/cultuurhistorie en wonen/werken. Ook de aard en 
omvang van de vakantieparken zelf speelt daarbij een rol.   

In de kaart hiernaast zijn de clusters aangeduid en wordt 
voor de verschillende thematische aspecten een beknopte 
duiding gegeven. 

DEELGEBIEDEN & CLUSTERS
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UDDEL

MEERVELD

BEEKBERGEN-ZW

HOENDERLOO

WENUM-WIESEL

BEEKBERGEN-ZO

LOENEN

• vakantieparken: combinatie van 2 
grotere en meerdere kleine parken

• landschap: agrarisch, aan de bos-
rand, aan de heide 

• natuur: grenzend aan GNN, grote 
parken onderdeel GO, dichtbij 
waardevol bos en heide

• recreatie/culth: bij Uddelermeer,  
landgoed Staverden

• wonen/werken: bij het dorp Uddel

• vakantieparken: meerdere kleine 
parken

• landschap: agrarisch, aan de enk
• natuur: grenzend aan GNN, dicht-

bij waardevol bos en heide
• recreatie/culth: bij Uddelermeer,  

landgoed Staverden
• wonen/werken: onderdeel van 

buurtschap Meerveld

• vakantieparken: meerdere grote 
parken, wisselende kwaliteit

• landschap: in het bos
• natuur: omringd door GNN, onder-

deel van GO
• recreatie/culth: bij Ugchelen-Beek-

bergen
• wonen/werken: bij dorp Beekber-

gen, onderdeel van een gebied 
met mix van wonen, zorg en 
recreatie, goed ontsloten, nabij 
snelwegen

• vakantieparken: meerdere grote 
parken, goede kwaliteit

• landschap: in het bos, deels aan de 
rand

• natuur: omringd door GNN, onder-
deel van GO

• recreatie/culth: bij Vrijenber-
gerspreng (waterval), Ter Horst, 
Middelste Molen, museumspoor, 
kanaal en golfbaan.

• wonen/werken: tussen Beekber-
gen en Loenen, goed ontsloten via 
N-weg en A50. 

• vakantieparken: meerdere ver-
spreide kleine parken (vooral  
mini-campings)

• landschap: agrarisch, kleinschalig, 
aan de beek, aan de enk 

• natuur: deels bij GNN en onder-
deel van GO; gekoppeld aan struc-
tuur beekdalen

• recreatie/culth: onderdeel van 
Wenum-Wiesel, nabij attracties 
westrand Apeldoorn (o.a. Loo)

• wonen/werken: nabij dorpen We-
num (mix van wonen en werken) 
en Wiesel (kleinschalig historisch, 
beschermd dorpsgezicht)

• vakantieparken: meerdere kleine 
parken en een middelgrote

• landschap: agrarisch, aan de enk
• natuur: grenzend aan GNN, onder-

deel van GO
• recreatie/culth: bij Loenermark, 

Vrijenbergerspreng (waterval), Ter 
Horst, Middelste Molen.

• wonen/werken: bij dorp Loenen, 
deels onderdeel van de dorps-
structuur. 

• vakantieparken: meerdere grote 
parken, goede kwaliteit

• landschap: in het bos, aan de heide
• natuur: omringd door GNN, onder-

deel van GO, waardevolle heide, 
Deelerwoud

• recreatie/culth: toegangspoort tot 
NP Hoge Veluwe

• wonen/werken: bij dorp Hoender-
loo, parken verweven met dorps-
structuur
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