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Toerisme/recreatie algemeen (141) 

 

’s Nachts is de mooiste tijd om door het bos te lopen, maar dat mag niet en dat is jammer. 

Als beheersgemeente zou het beter zijn als de gemeente een richting aangeeft wat we willen 
met betrekking tot het trekken van toeristen. 

Als de recreatiedruk te hoog is, is het niet aantrekkelijk meer. 

Als het gebied, met zijn parels, niet bekend of toegankelijk is, verlies je ook je draagvlak. 

Als je de parels openstelt, wat zijn dan de economische benefits ten opzichte van de slijtage? 

Als je een winkel of een andere publiekstrekkende voorziening in het landelijk gebied hebt 
mag je alleen ‘bij de laatste keuze’ een bord plaatsen. Dat maakt het lastiger om mensen 
naar je winkel te trekken, je zu al eerder wat willen plaatsen. 

Als je meer bouwmogelijkheden hebt dan nu, bijvoorbeeld voor een verbreed bedrijf in het 
buitengebied, zou het makkelijker zijn om zo’n bedrijf te runnen en te ontwikkelen. Nu zoek 
je als eerste binnen de planologische mogelijkheden.   

Als je naar opeenvolgende collegevoorstellen kijkt, zie je dat er veel aandacht is voor 
werkgelegenheid en andere standaard thema’s, maar te weinig voor hetgeen de gemeente 
‘bezit’. De gemeente Rheden bezit iets unieks en laat de kans onbenut om zich te richten op 
het groene en recreatieve karakter. Niet op 10 paarden wedden, maar ergens voor staan.  

Als marketing is het Gelders Arcadië nog niet geslaagd, de naam is nog relatief onbekend. 

Bezoekers van landgoederen realiseren zich niet altijd dat ze op 'privéterrein' zijn en 
veroorzaken regelmatig overlast. 

Bij Landgoed Beekhuizen is te sterk ingezet op het landschapsplan van Spaan, waardoor er 
niets te zien is van de (vroegere) waterindustrie. De verschillende historische lagen zijn hier 
onvoldoende zichtbaar. 

Bij het organiseren van evenementen is het vaak onduidelijk voor de initiatiefnemers wie er 
benaderd moet worden om bijvoorbeeld een route over het land van diverse 
grootgrondbezitters te laten gaan. 

Bij het organiseren van evenementen weet je niet wat er op de agenda staat (qua andere 
evenementen), terwijl die informatie wel bekend is bij de gemeente. Dit zou praktisch zijn 
om te weten, zodat je hierop in kunt spelen als ondernemer of organisatie.  

Bij veel initiatieven zijn grootgrondbezitters en gemeente bereid om mee te werken, maar 
veelal wordt er niet nagedacht over wie de beheerskosten gaat betalen. Dit komt meestal 
voor rekening van de grootgrondbezitters. Voorbeelden zijn het aanleggen van een fietspad 
en bijkomende zaken als de zorgplicht van routes. 

De agenda met evenementen moet overzichtelijk zijn en deze zou centraal beschikbaar 
moeten zijn voor recreanten, zodat ze weten wat er speelt.  



De agenda's van alle activiteiten en evenementen in de regio moeten beter op elkaar 
worden afgestemd om problemen tussen evenementen te voorkomen en om voor een 
betere spreiding te zorgen.  

De bebording en de inrichting van het ruiterpad langs de Badhuislaan kan beter. 

De bebording is geen eenheid, dit komt door een tekort aan kennis. 

De bekendheid van het gebied is nu niet goed genoeg. Zelfs (of juist) voor de bewoners is 
het al onduidelijk wanneer bijvoorbeeld de stoomtrein rijdt of het pontje vaart, omdat niet 
duidelijk is of en waar die informatie beschikbaar is.  

De bermen van de wegen worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Als er grote gaten 
naast de weg zitten (en die zijn er), gaan recreanten minder vaak het gebied in dan zou 
kunnen. 

De bossen van de Veluwe worden niet optimaal gebruikt, met name door de 
ontoegankelijkheid en door onbekendheid. Dit is jammer. 

De digitale bereikbaarheid voor recreatieve bedrijven is niet goed genoeg. Het behoort tot 
de basisfaciliteiten die aangeboden moeten worden.  

De dorpsentrees kunnen meer aantrekkelijker en karakteristiek ontwikkeld worden. 

De gemeente betaalt niet mee aan hondenvoorzieningen op de landgoederen, terwijl ze er 
wel mee adverteren. 

De gemeente Rheden kan veel meer doen aan toerisme. De beken en sprengen zijn nu niet 
goed zichtbaar. Er zijn wel routes en paden langs die beken en sprengen maar hoe en waar 
kun je die vinden? 

De gemeente richt zich nog onvoldoende op internationaal niveau (toerisme). Het gebied 
zelf is er ook nog onvoldoende op ingericht (informatievoorzieningen, website, 
bewegwijzering, etc.). 

De gemeente zou creatiever om moeten gaan met het verlenen van vergunningen, om zo 
het gebruik in de winter of het najaar meer te stimuleren. 

De haven van Rhedendorp is prachtig, maar is niet goed toegankelijk en wordt niet gebruikt 
door toeristen. Het is een unieke plek en dat soort plekken moeten we willen gebruiken. 

De historische ontwikkeling van Laag-Soeren is nu niet zichtbaar langs recreatieve fiets en 
wandelroutes. 

De huidige infrastructuur is niet geschikt voor weggebruikers met scootmobiels en 
duofietsen. Dit zou aangepast kunnen worden.  

De inrichting van de transferia is nu niet goed, dit kan beter. Er is één transferium goed 
ingericht en dat is die bij het bezoekerscentrum. Plaghak, Sterrebos, Beekhuizen, etc. 
kunnen door meer faciliteiten wellicht beter gaan werken als transferium. Zodat bezoekers 
én hun auto’s beter gespreid over het gebied kunnen worden.  

De kwaliteit van de paden is niet goed, knooppunten kloppen niet of ontbreken. 

De last van de maatschappelijke openstelling van landgoederen wordt weleens onderschat. 
Alles moet maar kunnen. 



De parkeerdruk aan de randen is groot door de vele autobezoekers. Er liggen kansen om 
bezoekers te trekken via het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door station Rheden ‘Station 
Nationaal Park Veluwezoom Rheden’ te noemen. Hiermee profileer je het gebied ook beter. 

De parkeerplaatsen rondom het nationaal park zijn een probleem. Door te weinig ruimtelijke 
spreiding zijn de parkeerplaatsen op sommige dagen enorm druk en zitten mensen elkaar in 
de weg. 

De recreatie in het gebied de Veluwezoom is nu vooral gericht op de Posbank, maar er is 
veel meer te bieden. Daarnaast is ook de spreiding onvoldoende. 

De recreatie is op dit moment niet goed verspreid binnen de waterwingebieden, het gebied 
wordt te veel belast. Met name het parkeren van auto’s heeft aandacht en spreiding nodig. 

De recreatieve druk in sommige gebieden is zo groot dat recreanten, bewoners en de natuur 
elkaar in de weg zitten.  

De routes zijn niet gekoppeld; Natuurmonumenten, Gelders Landschap en anderen hebben 
allemaal hun eigen routes. 

De spreiding van recreatie is nu niet goed in tijd, ruimte en thema. 

De toeristisch-recreatieve verbinding tussen het dorp en de Veluwe kan beter, er is 
onvoldoende 'traffic'. Je zou dit meer langs de middenstand willen leiden. 

De toeristische bewegwijzering is te ingewikkeld, er zijn teveel verschillende dingen, 

waardoor de vindbaarheid slecht is. 

De verbinding voor fietsers tussen water en land (de IJssel en de Veluwe) naar het dorp 
Rheden kan veel beter dan nu, dit is een ongebruikte kans. 

De visie over hoe je omgaat met drukte is belangrijk. De gemeente zou bijvoorbeeld geen 
(grote) evenementen meer op zondag plaats moeten laten vinden, want op drukke 
zondagen zijn er al 8000 bezoekers op de Posbank op 1 dag.  

De wandelverbinding richting de uiterwaarden en landgoed Avegoor kan beter (vanuit 
Ellecom). 

Denk ook aan het geluid van motoren op de Posbank, dat hoor je van verre. Dergelijk geluid 
past niet bij de sfeer van natuur en recreatie die je daar wilt.  

Een ‘unique sellingpoint’ van dit gebied is dat er in één zo'n klein gebied alles terug te vinden 
is voor iedere doelgroep. Dit moet verder ontwikkeld en gepromoot worden. 

Een mooie toevoeging op het nieuwe fietspad in de Havikerwaard is het toevoegen van 
Ellecom als rustplaats. Dit zou gunstig zijn voor de ondernemers in het dorp. 

Een onbewaakte overweg schrikt mensen af. Dus als er zo’n overweg in een fietsroute zit, en 
dat is soms het geval, is dat onhandig. Mensen kiezen die route minder vaak dan zou 
kunnen.  

Er is een invaarverbod op de plas tegenover Dieren ingesteld. Dit beperkt de mogelijkheden 
van ‘waterspel’ aanzienlijk. De IJssel en het Apeldoorns Kanaal zijn geen alternatief. Je kunt 
er bijvoorbeeld niet zeilen.  

Er is een ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk tussen Velp en Rheden om het 
rondje Rheden – Velp in te korten. 



Er is een vlak fietsgebied (in de Havikerwaard) langs het water en de landgoederen, dit 
wordt niet goed benut. 

Er is geen ‘welkomstgevoel’ voor recreanten en toeristen. 

Er is geen fietspad langs de Badhuislaan. 

Er is nu een beperkte ontwikkelruimte voor recreatieve bedrijven en dit staat innovatie in de 
weg. 

Er is nu een beperkte recreatieve toegankelijkheid en functionaliteit van oevers en water van 
Steegse Haven. 

Er is nu geen goede verkeersveilige fietsverbinding richting en in de Havikerwaard. 

Er is nu geen tot weinig contact met de rivier en dat is jammer.  

Er is veel recreatief verkeer, maar het nieuw aangelegde fietspad (in de Havikerwaard) is te 
smal. Dit heeft te maken met de ligging van het fietspad op verschillende 
eigendomsgronden. Kijk over de grenzen, zodat je elkaars belangen ziet. Er wordt te snel in 
oplossingen gedacht, zonder buiten de kaders te kijken. Het zijn dan vaak snelle beslissingen 
die gemaakt worden, zonder dat het doordacht is. 

Er is voor jongeren weinig te doen en ze worden benaderd als ‘lastig volk’. 

Er is vooral veel ‘oude’ activiteit, het zou leuk zijn om meer jong publiek te trekken. 
Bijvoorbeeld met activiteiten op het vlak van outdoor, zoals een klimpark met funroutes. Een 
frisse, moderne aanpak met bijpassende initiatieven en activiteiten zou goed zijn. 

Er is weinig ‘reuring’ in het dorp en dit mag meer worden. De parkeerplaats bij de snelweg 
zou verbeterd kunnen worden met een ‘TOP’ en een fietsenknooppunt. Dit kan ook 
stimulerend werken voor de ondernemers in het dorp. 

Er liggen veel kansen op het gebied van routes, het kan spannender. Een voorbeeld voor een 
spannende route is een route met meer ‘gaten’ voor mountainbikers. 

Er liggen zeker kansen voor ontwikkelingen in de recreatieve sector. Het toeristisch 
ontwikkelingsplan heeft de belofte in zich om iets aan te zwengelen. Toch duurt het lang iets 
voor elkaar te krijgen. De gemeente zou een stabiele lijn moeten trekken in haar beleid voor 
het veranderende toeristische landschap op de langere termijn. 

Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden voor de verblijfsplekken (overnachten). Het 
aanbod als totaal is wel goed, maar het wordt niet goed benut. 

Er moet meer ruimte komen voor innovatie, initiatieven en ondernemers. 

Er moet rekening gehouden worden met de klimaatverandering bij het inrichten en 
aanleggen van paden. Door intensievere buien spoelen paden ‘weg’. 

Er ontbreekt een directe verbinding tussen het gemaal de Volharding en de RiverStone, hier 
ligt een kans voor de doorgaande fietser uit de Liemers naar Rheden en De Steeg. Een 
alternatief is om de route langs de IJssel door te trekken. Hierdoor komt er ook een directe 
fietsroute langs de IJssel te liggen. Dit is een kans voor de recreatieve fietser. 

Er ontbreekt een vrijliggend fietspad in de Havikerwaard. Het is een drukke weg met 
voornamelijk vrachtverkeer en dit is gevaarlijk.  



Er worden met name problemen geconstateerd aan de randen, daar waar de landgoederen 
en aanliggende kernen elkaar raken. Het zijn problemen als hondenstront en het dumpen 
van afval. Als er druk komt op een gebied, zijn landgoedeigenaren de klos. 

Er wordt niet meegedacht in successen. Soms heb je een experiment nodig. Als het dan goed 
gaat zou je iets kunnen doen met het gedogen van regels. 

Er zijn nu geen voorzieningen bij het water, zoals aanlegplaatsen of horeca. Het water kan 
meer gebruikt worden. Dit kan nu niet zomaar mogelijk worden gemaakt, je komt in allerlei 
gemeentelijke procedures terecht. Dit wordt versterkt door de extra regels vanuit de 
overheid (Rijkswaterstaat). 

Er zijn nu te weinig en te geconcentreerde toegangspoorten het gebied in, waardoor 
mensen niet overal (kunnen) komen. 

Er zijn te weinig initiatieven in het laagseizoen. De kansen liggen in het promoten van het 
winterseizoen en in het spreiden van evenementen in tijd en plaats. Dus niet alles op de 
Posbank en niet enkel in de weekenden. 

Er zijn weinig mogelijkheden om aan te meren langs de rivier. 

Er zou een zoneringsmodel (opdeling in een drukke en een rustige zone) moeten komen. 
Faciliteiten reageren nu niet voldoende op dit model. 

Er zou meer bekendheid gegeven moeten worden aan de pleziervaart.  

Het aantal borden op de Veluwe moet worden teruggedrongen en moet eenduidiger 
worden. Het zou veel overzichtelijker zijn als er minder borden staan. Soms staan er bijna 35 
borden op één kruising van een fietspad met een weg en een parkeerplaats. 

Het aantrekken van toeristen naar het dorp (Rheden) zou een bron van extra omzet kunnen 
zijn, maar het dorp heeft niets te bieden. 

Het Apeldoorns Kanaal is nu niet bevaarbaar, maar zou alsnog meer beleefbaar kunnen zijn. 

Het bijzondere cultuurhistorisch erfgoed in Rheden is van ons allemaal en zou daarom beter 
bekend moeten worden in het hele land. Dit moet wel op een passende manier gebeuren 
met een bescheiden gebruik. 

Het bos is ook een natuurgebied, daardoor mag je meestal niet van de paden af. Op deze 
manier is het geen echt struingebied, de beleving van het bos is niet zo sterk als zou kunnen.  

Het bos is ook een natuurgebied. Daardoor mag je ‘s nachts niet het bos in. Maar juist 
nachtelijk gebruik van een bos is een bijzondere beleving. Het is jammer dat je dat dus niet 
kunt meemaken. 

Het buitengebied is van ons allemaal, er mag geen monopolie komen van een partij. Het 
spanningsveld zit bijvoorbeeld halverwege de Posbank (bij het bezoekerscentrum) waar het 
veel te druk is. Dit gaat ook andermans gronden aan, terwijl nu met name één partij invloed 
hierop heeft. 

Het doel van Landgoed Biljoen is het erfgoed bewaren voor de volgende generatie. Daar 
waar het kan: openstellen. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit niet slechter wordt voor 
de volgende generatie? Wat is een goede balans? 

Het gebied tussen spoor en IJssel is niet zo aantrekkelijk voor toeristen en recreanten als zou 
kunnen. Hoe maken we het aantrekkelijker? 



Het gebruik van gemeenschappelijke gronden wordt niet altijd goed gehandhaafd. Een 
voorbeeld hiervan is het Rozendaalse Veld, het grootste aaneengesloten 
hondenlosloopgebied. Hier doet zich nu het probleem voor dat veel hondenuitlaatservices 
hierheen gaan, met grote roedels honden. Dit kan intimiderend zijn voor particulieren die 
met hun eigen hond willen wandelen. Er zouden goede afspraken gemaakt moeten worden 
met de hondenuitlaatservices om iedereen van het gebied te laten genieten. 

Het is belangrijk dat er een betere spreiding komt met betrekking tot recreatie om de drukte 
op piekmomenten beter op te kunnen vangen (spreiding in tijd en ruimte). 

Het is jammer dat de gemeente weinig interesse heeft in de haven. 

Het is lastig om een recreatiebedrijf te ontwikkelen of te innoveren door alle gemeentelijke 
‘rompslomp’. Een voorbeeld is de bouw van een ondergrondse Canadese hut. 

Het is moeilijk om als ondernemer te ‘verbreden’ op verschillende vlakken, er zitten veel 
regels aan vast waardoor je beperkt wordt. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar vlees van 
stieren verkopen aan restaurants, omdat er een aparte vergunning voor nodig is. 

Het is onduidelijk wie voor welk bord verantwoordelijk is. Hier zouden eenduidige regels 
voor moeten zijn die de wirwar aan borden oplost. Er moet een plan voor getrokken 
worden. 

Het Kraaienbos in Spankeren is klein, maar echt een gebruiksbos. Zulke mogelijkheden zou je 
ook in het ‘grote bos’ willen hebben, al was het maar hier en daar. 

Het merk Veluwezoom kan sterker als één gebied gepromoot worden. Als alle betrokkenen 
(gemeente, ondernemers, landgoedeigenaren, etc.) met het merk 'Veluwezoom' naar buiten 
treden zou er intern meer synergie kunnen ontstaan. Dit kan resulteren in het feit dat 
bezoekers langer verblijven en daardoor meer besteden en terugkomen. 

Het organiseren van evenementen is lastig vanwege het verschil in doelstellingen van de 
grootgrondbezitters. Ook heb je met veel eigenaren te maken. Deze combinatie maakt de 
organisatie bijna onmogelijk. 

Het zou goed zijn als er kleine creatieve bedrijfjes zouden komen langs het Apeldoorns 
Kanaal, die komen voor de plek. Deze kunnen aangetrokken worden door onze groene 
gemeente en de groene plek. Oude bedrijfslocaties zouden kansen kunnen bieden voor deze 
nieuwe bedrijfjes. 

Hoe borg je de veiligheid in de natuurgebieden van de Veluwezoom in relatie tot 
natuurbrand? De recreatie neemt toe, oefent grote druk uit op het gebied en er zijn tal van 
activiteiten in het gebied. Wordt er voldoende rekening gehouden met veilige inrichting van 
terreinen en activiteiten (afstand tot het bos) en met de bereikbaarheid van hulpdiensten in 
geval van calamiteiten? Er moet rekening gehouden worden met de bestaande risico’s en de 
ontwikkeling daarvan. 

Hoe kan de sportclub EDS, liggend in het buitengebied tussen Ellecom en De Steeg, een open 
club worden waar allerlei activiteiten op het gebied van sport en bewegen plaatsvinden en 
als ontmoetingsplek fungeren voor inwoners? Hier ligt een enorme kans. 

Hoe kan er worden omgegaan met evenementen in stiltegebieden? Dit gaat niet samen en 
levert problemen op als overlast. 

Hoe krijg je meer dagjesmensen vanuit de buurlanden naar de Veluwezoom? 



Hoe kun je de maatschappelijke waarde en de belevingswaarde van water vergroten? Dit 
kan een kans zijn voor inwoners om meer te kunnen genieten van het water 
(wandelen/fietsen/spelen/vissen). Door de burger meer te betrekken bij het watersysteem 
kunnen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan met inwoners, met ondernemers, voor de 
landbouw en voor nieuwe economische dragers. 

Hoe kun je de toegankelijkheid vanuit de dorpen naar het buitengebied verbeteren? 

Hoe kun je een groter deel van de toeristische (fiets)traffic door Rheden(dorp) trekken? Dat 
zou goed zijn voor het draagvlak van voorzieningen. 

Hoe kun je het gebied ‘Rhederlaag’ (recreatiegebied) beter verbinden met Rheden? Het 
pontje vaart maar een paar uur in een bepaald seizoen. Kun je het rivierengebied hier meer 
bij betrekken? Idee: skilift van Rhederlaag naar het topje van de Posbank. 

Hoe kun je meer gebruikmaken van het internationale circuit? Hoe kun je op internationale 
‘routes’ terecht komen (hoe maak je dit als tussenstop van bijvoorbeeld Chinezen en 
Amerikanen) en wat moet je daarvoor doen? En wil je dit wel? 

Hoe kun je recreatie inzetten om de bewustwording van het belang voor schone en 
kwalitatieve waterwingebieden te vergroten? 

Hoe verhoog je de verkeersveiligheid op de Veluwezoom? De recreatiedruk wordt steeds 
groter en verschillende verkeersstromen/doelgroepen kruisen elkaar. Er kan geconcludeerd 
worden (na een analyse van de cijfers) dat het recreatieverkeer waarschijnlijk in sterke mate 
betrokken is bij de ongevallen. 

Hoe zorgen we voor een betere spreiding van de recreatieve druk?  

Ik geloof niet in het koppelen van routes, want zonder koppeling behoud je juist de eigen 
identiteit van de verschillende routes en gebieden. De meerwaarde om routes en andere 
dingen samen te voegen binnen gebieden is niet voor iedereen van belang. 

Ik heb 11 jaar moeten vechten voor het realiseren van overnachtingsvoorzieningen en dat 
vind ik lang. 

Ik maak mij zorgen over de randzone, waar versnippering een rol speelt. Het verkeer heeft 
hier grote invloed op. 

Informatie over evenementen en activiteiten is nu niet centraal beschikbaar, mensen weten 
niet waar ze informatie moeten zoeken. Een betere bekendmaking biedt ook kansen voor 
ontwikkelingen. 

Je maakt een regel voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld een mountainbiker), omdat die 
een probleem veroorzaakt. Maar daarmee beperk je (misschien ongewild) andere groepen 
in hun mogelijkheden om het bos te gebruiken, terwijl die groepen misschien geen probleem 
veroorzaakt. 

Je wilt toeristen trekken naar het gebied om de bijzonderheden van de beken te laten zien. 
Maar je wilt het gebied ook rustig houden. Dit is een dilemma. 

Juridisch gezien zijn landgoedeigenaren verplicht om een bordje ‘openstelling’ te plaatsen, 
terwijl het veelal een doorgaand opengesteld gebied betreft. Het is voor niemand duidelijk 
wat de boodschap is van al deze borden en het zorgt voor onduidelijkheid.  

Liggen er kansen op het gebied van Cultuur en Culinair? 



Mensen komen vaak maar voor één doel, maar het zou interessant zijn om te kijken of je ze 
nog aan andere dingen kunt verbinden. Bijvoorbeeld wandelen en horeca, of winkelen. 

Mensen zijn onvoldoende trots op hun omgeving. Meer kennis over het gebied vergroot de 
gastvrijheid en levert betere communicatie op. Mensen moeten weten wat er speelt.  

Niet naast de Veluwe, maar op de Veluwezoom! Toeristisch-recreatieve profilering naar 
buiten toe verbeteren. 

Omdat veel van de projecten op het vakantieoord in een korte periode geregeld en 
uitgevoerd moeten worden (namelijk in de winter), zouden processen sneller moeten 
kunnen binnen de gemeente. 

Ondanks de mooie ambitie, is het een utopie om het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te 
maken. Mede vanwege een aantal problemen en hindernissen die hiervoor genomen 
moeten worden (spoorbrug, sluis, vele duikers). 

Ondernemers vinden dat toeristen te snel vertrekken en te weinig besteden. De bewoners 
vinden dit niet. Hier ligt een spanningsveld met verschillende belangen. 

Ondernemers zouden meer samen moeten werken, iedereen wil graag en iedereen zou 
ervan profiteren. Dit komt natuurlijk al samen bij het toeristisch platform 
(vrijwilligersorganisatie), maar kan beter. 

Op dit moment heeft iedere grondeigenaar zijn eigen regels en moet je bij iedere eigenaar 
apart iets regelen. Er is een betere afstemming nodig tussen de grootgrondbezitters en de 
gemeente om bijvoorbeeld een route door het gebied uit te stippelen of om een evenement 
te organiseren. 

Op dit moment is alles gericht op het Veluwezoom Transferium, maar het is de vraag of dat 
model wel houdbaar is. De laatste jaren blijkt dit tot parkeerproblemen te leiden. 

Op drukke dagen ontstaat er een knelpunt door het parkeren bij het bezoekerscentrum. Als 
de parkeerplaatsen vol zijn, rijdt men door op zoek naar een ander parkeergelegenheid. Dit 
gebeurt dan bijvoorbeeld langs de weg en dit heeft effect op de bereikbaarheid en 
veiligheid. De spreiding zou beter moeten. Daarnaast rijdt men langzaam om iets van de 
natuur te zien en gebruiken fietsers de rijbaan. Dit leidt tot filevorming. Een nieuwe 
fietsverbinding tussen het bezoekerscentrum en het paviljoen zou een oplossing kunnen 
bieden. 

Op het fietspad langs de N348 is veel verkeerslawaai. Er ligt een kans om een verbinding te 
maken tussen Leuvenheim en Spankeren (voor de recreatieve fietser). Een groot gedeelte 
van dit pad ligt er al en bediend dan ook de B&B en het landgoed.  

Op sommige dagen in de zomer is het veel te druk op de Posbank.  

Op sommige dagen zijn er grote problemen met het verkeer, met name de parkeerplaatsen 
lopen vol (rondom het bezoekerscentrum). Dit is onverantwoord, omdat hulpdiensten niet 
ter plekke kunnen komen. 

Op sommige plekken staan soms wel 10 paaltjes met 10 verschillende routes. 
Routenetwerken moeten overzichtelijker en eenduidiger worden aangeduid, want dit zijn ze 
nu niet. Daarnaast moeten routenetwerken centraal georganiseerd worden om chaos en 
een teveel aan bordjes te voorkomen. 

Overhagen is nu geen gebied waar de Velpse bevolking kan wandelen en dat is jammer.  



Parkeerplaatsgebruikers maken heel vaak geen gebruik van horeca, maar houden wel de 
plekken bezet. De verbinding tussen dorpen (klein en groot) en het buitengebied zou beter 
kunnen. 

Rheden zou als decor moeten fungeren voor leuke internationale evenementen. Een 
belevingssamenleving met leuke plekken. 

Rheden, ‘daar waar de snelweg ophoudt’. De snelweg zou een toegang kunnen zijn tot het 
mooie decor van Rheden. 

 

 

Bedrijfsvoering (19) 

De bedrijfsvoering met betrekking tot recreatieve bedrijven. 

 

Als je een winkel of een andere publiekstrekkende voorziening in het landelijk gebied hebt 
mag je alleen ‘bij de laatste keuze’ een bord plaatsen. Dat maakt het lastiger om mensen 
naar je winkel te trekken, je zu al eerder wat willen plaatsen. 

Als ondernemer wil je vaak sneller ontwikkelen dan de gemeentelijke organen toelaten. 

Bij grote aanvragen en projecten heb je contact met verschillende disciplines en ambtenaren 
binnen de gemeente. Je moet zelf uitzoeken waar je moet zijn en dit houdt het proces op.  

Bij het organiseren van evenementen is het vaak onduidelijk voor de initiatiefnemers wie er 
benaderd moet worden om bijvoorbeeld een route over het land van diverse 
grootgrondbezitters te laten gaan. 

Bij het organiseren van evenementen weet je niet wat er op de agenda staat (qua andere 
evenementen), terwijl die informatie wel bekend is bij de gemeente. Dit zou praktisch zijn 
om te weten, zodat je hierop in kunt spelen als ondernemer of organisatie.  

De digitale bereikbaarheid voor recreatieve bedrijven is niet goed genoeg. Het behoort tot 
de basisfaciliteiten die aangeboden moeten worden.  

De gemeente kan geen garantie geven of je na het doen van kostbaar onderzoek, naar 
mogelijkheden van vernieuwingen binnen je bedrijf, wel door mag gaan met ontwikkelen. Je 
gooit hiermee dus ook geld weg.  

De gemeente zou creatiever om moeten gaan met het verlenen van vergunningen, om zo 
het gebruik in de winter of het najaar meer te stimuleren. 

Door vertragingen in de procedures in de zorg wordt geld later uitgekeerd. Voor een 
zorgboerderij betekent dit dat een groter werkkapitaal nodig is dan vroeger. Dat maakt het 
runnen van zo’n boerderij minder makkelijk dan zou kunnen. 

Er is nu een beperkte ontwikkelruimte voor recreatieve bedrijven en dit staat innovatie in de 
weg. 

Er moet meer ruimte komen voor innovatie, initiatieven en ondernemers. 

Er wordt niet meegedacht in successen. Soms heb je een experiment nodig. Als het dan goed 
gaat zou je iets kunnen doen met het gedogen van regels. 



Het is lastig om een recreatiebedrijf te ontwikkelen of te innoveren door alle gemeentelijke 
‘rompslomp’. Een voorbeeld is de bouw van een ondergrondse Canadese hut. 

Het krijgen van ontwikkelruimte is lastig voor grote bedrijven. 

Het organiseren van evenementen is lastig vanwege het verschil in doelstellingen van de 
grootgrondbezitters. Ook heb je met veel eigenaren te maken. Deze combinatie maakt de 
organisatie bijna onmogelijk. 

Ik heb 11 jaar moeten vechten voor het realiseren van overnachtingsvoorzieningen en dat 
vind ik lang. 

Omdat veel van de projecten op het vakantieoord in een korte periode geregeld en 
uitgevoerd moeten worden (namelijk in de winter), zouden processen sneller moeten 
kunnen binnen de gemeente. 

Ondernemers zouden meer inzicht willen hebben in hoe verschillende overheden dingen op 
elkaar afstemmen, dit is nu vaak onduidelijk. 

Soms moet je accepteren dat iets wat je wil organiseren niet altijd georganiseerd kan 
worden.  

 

 

Recreatieve verbindingen (36) 

 

De bebording en de inrichting van het ruiterpad langs de Badhuislaan kan beter. 

De bermen van de wegen worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Als er grote gaten 
naast de weg zitten (en die zijn er), gaan recreanten minder vaak het gebied in dan zou 
kunnen. 

De bossen van de Veluwe worden niet optimaal gebruikt, met name door de 
ontoegankelijkheid en door onbekendheid. Dit is jammer. 

De gemeente Rheden kan veel meer doen aan toerisme. De beken en sprengen zijn nu niet 
goed zichtbaar. Er zijn wel routes en paden langs die beken en sprengen maar hoe en waar 
kun je die vinden? 

De historische ontwikkeling van Laag-Soeren is nu niet zichtbaar langs recreatieve fiets en 
wandelroutes. 

De huidige infrastructuur is niet geschikt voor weggebruikers met scootmobiels en 
duofietsen. Dit zou aangepast kunnen worden.  

De inrichting van de transferia is nu niet goed, dit kan beter. Er is één transferium goed 
ingericht en dat is die bij het bezoekerscentrum. Plaghak, Sterrebos, Beekhuizen, etc. 
kunnen door meer faciliteiten wellicht beter gaan werken als transferium. Zodat bezoekers 
én hun auto’s beter gespreid over het gebied kunnen worden.  

De kwaliteit van de paden is niet goed, knooppunten kloppen niet of ontbreken. 

De routes zijn niet gekoppeld; Natuurmonumenten, Gelders Landschap en anderen hebben 
allemaal hun eigen routes. 



De spoorlijn werkt als een barrière; gevoelsmatig en feitelijk. 

De toeristisch-recreatieve verbinding tussen het dorp en de Veluwe kan beter, er is 
onvoldoende 'traffic'. Je zou dit meer langs de middenstand willen leiden. 

De verbinding voor fietsers tussen water en land (de IJssel en de Veluwe) naar het dorp 
Rheden kan veel beter dan nu, dit is een ongebruikte kans. 

De wandelverbinding richting de uiterwaarden en landgoed Avegoor kan beter (vanuit 
Ellecom). 

Een mooie toevoeging op het nieuwe fietspad in de Havikerwaard is het toevoegen van 

Ellecom als rustplaats. Dit zou gunstig zijn voor de ondernemers in het dorp. 

Een onbewaakte overweg schrikt mensen af. Dus als er zo’n overweg in een fietsroute zit, en 
dat is soms het geval, is dat onhandig. Mensen kiezen die route minder vaak dan zou 
kunnen.  

Er is een ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk tussen Velp en Rheden om het 
rondje Rheden – Velp in te korten. 

Er is een vlak fietsgebied (in de Havikerwaard) langs het water en de landgoederen, dit 

wordt niet goed benut. 

Er is geen fietspad langs de Badhuislaan. 

Er is nu een beperkte recreatieve toegankelijkheid en functionaliteit van oevers en water van 
Steegse Haven. 

Er is nu geen goede verkeersveilige fietsverbinding richting en in de Havikerwaard. 

Er liggen veel kansen op het gebied van routes, het kan spannender. Een voorbeeld voor een 
spannende route is een route met meer ‘gaten’ voor mountainbikers. 

Er moet rekening gehouden worden met de klimaatverandering bij het inrichten en 
aanleggen van paden. Door intensievere buien spoelen paden ‘weg’. 

Er ontbreekt een directe verbinding tussen het gemaal de Volharding en de RiverStone, hier 
ligt een kans voor de doorgaande fietser uit de Liemers naar Rheden en De Steeg. Een 
alternatief is om de route langs de IJssel door te trekken. Hierdoor komt er ook een directe 
fietsroute langs de IJssel te liggen. Dit is een kans voor de recreatieve fietser. 

Er ontbreekt een vrijliggend fietspad in de Havikerwaard. Het is een drukke weg met 
voornamelijk vrachtverkeer en dit is gevaarlijk.  

Het Apeldoorns Kanaal is nu niet bevaarbaar, maar zou alsnog meer beleefbaar kunnen zijn. 

Hoe kun je de toegankelijkheid vanuit de dorpen naar het buitengebied verbeteren? 

Hoe kun je een groter deel van de toeristische (fiets)traffic door Rheden(dorp) trekken? Dat 
zou goed zijn voor het draagvlak van voorzieningen. 

Hoe kun je het gebied ‘Rhederlaag’ (recreatiegebied) beter verbinden met Rheden? Het 
pontje vaart maar een paar uur in een bepaald seizoen. Kun je het rivierengebied hier meer 
bij betrekken? Idee: skilift van Rhederlaag naar het topje van de Posbank. 



Ik geloof niet in het koppelen van routes, want zonder koppeling behoud je juist de eigen 
identiteit van de verschillende routes en gebieden. De meerwaarde om routes en andere 
dingen samen te voegen binnen gebieden is niet voor iedereen van belang. 

Je maakt een regel voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld een mountainbiker), omdat die 
een probleem veroorzaakt. Maar daarmee beperk je (misschien ongewild) andere groepen 
in hun mogelijkheden om het bos te gebruiken, terwijl die groepen misschien geen probleem 
veroorzaakt. 

 

 

Bewegwijzering (9) 

De bewegwijzering en bebording. 

 

Als je een winkel of een andere publiekstrekkende voorziening in het landelijk gebied hebt 
mag je alleen ‘bij de laatste keuze’ een bord plaatsen. Dat maakt het lastiger om mensen 
naar je winkel te trekken, je zu al eerder wat willen plaatsen. 

De bebording en de inrichting van het ruiterpad langs de Badhuislaan kan beter. 

De bebording is geen eenheid, dit komt door een tekort aan kennis. 

De kwaliteit van de paden is niet goed, knooppunten kloppen niet of ontbreken. 

De toeristische bewegwijzering is te ingewikkeld, er zijn teveel verschillende dingen, 
waardoor de vindbaarheid slecht is. 

Het aantal borden op de Veluwe moet worden teruggedrongen en moet eenduidiger 
worden. Het zou veel overzichtelijker zijn als er minder borden staan. Soms staan er bijna 35 
borden op één kruising van een fietspad met een weg en een parkeerplaats. 

Het is onduidelijk wie voor welk bord verantwoordelijk is. Hier zouden eenduidige regels 
voor moeten zijn die de wirwar aan borden oplost. Er moet een plan voor getrokken 
worden. 

Juridisch gezien zijn landgoedeigenaren verplicht om een bordje ‘openstelling’ te plaatsen, 
terwijl het veelal een doorgaand opengesteld gebied betreft. Het is voor niemand duidelijk 
wat de boodschap is van al deze borden en het zorgt voor onduidelijkheid.  

 

 

Recreatiedruk (44) 

De gevolgen van recreatie zoals afval, drukte, vernieling en overlast. 

 

Als beheersgemeente zou het beter zijn als de gemeente een richting aangeeft wat we willen 
met betrekking tot het trekken van toeristen. 

Als de recreatiedruk te hoog is, is het niet aantrekkelijk meer. 

Als je de parels openstelt, wat zijn dan de economische benefits ten opzichte van de slijtage? 



Bezoekers van landgoederen realiseren zich niet altijd dat ze op 'priveterrein' zijn en 
veroorzaken regelmatig overlast. 

De agenda's van alle activiteiten en evenementen in de regio moeten beter op elkaar 
worden afgestemd om problemen tussen evenementen te voorkomen en om voor een 
betere spreiding te zorgen.  

De bossen van de Veluwe worden niet optimaal gebruikt, met name door de 
ontoegankelijkheid en door onbekendheid. Dit is jammer. 

De gemeente betaalt niet mee aan hondenvoorzieningen op de landgoederen, terwijl ze er 
wel mee adverteren. 

De gemeente zou creatiever om moeten gaan met het verlenen van vergunningen, om zo 
het gebruik in de winter of het najaar meer te stimuleren. 

De parkeerdruk aan de randen is groot door de vele autobezoekers. Er liggen kansen om 
bezoekers te trekken via het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door station Rheden ‘Station 
Nationaal Park Veluwezoom Rheden’ te noemen. Hiermee profileer je het gebied ook beter. 

De parkeerplaatsen rondom het nationaal park zijn een probleem. Door te weinig ruimtelijke 
spreiding zijn de parkeerplaatsen op sommige dagen enorm druk en zitten mensen elkaar in 
de weg. 

De recreatie in het gebied de Veluwezoom is nu vooral gericht op de Posbank, maar er is 
veel meer te bieden. Daarnaast is ook de spreiding onvoldoende. 

De recreatie is op dit moment niet goed verspreid binnen de waterwingebieden, het gebied 
wordt te veel belast. Met name het parkeren van auto’s heeft aandacht en spreiding nodig. 

De recreatieve druk in sommige gebieden is zo groot dat recreanten, bewoners en de natuur 
elkaar in de weg zitten.  

De spreiding van recreatie is nu niet goed in tijd, ruimte en thema. 

De visie over hoe je omgaat met drukte is belangrijk. De gemeente zou bijvoorbeeld geen 
(grote) evenementen meer op zondag plaats moeten laten vinden, want op drukke 
zondagen zijn er al 8000 bezoekers op de Posbank op 1 dag.  

Denk ook aan het geluid van motoren op de Posbank, dat hoor je van verre. Dergelijk geluid 
past niet bij de sfeer van natuur en recreatie die je daar wilt.  

Er is een vlak fietsgebied (in de Havikerwaard) langs het water en de landgoederen, dit 
wordt niet goed benut. 

Er is veel recreatief verkeer, maar het nieuw aangelegde fietspad (in de Havikerwaard) is te 
smal. Dit heeft te maken met de ligging van het fietspad op verschillende 
eigendomsgronden. Kijk over de grenzen, zodat je elkaars belangen ziet. Er wordt te snel in 
oplossingen gedacht, zonder buiten de kaders te kijken. Het zijn dan vaak snelle beslissingen 
die gemaakt worden, zonder dat het doordacht is. 

Er is weinig ‘reuring’ in het dorp en dit mag meer worden. De parkeerplaats bij de snelweg 
zou verbeterd kunnen worden met een ‘TOP’ en een fietsenknooppunt. Dit kan ook 
stimulerend werken voor de ondernemers in het dorp. 

Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden voor de verblijfsplekken (overnachten). Het 
aanbod als totaal is wel goed, maar het wordt niet goed benut. 



Er worden met name problemen geconstateerd aan de randen, daar waar de landgoederen 
en aanliggende kernen elkaar raken. Het zijn problemen als hondenstront en het dumpen 
van afval. Als er druk komt op een gebied, zijn landgoedeigenaren de klos. 

Er zijn nu te weinig en te geconcentreerde toegangspoorten het gebied in, waardoor 
mensen niet overal (kunnen) komen. 

Er zijn te weinig initiatieven in het laagseizoen. De kansen liggen in het promoten van het 
winterseizoen en in het spreiden van evenementen in tijd en plaats. Dus niet alles op de 
Posbank en niet enkel in de weekenden. 

Er zou een zoneringsmodel (opdeling in een drukke en een rustige zone) moeten komen. 
Faciliteiten reageren nu niet voldoende op dit model. 

Het bijzondere cultuurhistorisch erfgoed in Rheden is van ons allemaal en zou daarom beter 
bekend moeten worden in het hele land. Dit moet wel op een passende manier gebeuren 
met een bescheiden gebruik. 

Het gebruik van gemeenschappelijke gronden wordt niet altijd goed gehandhaafd. Een 
voorbeeld hiervan is het Rozendaalse Veld, het grootste aaneengesloten 
hondenlosloopgebied. Hier doet zich nu het probleem voor dat veel hondenuitlaatservices 
hierheen gaan, met grote roedels honden. Dit kan intimiderend zijn voor particulieren die 
met hun eigen hond willen wandelen. Er zouden goede afspraken gemaakt moeten worden 
met de hondenuitlaatservices om iedereen van het gebied te laten genieten. 

Het is belangrijk dat er een betere spreiding komt met betrekking tot recreatie om de drukte 
op piekmomenten beter op te kunnen vangen (spreiding in tijd en ruimte). 

Het merk Veluwezoom kan sterker als één gebied gepromoot worden. Als alle betrokkenen 
(gemeente, ondernemers, landgoedeigenaren, etc.) met het merk 'Veluwezoom' naar buiten 
treden zou er intern meer synergie kunnen ontstaan. Dit kan resulteren in het feit dat 
bezoekers langer verblijven en daardoor meer besteden en terugkomen. 

Hoe ga je om met problemen in een natuurgebied als hufterigheid, vernielingen, 
criminaliteit, een teveel aan mensen en dumpingen van rotzooi? 

Hoe kan er worden omgegaan met evenementen in stiltegebieden? Dit gaat niet samen en 
levert problemen op als overlast. 

Hoe verhoog je de verkeersveiligheid op de Veluwezoom? De recreatiedruk wordt steeds 
groter en verschillende verkeersstromen/doelgroepen kruisen elkaar. Er kan geconcludeerd 
worden (na een analyse van de cijfers) dat het recreatieverkeer waarschijnlijk in sterke mate 
betrokken is bij de ongevallen. 

Hoe zorgen we voor een betere spreiding van de recreatieve druk?  

Je maakt een regel voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld een mountainbiker), omdat die 
een probleem veroorzaakt. Maar daarmee beperk je (misschien ongewild) andere groepen 
in hun mogelijkheden om het bos te gebruiken, terwijl die groepen misschien geen probleem 
veroorzaakt. 

Je wilt toeristen trekken naar het gebied om de bijzonderheden van de beken te laten zien. 
Maar je wilt het gebied ook rustig houden. Dit is een dilemma. 

Niet naast de Veluwe, maar op de Veluwezoom! Toeristisch-recreatieve profilering naar 
buiten toe verbeteren. 



Ondernemers vinden dat toeristen te snel vertrekken en te weinig besteden. De bewoners 
vinden dit niet. Hier ligt een spanningsveld met verschillende belangen. 

Ondernemers zouden meer samen moeten werken, iedereen wil graag en iedereen zou 
ervan profiteren. Dit komt natuurlijk al samen bij het toeristisch platform 
(vrijwilligersorganisatie), maar kan beter. 

Op dit moment is alles gericht op het Veluwezoom Transferium, maar het is de vraag of dat 
model wel houdbaar is. De laatste jaren blijkt dit tot parkeerproblemen te leiden. 

Op drukke dagen ontstaat er een knelpunt door het parkeren bij het bezoekerscentrum. Als 
de parkeerplaatsen vol zijn, rijdt men door op zoek naar een ander parkeergelegenheid. Dit 
gebeurt dan bijvoorbeeld langs de weg en dit heeft effect op de bereikbaarheid en 
veiligheid. De spreiding zou beter moeten. Daarnaast rijdt men langzaam om iets van de 
natuur te zien en gebruiken fietsers de rijbaan. Dit leidt tot filevorming. Een nieuwe 
fietsverbinding tussen het bezoekerscentrum en het paviljoen zou een oplossing kunnen 
bieden. 

Op sommige dagen in de zomer is het veel te druk op de Posbank.  

Op sommige dagen zijn er grote problemen met het verkeer, met name de parkeerplaatsen 
lopen vol (rondom het bezoekerscentrum). Dit is onverantwoord, omdat hulpdiensten niet 
ter plekke kunnen komen. 

Parkeerplaatsgebruikers maken heel vaak geen gebruik van horeca, maar houden wel de 
plekken bezet. De verbinding tussen dorpen (klein en groot) en het buitengebied zou beter 
kunnen. 

Toeristische activiteiten kunnen negatief werken in relatie tot landschapsdoeleinden. Hoe 
kunnen we een modus vinden zodat het landschap in stand blijft en de activiteiten ook 
doorgang kunnen vinden? Moeten hier voorwaarden voor worden gesteld? 

Wat heb je aan evenementen als landgoedeigenaar? Waarom zou je meewerken? Het levert 
voor hun eigenlijk niets op. Grootgrondbezitters hebben geen belang bij 10.000 bezoekers. 
Een kleiner, behapbaar aantal mensen is wel leuk.  

 

 

Organisatie (76) 

De organisatie van bijvoorbeeld de routing en de organisatie van evenementen. 

 

Als je een winkel of een andere publiekstrekkende voorziening in het landelijk gebied hebt 
mag je alleen ‘bij de laatste keuze’ een bord plaatsen. Dat maakt het lastiger om mensen 
naar je winkel te trekken, je zu al eerder wat willen plaatsen. 

Bij het organiseren van evenementen is het vaak onduidelijk voor de initiatiefnemers wie er 
benaderd moet worden om bijvoorbeeld een route over het land van diverse 
grootgrondbezitters te laten gaan. 

Bij het organiseren van evenementen weet je niet wat er op de agenda staat (qua andere 
evenementen), terwijl die informatie wel bekend is bij de gemeente. Dit zou praktisch zijn 
om te weten, zodat je hierop in kunt spelen als ondernemer of organisatie.  



De agenda met evenementen moet overzichtelijk zijn en deze zou centraal beschikbaar 
moeten zijn voor recreanten, zodat ze weten wat er speelt.  

De agenda's van alle activiteiten en evenementen in de regio moeten beter op elkaar 
worden afgestemd om problemen tussen evenementen te voorkomen en om voor een 
betere spreiding te zorgen.  

De bebording is geen eenheid, dit komt door een tekort aan kennis. 

De bekendheid van het gebied is nu niet goed genoeg. Zelfs (of juist) voor de bewoners is 
het al onduidelijk wanneer bijvoorbeeld de stoomtrein rijdt of het pontje vaart, omdat niet 
duidelijk is of en waar die informatie beschikbaar is.  

De bermen van de wegen worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Als er grote gaten 
naast de weg zitten (en die zijn er), gaan recreanten minder vaak het gebied in dan zou 
kunnen. 

De bossen van de Veluwe worden niet optimaal gebruikt, met name door de 
ontoegankelijkheid en door onbekendheid. Dit is jammer. 

De gemeente kan geen garantie geven of je na het doen van kostbaar onderzoek, naar 
mogelijkheden van vernieuwingen binnen je bedrijf, wel door mag gaan met ontwikkelen. Je 
gooit hiermee dus ook geld weg.  

De gemeente Rheden kan veel meer doen aan toerisme. De beken en sprengen zijn nu niet 
goed zichtbaar. Er zijn wel routes en paden langs die beken en sprengen maar hoe en waar 
kun je die vinden? 

De gemeente richt zich nog onvoldoende op internationaal niveau (toerisme). Het gebied 
zelf is er ook nog onvoldoende op ingericht (informatievoorzieningen, website, 
bewegwijzering, etc.). 

De huidige infrastructuur is niet geschikt voor weggebruikers met scootmobiels en 
duofietsen. Dit zou aangepast kunnen worden.  

De inrichting van de transferia is nu niet goed, dit kan beter. Er is één transferium goed 
ingericht en dat is die bij het bezoekerscentrum. Plaghak, Sterrebos, Beekhuizen, etc. 
kunnen door meer faciliteiten wellicht beter gaan werken als transferium. Zodat bezoekers 
én hun auto’s beter gespreid over het gebied kunnen worden.  

De kwaliteit van de paden is niet goed, knooppunten kloppen niet of ontbreken. 

De parkeerdruk aan de randen is groot door de vele autobezoekers. Er liggen kansen om 
bezoekers te trekken via het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door station Rheden ‘Station 
Nationaal Park Veluwezoom Rheden’ te noemen. Hiermee profileer je het gebied ook beter. 

De parkeerplaatsen rondom het nationaal park zijn een probleem. Door te weinig ruimtelijke 
spreiding zijn de parkeerplaatsen op sommige dagen enorm druk en zitten mensen elkaar in 
de weg. 

De recreatie in het gebied de Veluwezoom is nu vooral gericht op de Posbank, maar er is 
veel meer te bieden. Daarnaast is ook de spreiding onvoldoende. 

De recreatie is op dit moment niet goed verspreid binnen de waterwingebieden, het gebied 
wordt te veel belast. Met name het parkeren van auto’s heeft aandacht en spreiding nodig. 



De recreatieve druk in sommige gebieden is zo groot dat recreanten, bewoners en de natuur 
elkaar in de weg zitten.  

De routes zijn niet gekoppeld; Natuurmonumenten, Gelders Landschap en anderen hebben 
allemaal hun eigen routes. 

De spreiding van recreatie is nu niet goed in tijd, ruimte en thema. 

De toeristisch-recreatieve verbinding tussen het dorp en de Veluwe kan beter, er is 
onvoldoende 'traffic'. Je zou dit meer langs de middenstand willen leiden. 

De toeristische bewegwijzering is te ingewikkeld, er zijn teveel verschillende dingen, 

waardoor de vindbaarheid slecht is. 

De verbinding voor fietsers tussen water en land (de IJssel en de Veluwe) naar het dorp 
Rheden kan veel beter dan nu, dit is een ongebruikte kans. 

De visie over hoe je omgaat met drukte is belangrijk. De gemeente zou bijvoorbeeld geen 
(grote) evenementen meer op zondag plaats moeten laten vinden, want op drukke 
zondagen zijn er al 8000 bezoekers op de Posbank op 1 dag.  

Een ‘unique sellingpoint’ van dit gebied is dat er in één zo'n klein gebied alles terug te vinden 
is voor iedere doelgroep. Dit moet verder ontwikkeld en gepromoot worden. 

Een mooie toevoeging op het nieuwe fietspad in de Havikerwaard is het toevoegen van 
Ellecom als rustplaats. Dit zou gunstig zijn voor de ondernemers in het dorp. 

Een onbewaakte overweg schrikt mensen af. Dus als er zo’n overweg in een fietsroute zit, en 
dat is soms het geval, is dat onhandig. Mensen kiezen die route minder vaak dan zou 
kunnen.  

Er is een invaarverbod op de plas tegenover Dieren ingesteld. Dit beperkt de mogelijkheden 
van ‘waterspel’ aanzienlijk. De IJssel en het Apeldoorns Kanaal zijn geen alternatief. Je kunt 
er bijvoorbeeld niet zeilen.  

Er is een ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk tussen Velp en Rheden om het 
rondje Rheden – Velp in te korten. 

Er is nu geen tot weinig contact met de rivier en dat is jammer.  

Er is weinig ‘reuring’ in het dorp en dit mag meer worden. De parkeerplaats bij de snelweg 
zou verbeterd kunnen worden met een ‘TOP’ en een fietsenknooppunt. Dit kan ook 
stimulerend werken voor de ondernemers in het dorp. 

Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden voor de verblijfsplekken (overnachten). Het 
aanbod als totaal is wel goed, maar het wordt niet goed benut. 

Er ontbreekt een directe verbinding tussen het gemaal de Volharding en de RiverStone, hier 
ligt een kans voor de doorgaande fietser uit de Liemers naar Rheden en De Steeg. Een 
alternatief is om de route langs de IJssel door te trekken. Hierdoor komt er ook een directe 
fietsroute langs de IJssel te liggen. Dit is een kans voor de recreatieve fietser. 

Er ontbreekt een vrijliggend fietspad in de Havikerwaard. Het is een drukke weg met 
voornamelijk vrachtverkeer en dit is gevaarlijk.  



Er zijn te weinig initiatieven in het laagseizoen. De kansen liggen in het promoten van het 
winterseizoen en in het spreiden van evenementen in tijd en plaats. Dus niet alles op de 
Posbank en niet enkel in de weekenden. 

Er zijn weinig mogelijkheden om aan te meren langs de rivier. 

Er zou een zoneringsmodel (opdeling in een drukke en een rustige zone) moeten komen. 
Faciliteiten reageren nu niet voldoende op dit model. 

Het aantal borden op de Veluwe moet worden teruggedrongen en moet eenduidiger 
worden. Het zou veel overzichtelijker zijn als er minder borden staan. Soms staan er bijna 35 
borden op één kruising van een fietspad met een weg en een parkeerplaats. 

Het gebruik van gemeenschappelijke gronden wordt niet altijd goed gehandhaafd. Een 
voorbeeld hiervan is het Rozendaalse Veld, het grootste aaneengesloten 
hondenlosloopgebied. Hier doet zich nu het probleem voor dat veel hondenuitlaatservices 
hierheen gaan, met grote roedels honden. Dit kan intimiderend zijn voor particulieren die 
met hun eigen hond willen wandelen. Er zouden goede afspraken gemaakt moeten worden 
met de hondenuitlaatservices om iedereen van het gebied te laten genieten. 

Het is belangrijk dat er een betere spreiding komt met betrekking tot recreatie om de drukte 
op piekmomenten beter op te kunnen vangen (spreiding in tijd en ruimte). 

Het is onduidelijk wie voor welk bord verantwoordelijk is. Hier zouden eenduidige regels 
voor moeten zijn die de wirwar aan borden oplost. Er moet een plan voor getrokken 
worden. 

Het organiseren van evenementen is lastig vanwege het verschil in doelstellingen van de 
grootgrondbezitters. Ook heb je met veel eigenaren te maken. Deze combinatie maakt de 
organisatie bijna onmogelijk. 

Hoe borg je de veiligheid in de natuurgebieden van de Veluwezoom in relatie tot 
natuurbrand? De recreatie neemt toe, oefent grote druk uit op het gebied en er zijn tal van 
activiteiten in het gebied. Wordt er voldoende rekening gehouden met veilige inrichting van 
terreinen en activiteiten (afstand tot het bos) en met de bereikbaarheid van hulpdiensten in 
geval van calamiteiten? Er moet rekening gehouden worden met de bestaande risico’s en de 
ontwikkeling daarvan. 

Hoe kan de sportclub EDS, liggend in het buitengebied tussen Ellecom en De Steeg, een open 
club worden waar allerlei activiteiten op het gebied van sport en bewegen plaatsvinden en 
als ontmoetingsplek fungeren voor inwoners? Hier ligt een enorme kans. 

Hoe kan er worden omgegaan met evenementen in stiltegebieden? Dit gaat niet samen en 
levert problemen op als overlast. 

Hoe kun je de toegankelijkheid vanuit de dorpen naar het buitengebied verbeteren? 

Hoe kun je een groter deel van de toeristische (fiets)traffic door Rheden(dorp) trekken? Dat 
zou goed zijn voor het draagvlak van voorzieningen. 

Hoe kun je het gebied ‘Rhederlaag’ (recreatiegebied) beter verbinden met Rheden? Het 
pontje vaart maar een paar uur in een bepaald seizoen. Kun je het rivierengebied hier meer 
bij betrekken? Idee: skilift van Rhederlaag naar het topje van de Posbank. 



Hoe kun je meer gebruikmaken van het internationale circuit? Hoe kun je op internationale 
‘routes’ terecht komen (hoe maak je dit als tussenstop van bijvoorbeeld Chinezen en 
Amerikanen) en wat moet je daarvoor doen? En wil je dit wel? 

Hoe verhoog je de verkeersveiligheid op de Veluwezoom? De recreatiedruk wordt steeds 
groter en verschillende verkeersstromen/doelgroepen kruisen elkaar. Er kan geconcludeerd 
worden (na een analyse van de cijfers) dat het recreatieverkeer waarschijnlijk in sterke mate 
betrokken is bij de ongevallen. 

Hoe zorgen we voor een betere spreiding van de recreatieve druk?  

Ik geloof niet in het koppelen van routes, want zonder koppeling behoud je juist de eigen 
identiteit van de verschillende routes en gebieden. De meerwaarde om routes en andere 
dingen samen te voegen binnen gebieden is niet voor iedereen van belang. 

Informatie over evenementen en activiteiten is nu niet centraal beschikbaar, mensen weten 
niet waar ze informatie moeten zoeken. Een betere bekendmaking biedt ook kansen voor 
ontwikkelingen. 

Je maakt een regel voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld een mountainbiker), omdat die 
een probleem veroorzaakt. Maar daarmee beperk je (misschien ongewild) andere groepen 
in hun mogelijkheden om het bos te gebruiken, terwijl die groepen misschien geen probleem 
veroorzaakt. 

Juridisch gezien zijn landgoedeigenaren verplicht om een bordje ‘openstelling’ te plaatsen, 
terwijl het veelal een doorgaand opengesteld gebied betreft. Het is voor niemand duidelijk 
wat de boodschap is van al deze borden en het zorgt voor onduidelijkheid.  

Mensen komen vaak maar voor één doel, maar het zou interessant zijn om te kijken of je ze 
nog aan andere dingen kunt verbinden. Bijvoorbeeld wandelen en horeca, of winkelen. 

Omdat veel van de projecten op het vakantieoord in een korte periode geregeld en 
uitgevoerd moeten worden (namelijk in de winter), zouden processen sneller moeten 
kunnen binnen de gemeente. 

Ondanks de mooie ambitie, is het een utopie om het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te 
maken. Mede vanwege een aantal problemen en hindernissen die hiervoor genomen 
moeten worden (spoorbrug, sluis, vele duikers). 

Ondernemers zouden meer samen moeten werken, iedereen wil graag en iedereen zou 
ervan profiteren. Dit komt natuurlijk al samen bij het toeristisch platform 
(vrijwilligersorganisatie), maar kan beter. 

Op dit moment heeft iedere grondeigenaar zijn eigen regels en moet je bij iedere eigenaar 
apart iets regelen. Er is een betere afstemming nodig tussen de grootgrondbezitters en de 
gemeente om bijvoorbeeld een route door het gebied uit te stippelen of om een evenement 
te organiseren. 

Op dit moment is alles gericht op het Veluwezoom Transferium, maar het is de vraag of dat 
model wel houdbaar is. De laatste jaren blijkt dit tot parkeerproblemen te leiden. 

Op drukke dagen ontstaat er een knelpunt door het parkeren bij het bezoekerscentrum. Als 
de parkeerplaatsen vol zijn, rijdt men door op zoek naar een ander parkeergelegenheid. Dit 
gebeurt dan bijvoorbeeld langs de weg en dit heeft effect op de bereikbaarheid en 
veiligheid. De spreiding zou beter moeten. Daarnaast rijdt men langzaam om iets van de 



natuur te zien en gebruiken fietsers de rijbaan. Dit leidt tot filevorming. Een nieuwe 
fietsverbinding tussen het bezoekerscentrum en het paviljoen zou een oplossing kunnen 
bieden. 

Op het fietspad langs de N348 is veel verkeerslawaai. Er ligt een kans om een verbinding te 
maken tussen Leuvenheim en Spankeren (voor de recreatieve fietser). Een groot gedeelte 
van dit pad ligt er al en bediend dan ook de B&B en het landgoed.  

Op sommige dagen in de zomer is het veel te druk op de Posbank.  

Op sommige dagen zijn er grote problemen met het verkeer, met name de parkeerplaatsen 
lopen vol (rondom het bezoekerscentrum). Dit is onverantwoord, omdat hulpdiensten niet 
ter plekke kunnen komen. 

Op sommige plekken staan soms wel 10 paaltjes met 10 verschillende routes. 
Routenetwerken moeten overzichtelijker en eenduidiger worden aangeduid, want dit zijn ze 
nu niet. Daarnaast moeten routenetwerken centraal georganiseerd worden om chaos en 
een teveel aan bordjes te voorkomen. 

Overhagen is nu geen gebied waar de Velpse bevolking kan wandelen en dat is jammer.  

Parkeerplaatsgebruikers maken heel vaak geen gebruik van horeca, maar houden wel de 
plekken bezet. De verbinding tussen dorpen (klein en groot) en het buitengebied zou beter 
kunnen. 

Rheden zou als decor moeten fungeren voor leuke internationale evenementen. Een 
belevingssamenleving met leuke plekken. 

Soms moet je accepteren dat iets wat je wil organiseren niet altijd georganiseerd kan 
worden.  

Toeristische activiteiten kunnen negatief werken in relatie tot landschapsdoeleinden. Hoe 
kunnen we een modus vinden zodat het landschap in stand blijft en de activiteiten ook 
doorgang kunnen vinden? Moeten hier voorwaarden voor worden gesteld? 

Veel van de wandelpaden zijn niet bekend door de ontbrekende markering. Daarnaast is het 
onderhoud vaak slecht en is er onduidelijkheid over de toegankelijkheid.  

Waar kansen liggen worden ze niet altijd benut, terwijl ondernemers hier meer baat bij 
kunnen hebben (bijvoorbeeld met arrangementen). Zo bestaat er een Veluwse stroomtrein 
en een boottocht over de IJssel, maar mensen die hier gebruik van maken komen niet langs 
de ondernemers. In dit geval is er geen tijd vrijgemaakt voor bijvoorbeeld het overstappen.  

Wat heb je aan evenementen als landgoedeigenaar? Waarom zou je meewerken? Het levert 
voor hun eigenlijk niets op. Grootgrondbezitters hebben geen belang bij 10.000 bezoekers. 
Een kleiner, behapbaar aantal mensen is wel leuk.  
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