
Recreatie langs de Veluwezoom 
 

 
 
Ontwikkelingsvisie 
“We geleiden en spreiden recreatie in ruimte en tijd”. 
 
We willen recreanten meer spreiden over de gemeente en geleiden via aantrekkelijke toegangspoorten. 
Op de Veluwezoom willen we meer rust creëren en ruimte geven aan langzaam verkeer. Via 
toegangspoorten willen we ondernemers meer laten profiteren van recreatie en toerisme. Gemotoriseerd 
verkeer concentreren we in een zone tussen de Veluwezoom en de IJssel. Doelgroepen van recreanten 
gaan we bewust sturen in plaats en tijd. 
 
Gebiedsdoelen 
 

• We gaan doelgroepgericht sturen op de Veluwezoom en daar gaan we het recreatief netwerk voor 
fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken eenduidig op inrichten. 

• Voor meer stilte en rust op de Veluwe en meer ruimte voor langzaam verkeer, gaan we het 
gemotoriseerde verkeer op de Veluwezoom beperken (afsluiten Beekhuizenseweg). 



• Nationaal Park de Veluwezoom willen we meer als één gebied promoten en fysiek eenduidig 
(bebording, etc.) inrichten en daarvoor is het nodig de samenwerking tussen terreinbeherende 
organisaties en ondernemers te bevorderen.  

• We gaan recreanten en toeristen in onze gemeente meer spreiden en eenduidig geleiden via 
toegangspoorten langs de randen van de Veluwezoom, de dorpen en de afslagen bij de snelweg.   

• We willen horeca (zoals bij camping en hotel Beekhuizen, De Roskam, Posbank Paviljoen en rondom 
Bezoekerscentrum Veluwezoom, de Harmonie, Hotel Laag-Soeren) meer benutten voor zonering 
van bezoekersstromen en doelgroepen aan de rand van de Veluwezoom 

• We willen de recreatief-toeristische verbinding tussen Veluwezoom –Rhederlaag optimaliseren 
(verbetering veer of fietsbrug).  

• We gaan meer recreatieve verbindingen maken tussen Veluwe en IJssel. De uiterwaarden gaan we 
meer recreatief ontsluiten (fietsverbindingen Velp-Dieren en Rheden-Rhederlaag) en het 
Apeldoorns Kanaal meer recreatief benutten. 

• We streven een wandelknooppuntennetwerk na die zowel het Nationaal park de Veluwezoom 
verbindt als de Veluwezoom met de uiterwaarden van de IJssel.  

• De beken en sprengensystemen met de bijbehorende verdwenen molenlocaties gaan we recreatief 
meer benutten en ontwikkelen.  

• We gaan de rijke cultuurhistorie op de Veluwezoom meer recreatief zichtbaar en beleefbaar maken 
(denk aan ijzerwinning, stadhouderslandschap, landgoederen, schaapsdriften, etc.) 

• We gaan de recreatief-toeristische aantrekkelijkheid vergroten en expressie geven aan onze 
gebiedskwaliteiten door vaker in ons landschap kunst in te zetten. 


