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Hierbij willen wij graag onze steun voor het provinciale recreatiezoneringsplan uitspreken, net als de 

wens dat het een opmaat is naar een veel bredere en meer integrale aanpak waarbij het niet alleen 

gaat om het optimaliseren van het recreatief medegebruik in beschermde natuurgebieden, maar 

juist ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om het landschap buiten beschermd natuurgebied te 

verfraaien en daar nieuwe mogelijkheden te realiseren voor recreatie en toerisme. Niet alles kan 

overal, schreef de commissie Remkes over stikstof en hetzelfde geldt voor recreatie.  

De Veluwe is een van de mooiste en meest bijzondere natuurgebieden van ons land. Daar zijn wij het 

bijna allemaal wel over eens. Dat de natuurkwaliteit van de Veluwe onder druk staat is ook algemeen 

bekend. Verdroging en een veel te hoge stikstofdepositie eisen al decennia lang hun tol. Een ander 

groot probleem is de verstoring als gevolg van recreatief medegebruik.  

De schoonheid van onze Veluwe trekt jaarlijks vele miljoenen bezoekers, maar die drukte kent helaas 

een keerzijde. Het gaat namelijk ten koste van de rust waar veel bezoekers nu juist voor komen. En 

bovendien leidt het tot verstoring van de fauna, het doodrijden van reptielen en zeldzame insecten, 

en tot het vertrappen van de vegetatie. Zelfs als iedereen zich netjes aan de regels houdt betekent de 

enorme recreatiedruk een significante aantasting van de kernkwaliteiten. En helaas houdt niet 

iedereen zich aan de regels, mensen wandelen en fietsen dwars door rustgebieden, laten hun hond 

loslopen op plaatsen waar dat niet mag en op veel plaatsen ligt het vol met zwerfafval. Bovendien is 

het aantal bezoekers in de afgelopen jaren flink toegenomen en komen er steeds meer vormen van 

recreatie die leiden tot meer verstoring.  

In het Engels heeft men een mooie uitdrukking voor deze situatie waarin de recreatiedruk ten koste 

gaat van de waarden waarom al die mensen naar een gebied komen: loving a place to death.  

Volgens ons is dat een situatie die niemand wil.  

Het zorgvuldig managen van de drukte is dan ook een van de grootste uitdagingen van 

natuurbeheerders – iets waar ze overigens veel te weinig financiële middelen voor krijgen. Ik heb 

ongeveer 10 jaar geleden in opdracht van de Provincie Gelderland diverse jaren onderzoek gedaan 

naar het recreatief gebruik van de Veluwe en de mogelijkheden om het bezoek te sturen1.  

De belangrijkste conclusie van dat onderzoek was dat het heel goed mogelijk is om bezoekers te 

sturen en dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de recreatieve beleving. Waar veel bezoekers 

behoefte aan hebben zijn voorzieningen en routes. De locatie waar je die aanbiedt, bepaalt waar 

mensen naar toegaan. En dat hoeft dus zeker niet in het beschermd natuurgebied te zijn. 

                                                           
1 Beunen, R., de Schutter, L., & Jaarsma, C. F. (2010). Het recreatief gebruik van Veluwetransferia & P-Veluwe. Leerstoelgroep 

Landgebruiksplanning. https://edepot.wur.nl/173441 



Het interessante is dat bezoekers – op enkele uitzonderingen na – helemaal niet midden in 

beschermde natuurgebieden hoeven te komen om te kunnen genieten van natuur. Een heel goed 

voorbeeld is het Veluwetransferium Nunspeet. Dat Veluwetransferium ligt vlak bij het station en de 

snelweg, het biedt goede voorzieningen en het wordt ontzettend hoog gewaardeerd door de 

bezoekers. Bovendien blijft het merendeel van de bezoekers in de directe omgeving van het 

Veluwetransferium en verstoren ze dus geen kwetsbare natuur. Deze inzichten kunnen gebruikt 

worden om het recreatief gebruik op de hele Veluwe beter te organiseren.  

Het zoneringsplan volgt uit eindeloze discussies die gaan over wat er wel en niet mogelijk is qua 

recreatie in beschermde natuurgebieden. Maar de Veluwe is veel groter dan alleen de beschermde 

natuurgebieden en de discussies leiden af van de mogelijkheden voor recreatie buiten beschermd 

natuurgebied. En dat is jammer, want juist daar ligt een enorm potentieel voor de verdere 

ontwikkeling van recreatie en toerisme.  

Vanuit dit perspectief is het voorliggende zoneringsplan een belangrijke eerste stap naar een 

integrale aanpak van recreatie en toerisme op de Veluwe. Het is belangrijk dat sommige delen van 

het natuurgebied rustiger worden en dat de mogelijkheden voor recreatie daar beperkt worden. Wij 

pleiten ervoor om nieuwe voorzieningen zoveel mogelijk buiten beschermd natuurgebied te 

ontwikkelen en meer verstorende vormen van recreatie te verplaatsen naar plekken waar ze geen 

schade aanrichten aan de natuur. Alleen dan kunnen recreatie en natuur elkaar echt versterken. Het 

wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit prima mogelijk is en zonder dat het ten koste gaan van 

de kwaliteit van beleving.  

Het recreatiezoneringsplan van de provincie kan volgen ons nog wel wat worden aangepast. Het gaat 

namelijk onvoldoende uit van een van de kernkwaliteiten van de Veluwe, namelijk het herbergen van 

een grote rijkdom aan soorten en ecosystemen. Het plan voorziet namelijk in een intensievere vorm 

van recreatie aan vooral de randen van de Veluwe, terwijl deze Veluwezoom – met zijn gradiënten 

van hoog naar laag, droog naar nat en voedselarm naar voedselrijk -  juist uit ecologisch oogpunt het 

waardevolst is. Daarom zouden in deze Veluwezoom meer zones gevrijwaard dienen te worden van 

de negatieve invloed van intensieve recreatie. 

Heel scherp gezegd kun je stellen dat het huidig recreatief medegebruik op de Veluwe te veel 

parasiteert op kwetsbare waarden. Dat is slecht voor de natuur, maar uiteindelijk ook voor bezoekers 

en de recreatie- en toerismesector. Wij zijn dan ook blij dat de provincie Gelderland, samen met 

gebiedspartijen en bewoners aan de slag is gegaan met dit probleem. We hopen dat het niet alleen 

aanleiding is om de recreatieve druk in beschermd natuurgebied te verminderen, maar ook om de 

recreatieve activiteiten veel meer te verplaatsen naar het landelijk gebied rondom die beschermde 

natuur.  
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