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In juli organiseerden we twee werkateliers om met u als lokale
belanghebbende te praten over de concept recreatiezoneringskaart
en wat recreatiezonering betekent voor de natuurgebieden waar
uzelf, uw leden of uw gasten gebruik van maken. In deze update
vatten we kort samen wat het project inhoudt en koppelen we
de ervaringen van beide bijeenkomsten terug.
Recreatiezonering in het kort
Steeds meer mensen genieten van de prachtige
natuur op de Veluwe. Dat bezoek heeft een keerzijde.
Want door toenemende verstoring door verkeer,
recreatie, werkzaamheden en evenementen trekken
dieren zich op een steeds kleiner leefgebied terug.
Diersoorten die op de grond naar eten zoeken of
broeden worden verstoord en kwetsbare planten
worden vertrapt. Leefgebieden versnipperen door
de aanleg van paden en wegen. Groepen dieren
komen zo in de verdrukking, omdat het gebied
waar ze voedsel zoeken steeds kleiner wordt.
Het evenwicht tussen natuur en recreatie raakt
uit balans.
De natuur rust en ruimte geven
Daarom werken provincie, Veluwe-op-1, gemeenten,
grondeigenaren, terreinbeheerders en recreatie
ondernemers aan recreatiezonering voor de hele
Veluwe. We benoemen zones voor verschillende
vormen van gebruik. In sommige delen geven we
kwetsbare dieren en planten rust en ruimte zodat
ze kunnen herstellen. En het wordt duidelijker waar
je kunt wandelen, fietsen of paardrijden en waar

evenementen en activiteiten zijn. Bezoekers kunnen
de natuur zo optimaal blijven beleven en wilde
dieren tegenkomen.
Samenwerken
De samenwerking en het proces om te komen
tot een recreatiezoneringsplan zijn heel bijzonder.
Alleen al vanwege de omvang van het gebied en
de reikwijdte van de plannen. Maar ook omdat
een grote diversiteit aan organisaties en overheden
nauw en open met elkaar samenwerken aan een
van Nederlands meest aantrekkelijke
natuurgebieden.
Deelgebieden
De Veluwe is voor de werkbaarheid van
de plannen opgedeeld in vier gebieden.
In 2018 startte het pilotproject Noordwest Veluwe
om ervaring op te doen met een werkwijze voor
de plannen. De werkwijze voor recreatiezonering
in natuurgebied De Pelen van Staatsbosbeheer
stond hiervoor model. De Noordwest Veluwe loopt
in het proces dus iets vooruit op de Zuidwest,
Zuidoost en Noordoost Veluwe.

Werkateliers
Op de Noordwest Veluwe wordt in drie werkateliers
aan de hand van de concept recreatiezoneringskaart
gekeken naar wat recreatiezonering betekent voor de
gebieden Ermelose Heide en Drie, Putterpoort
en Hulshorster- en Beekhuizerzand.
Tijdens de werkateliers verkennen recreatie
ondernemers, lokale gebruikers van het gebied,
terreineigenaren en gemeenten welke maatregelen
nodig zijn voor een betere balans tussen recreatie
en natuur. De drie werkateliers worden begeleid
door landschapsarchitect Peter de Ruyter.
Op respectievelijk 6 en 13 juli vonden de eerste
twee werkateliers plaats. De derde en laatste is
gepland op 1 september. Met de resultaten van
de drie werkateliers zal de pilot op de Noordwest
Veluwe worden afgesloten en start een vergelijkbaar
traject in de overige Veluwe gebieden. De inbreng
uit al deze lokale gesprekken zullen worden
meegewogen in het concept recreatiezoneringsplan
voor de hele Veluwe.

Ervaringen uit de werkateliers
Tijdens de eerste twee werkateliers hebben
we ervaren hoe belangrijk het is om met lokale
gebruikers van het gebied, recreatieondernemers
en landgoedeigenaren te spreken over de noodzaak
voor recreatiezonering. U heeft immers zelf goed
zicht op de plekken waar de natuur door intensief
gebruik onder druk staan en waar alternatieven
mogelijk zijn. We constateerden dat er sprake is van
gezamenlijk belang om te werken aan het behoud
en herstel van de natuurwaarden van de Veluwe.
De Veluwse natuur is het visitekaartje voor
ondernemers en wordt enorm gekoesterd door
bewoners en bezoekers. In deze nieuwsbrief
hebben we per werkatelier enkele onderwerpen
weergegeven die aan de orde zijn geweest.

Ermelose Heide de Drie
Hoe de puzzel eruit ziet, verschilt per gebied.
Zo spraken we in het werkatelier voor de Ermelose
Heide en Drie over het intensieve gebruik van
de Ermelose Heide zelf en het overgangsgebied van
heide naar bos. Ze zijn een belangrijk leefgebied
voor kwetsbare vogelsoorten. Zo kwam bijvoorbeeld
de noodzaak op tafel om het aantal paden en routes
over de Ermelose Heide terug te brengen of te
verleggen om vogels die op de grond broeden meer
rust te gunnen. Deelnemers gaven aan graag
betrokken te blijven bij de uiteindelijke keuzes
voor het verleggen of afwaarderen van paden.
Naast de routes en paden is gekeken naar plekken
om de recreant te laten parkeren en ‘te verleiden’
om het gebied verder te voet of bijvoorbeeld
per fiets te verkennen.
Putterpoort
In het werkatelier van de Putterpoort is gesproken
over het gebied Krachtighuizerheide, landgoed
Schovenhorst, Putterbos en Speulder en
Sprielderbos. Er is van gedachten gewisseld over
de mogelijkheden om recreatie meer te concentreren
bij Krachtighuizerheide en landgoed Schovenhorst.
Andere delen kunnen dan juist rustiger worden.
De vraag kwam op tafel wat daar aan faciliteiten
en voorzieningen voor nodig is en hoe je zones
die je rustiger wilt maken kan inrichten.
Ook de verbinding tussen Schovenhorst
en Krachtighuizerheide en de aansluiting
Schovenhorst en het Speulder en Sprielderbos was
onderwerp van gesprek. Dit kan beter en ook hier
zijn ideeën voor aangedragen door de deelnemers.

Planning
De eerste voorbereidende fase voor het project
Recreatiezonering Veluwe, dus voor het hele
natuurgebied, eindigt eind september. Dan liggen
er vier concept zoneringskaarten die zullen worden
vertaald naar concrete maatregelen voor de hele
Veluwe. Dit deel zal ongeveer een half jaar in beslag
nemen. In het voorjaar van 2021 stelt het college van
Gedeputeerde Staten het recreatiezoneringsplan
vast. Daarna ligt het plan ter inzage en kunnen
belanghebbende zienswijzen indienen. Als het plan
definitief is vastgesteld start de uitvoering van
maatregelen. Naar verwachting gebeurt dit
vanaf september 2021.

Contact

Heeft u nog vragen aan ons of wilt u
een suggestie delen? Mail dan naar
recreatiezonering@gelderland.nl.
U kunt dit adres ook gebruiken als u
onze berichten over recreatiezonering
niet meer wilt ontvangen.
Kijk voor meer informatie ook op
www.gelderland.nl/veluwe en lees en
deel het e-magazine of het filmpje
op Facebook, Twitter of LinkedIn.
U kunt de hashtags #recreatiezonering
#Veluwe #Veluweop1 gebruiken.
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Inwoners betrekken
In beide ateliers signaleerden de deelnemers terecht
dat individuele inwoners nog niet betrokken zijn bij
het proces. Dit nemen we mee in de vervolgaanpak
van recreatiezonering op de hele Veluwe die in
september 2020 start.

