
Maak gebruik van het Veluwe-gevoel!



‘Door te beschermen en te versterken 
kun je blijven benutten’



5 

De afwisseling van eindeloze bossen, heide en 
stuifzand, het lekkerste wild op de kaart, de ontel-
bare fiets- en wandelroutes: heel veel mensen 
genieten van de bijzondere omgeving van Ede en 
de Veluwe. Het toerisme bloeit, dánkzij die Veluwse 
identiteit. 
En daar kunt u nog veel meer gebruik van maken. 
Vakantiegangers kiezen niet zomaar voor een 
willekeurige plek, ze zijn op zoek naar dat Veluwe- 

Hoe u van die Veluwse identiteit kunt profiteren? 
Dat laten we aan de hand van inspirerende voor-
beelden zien. Die voorbeelden hoeft u niet één op 
één over te nemen, ze zijn juist om te inspireren. 
Door uit te zoeken wat in uw omgeving uniek is en 
daar creatief op in te spelen, haalt u het beste uit de 
Veluwe en uw park naar boven. Het stappenplan op 
de volgende pagina neemt u mee in deze ontdek-
kingstocht.

gevoel. Ondernemers die daarop inspelen maken 
hun park voor bezoekers veel aantrekkelijker. 
Een unieke combinatie van landschap, cultuurhis-
torie en natuur maakt samen die Veluwse identiteit. 
Ga dus eens bij uzelf te rade: wat roept dat Veluwe- 
gevoel op? Wat is in uw omgeving bijzonder?  
Hoe vertelt u dat verhaal aan uw bezoekers en 
hoe zorgt u ervoor dat ze er optimaal van kunnen 
genieten? 

Dit Inspiratieboekje hoort bij het Ruimtelijk Ontwik-
kelingskader Recreatieparken van gemeente Ede. 
Hierin staan bouwstenen voor het beleid geschreven.

Maak gebruik van het Veluwe-gevoel!

Inspiratie voor vakantieparken  
in de gemeente Ede

4 // Inleiding



Wat is bijzonder  
in mijn omgeving?  
pagina 8

1

Stap

6 // Stappenplan

Stappenplan
In dit inspiratieboekje staan landschap, cultuurhistorie en natuur 
centraal. Het zijn drie elementen die sterk met elkaar samenhangen. 
Én die u naar uw park kunt brengen voor het echte Veluwegevoel. 

Iedereen heeft een beeld bij de Veluwe. Tegelijk ziet de Veluwe 
er niet op elke plek hetzelfde uit. De makkelijkste manier om het 
Veluwe-gevoel op te roepen én je te onderscheiden, is gebruik 
te maken van dat wat aanwezig is in de directe omgeving. We 
nemen u stap voor stap mee. 

Tenslotte

... een duurzame toekomst! Ook met 
energiebesparing, mobiliteit en duurza-
me materialen kunt u aan de slag.

3

Stap
Verbind uw park  
met de omgeving!
pagina 38

4

Stap
Denk ook  
eens aan...
pagina 51

Ieder deelgebied heeft zijn eigen
bijzondere cultuurhistorie en dier- 
soorten. Wat maakt de omgeving  
van uw park speciaal?

Blader vanuit uw deelgebied door 
naar het landschap waarin uw park 
gelegen is.

Wat kenmerkt de verschillende  
landschappen waarvoor toeristen  
naar gemeente Ede komen?

Daarna kunt u verder invullen: denk  
na over (het weghalen van) hekwerk, 
vleermuisvriendelijke verlichting en  
een insectenhotel.

Bekijk ook de tips die horen bij  
de verschillende landschappen.  
Probeer ze toe te passen.

De sfeer op uw park is bepa-
lend voor de Veluwe-beleving 
van uw gasten. Zorg dat het 
landschap doorloopt  
op uw park.

De klantreis  
van een  
goed idee!
pagina 55IDEE?

Heeft u een goed idee?  
Deze tekening laat zien hoe 
gemeente Ede u kan helpen.

2

Stap
Wat past er bij  
uw landschap?
pagina 18

vakantiepark

Directe  
omgeving

Omringende  
landschap

INTERMEZZO
Zoek uw eigen verhaal. Vertel het 
verhaal dat uw park uniek maakt. 
Pagina 36

INTERMEZZO
Herinneringstoerisme. Herdenk de 
Tweede Wereldoorlog met een route 
over uw park. Pagina 53

INTERMEZZO
Ede is Food Valley. Sluit hierbij aan met streek- 
producten of eetbaar groen. Pagina 48
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Ederveen

Lunteren

Ede

Bennekom

Otterlo

Harskamp

Wekerom

In Nederland gingen mensen voor het eerst wonen 
op de overgang van de Veluwe en de Vallei. Droge 
voeten, nabijheid van heidevelden voor de schapen 
en de nattere hooilanden voor water en voedsel 
maakte dit gebied uitermate geschikt voor mensen 
om zich te vestigen. 

Tussen de bebouwing en de heidevelden hadden 
de boeren hun gemeenschappelijke akkers (engen) 
voor graan. (Wild)wallen beschermden de boerde-
rijen en graanvelden tegen zandverstuiving en wil-
de dieren. Op knooppunten van wegen ontstonden 
de dorpen zoals we deze nu nog steeds kennen. 
Toen heidevelden later minder werden begraasd, 

1

Stap

Wat is bijzonder in mijn omgeving? 

Waar ligt uw vakantiepark? Een goede vraag om mee te beginnen. In Ede onderscheiden 
we vier deelgebieden. Elk deelgebied heeft zijn eigen specialiteiten. Als u weet wat in uw 
omgeving bijzonder is, wordt het makkelijker om ook uw park bijzonder te maken. In deze 
stap leest u de kenmerkende voorbeelden en verhalen van uw deelgebied.

Locaties van vakantieparken in de gemeente Ede.

Bos en hei

Eng

Kampenlandschap

broek- en jonge  
heideontginning

Veenontginning

Vakantiepark

Legenda

raakten ze langzaam begroeid met bos. Bossen werden ook 
aangeplant voor houtproductie. Dit alles heeft geleid tot 
de gevarieerde en aantrekkelijke omgeving met herkenbare 
landschappen en waardevolle natuurgebieden.  
 
We onderscheiden vier gebieden, met ook weer hun  
eigen kenmerken:

1  Lunteren - Ede:         pagina 10 

2  Otterlo - Harskamp:         pagina 12 

3  Veluwse randen: Meulunteren – Wekerom – Roekel:         pagina 14

4  Zuidelijk deelgebied: Bennekom – Ginkel:         pagina 16

Stap

Lunteren - Ede | Otterlo - Harskamp   

Meulunteren – Wekerom – Roekel | Bennekom – Ginkel
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Middelpunt van Nederland

Als je van Vaals (zuidoostelijkste puntje van Neder-
land) een lijn trekt naar Terschelling (noordwest), en 
een tweede lijn van Rottumeroog (noordoost) naar 
Sint Anna ter Muiden (zuidwest), dan kruisen ze el-
kaar precies in Lunteren. Een grote kei op een open 
plek op de Goudsberg markeert dit geografisch hart 
van ons land. Je hebt hier ook een prachtig uitzicht 
over de Gelderse Vallei. 

Luntersche Buurtbosch

Ten oosten van de bebouwde kom van Lunteren ligt 
‘Het Luntersche Buurtbosch’. Het is echt een bos 
van de Lunteranen. Tot 1889 bestond het land hier 
vrijwel volledig uit woeste grond. Notaris Johannes 
van den Ham liet het bos aanleggen als een soort 
werkverschaffing voor de keuterboeren. De notaris 
maakte zelf het ontwerp: de paden lopen in een 
patroon van bladeren aan een tak.
De gemetselde uitzichttoren in het bos werd in de 
loop van de jaren enkele malen verhoogd, zodat je 
nog steeds over het groeiende bos heen kunt kijken. 

Lunteren - Ede
 

 
Doesburgermolen

De Doesburgermolen, met een eerste vermelding  
uit 1401, is de oudste, werkende standerdmolen in 
Nederland. Het oudste onderdeel van de molen is  
de houten standerd. Uit jaarringenonderzoek blijkt  
dat de boom voor de standerd omstreeks 1620 is 
geveld. De molen was desttijds een ‘dwangmolen’: 
boeren moesten hier verplicht hun graan laten malen.

Schaapsdriften

Als een kudde vroeger van a naar b moest worden 
verkast, maakte de herder gebruik van schaapsdriften. 
Om te zorgen dat de schapen niet afdwaalden hebben 
schaapsdriften een heel karakteristieke structuur: 
trechtervormig met wallen of steilranden en een dich-
te beplanting.
Op verschillende plekken op de Veluwe zijn deze 
schaapsdriften nog (een beetje) herkenbaar. Een 
verhaal over de heide, dat de Veluwe van vroeger tot 
leven brengt. Leuk om het verhaal aan uw gasten te 
vertellen! Op de kaart zijn schaapsdriften weergegeven. 

AMBASSADEUR: DE GOUDVINK

Te bewonderen op de Doesburgerheide: de goud-

vink. Volg zijn zachte fluitende roep. Het mannetje 

is te herkennen aan zijn prachtige oranjeroze buik. 

Goudvinken komen vooral voor in bossen met veel 

ondergroei, omdat ze daarin hun nest maken. De 

Doesburgerheide (sinds begin 20ste eeuw geen heide 

meer maar bos, aangeplant voor houtproductie) 

biedt voor de vogel een perfect leefgebied. Lok hem 

naar uw vakantiepark door veel lage begroeiing aan 

te planten.

Over de Edese ambassadeurs
Ambassadeurs zijn karakteristiek voor een bepaalde 

plek in Ede. Een ambassadeur komt hier voor omdat de 

omgeving aan alle wensen van de soort voldoet, zoals 

bepaalde landschapskenmerken (openheid of juist ge-

slotenheid), of het voorkomen van bepaalde bomen en 

struiken (voor bijvoorbeeld voedsel).

 
Blader nu door naar het landschap van 
uw vakantiepark: het bos  pagina 20, 
de engen  pagina 24, het kampen-
landschap  pagina 28, en/of broek- 
en jonge heideontginning  pagina 32.
 

Ligt uw vakantiepark in dit deelgebied, dan zit u met uw park 
waarschijnlijk in het bos  pagina 20, of op de overgang naar 
het landschap ‘broek- en jonge heide ontginning’  pagina 32. 
Ook engen  pagina 24 zijn heel kenmerkend. Over de bijzon-
derheden van dit gebied leest u hiernaast.

LEGENDA

Engenlandschap

Bossen

Landbouwenclave

broek- en jonge 
heideontginning

ontginningsbasis

vakantiepark

natuurontwikkeling

landgoed

wild & recreatieroute

schaapsdrift
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Otterlo – Harskamp

Landgoed Harscamp 
Ten oosten van Harskamp ligt het eeuwenoude 
‘Huize Harscamp’. In 1909 kwam het huis en bij-
behorende landgoed in bezit van de familie Kröller- 
Müller, dat ook De Hoge Veluwe aankocht en 
uitbreidde. Oorspronkelijk was het landgoed meer 
dan 2000 hectare groot. Harscamp kreeg meer een 
agrarische functie, terwijl De Hoge Veluwe ontwik-
keld werd als natuurgebied. Kröller-Müller liet het 
landhuis naar een ontwerp van de bekende archi-
tect H.P. Berlage verbouwen. Aan het begin van de 
jaren zeventig werd een gedeelte van het landgoed 
Harscamp in gebruik genomen als kampeerterrein.
Er loopt een klompenpad over het landgoed. Ver-
schillende partijen willen de geschiedenis van het 
landgoed beter beleefbaar maken. Daar liggen ook 
kansen voor recreatieondernemers.

Natuurbad De Zanding 
Natuurbad De Zanding werd aangelegd als werkver-
schaffingsproject in de vooroorlogse crisisjaren. De 
graafwerkzaamheden begonnen in 1933. Op 29 mei 
1936 werd het natuurbad met theehuis geopend. De 
Zanding was niet de enige in zijn soort: in de jaren 
dertig werden nog meer openluchtzwembaden 
gegraven, zoals het natuurbad te Lunteren (1937), een 
zwembad op camping ‘De Leperkoen’ (1935) en een 
zwembad bij kamphuis ‘De Schelenberg’ (1935). Een 
kenmerkend stukje geschiedenis!

Natuurgebied De Zanding
In natuurgebied De Zanding ontdek je wat een afwis-
seling in landschap doet voor de natuur. In dit gebied 
nabij Otterlo komen stuifzand, heide en bos bij elkaar. 
Onder meer edelherten, reeën, zwijnen, dassen en 
eekhoorns voelen zich er thuis. 
De vijvers van De Zanding zorgen voor weer een an-
der leefgebied. De rugstreeppad komt er bijvoorbeeld 
voor. Deze pad houdt van dynamische omstandighe-
den en legt haar eieren in ondiep water – dat ze vindt 
in de vijvers van De Zanding. Ook voor de watervleer-
muis, die zijn voedsel vindt boven het wateroppervlak, 
is deze plek van belang. 

Huidige situatie huize Harskamp met invloed van Berlage. Natuurgebied de Zanding. 

Tekening van oude situatie voor verbouwing. 

AMBASSADEUR: DE EEKHOORN

Van alle zoogdiersoorten wordt de eekhoorn met 

afstand het vaakst in Otterlo waargenomen. Vanuit 

de aangrenzende bosgebieden komen de dieren in 

de groenstroken en tuinen zoeken naar eten. Soms 

steken ze daarbij de drukke Arnhemseweg over, 

en dat loopt niet altijd goed af. Speciaal voor de 

eekhoorns werden daarom in 2016 twee eekhoorn-

bruggen over de weg aangelegd. 

Ook iets doen voor de eekhoorn? Plant boom- en 

struiksoorten aan die de dieren als voedselbron of 

nestplaats kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld 

aan hazelaar, walnoot, beuk, grove den of tamme 

kastanje.

Ligt uw vakantiepark in de omgeving Otterlo en Harskamp, 
dan hebt u waarschijnlijk te maken met ‘bos en heide’  
pagina 20 en ‘broek- en jonge heide ontginning’  pagina 
32. Het nabij gelegen Nationaal Park De Hoge Veluwe is 
een belangrijke toeristische trekpleister. Uiteraard is er in 
de omgeving meer te ontdekken. Meer daarover leest u 
hiernaast.

Blader nu door naar het landschap van uw 
vakantiepark: bos en heide  pagina 20, de 
engen  pagina 24  en/of broek- en jonge  
heideontginning  pagina 32.

das

Engenlandschap

Bossen

heide & stuifzand

broek- en jonge 
heideontginning

ontginningsbasis

vakantiepark

schaapsdrift

landgoed

LEGENDA
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LEGENDA

Eng en stuifzand Wekerom
Het bos- en stuifzandgebied van het Wekeromse 
Zand is (levende) geschiedenis in een notendop.  
In de middeleeuwen ontstond hier heide, omdat 
de mensen bos kapten en vee lieten grazen. 
Door nog meer overbegrazing en door de heide 
af te plaggen - allemaal om landbouwgrond 
vruchtbaar te maken - verdween de heide en 
bleef alleen stuifzand over. Als we niets doen 
groeit Het Wekeromse Zand vanzelf weer dicht. 
Het is een van de laatste actieve stuifzandge-
bieden van Europa. Eigenaar Geldersch Land-
schap probeert het stuifzand daarom in stand te 
houden.
Dat stuivende zand was niet altijd handig. Op de 
Wekeromse Eng herken je nog de hoge wallen 
die boeren in het verleden hebben opgeworpen 
en beplant om het stuivende zand tegen  
te houden.

Celtic fields en boerderij uit de ijzertijd 
De gemeente Ede heeft veel complexen van 
raatakkers. Raatakkers of celtic fields zijn vier-
kante akkers die ontstonden rond 1100 v. Chr. 
De raatakker van het Wekeromse Zand aan de 
Vijfsprongweg tussen Wekerom en Meulunteren 
zijn de grootste én de bekendste. Deze raat-
akkers zijn pas in 1996 ontdekt. Later werden 
tijdens archeologisch veldonderzoek in de buurt 
ook nog sporen van maar liefst vijf boerderijen 

uit de ijzertijd gevonden. Beheerder Geldersch 
Landschap heeft een hectare met raatakkers ge-
restaureerd of gereconstrueerd. Een boerderij uit 
de ijzertijd (zoals we denken dat deze eruit heeft 
gezien) is herbouwd. Vanaf het uitzichtplatform en 
de picknicktafel kunt u genieten van de omgeving. 

Germaanse put
Tussen Lunteren en De Valk, midden tussen de 
weilanden, ligt een klein bosperceel met een me-
tersdiepe kuil, de Germaanse put. Uit deze waterput 
haalden boeren van het Wekeromse Zand rond 300 
voor Christus hun water. De huidige Germaanse put 
is een reconstructie. 
 

AMBASSADEUR: DE BUIZERD

Het bos rondom de Germaanse put vormt een be-

langrijke stapsteen tussen de grote bos- en natuurge-

bieden in. De overgang van bos naar agrarisch gebied 

is voor veel soorten interessant. Neem de buizerd, 

die graag vertoeft in het bos en in het agrarisch 

landschap jaagt op muizen, mollen en konijnen. Hoe 

geleidelijker de overgang, hoe liever de natuur het 

heeft. Misschien kunt u op uw park de overgang van 

open naar dichte natuur ook geleidelijker maken?

Ligt uw vakantiepark in dit deel- 
gebied, dan zit u waarschijnlijk  
in het landschap ‘broek- en jonge 
heideontginning’  pagina 32, bos  
en heide  pagina 20 of de engen  

 pagina 24. In dit gebied speelt 
vooral het stuifzand een belangrijke 
rol. Meer daarover leest u hieronder.

Blader nu door naar het landschap van uw  
vakantiepark: het bos  pagina 20, broek- en 
jonge heideontginning  pagina 32 en/of de 
engen  pagina 24.

Meulunteren, Wekerom, Roekel

14 // Stap 1

Stuifzand bij Wekeromse zand.

Celtic fields Lunteren.

IJzertijdboerderij.

Engenlandschap

Bossen

heide & stuifzand

broek- en jonge 
heideontginning

ontginningsbasis

vakantiepark

schaapsdrift

stuifzandwal
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AMBASSADEUR: HET EDELHERT

In de Hindekamp (een relatief nat landbouwgebied 

in de Ginkel) kun je het imposante edelhert tegen 

het lijf lopen. Het edelhert is het grootste land-

zoogdier in Nederland. Nog imposanter worden 

de mannetjes in de loop van de zomer, als hun 

gewei volgroeid raakt. Later, in de herfst, krijgen ze 

manen en een verdikte hals. Als dan in september 

en oktober de bronsttijd is aangebroken, zijn de 

mannetjes klaar om indruk te maken op de vrouw-

tjes (hindes). Je kunt ze dan al van grote afstand 

horen burlen (hun brullende lokroep). Vanaf het 

wildkansel van Stichting Natuurcentrum Veluwe 

heb je kans het edelhert te bewonderen.

Bennekom - Ginkel

Hoekelum
Het sfeervolle 18e-eeuwse huis van Landgoed 
Hoekelum springt meteen in het oog. Het huis 
wordt omringd door een vijverpartijen en bijzonde-
re bijgebouwen zoals een speelhuisje en een prieel. 
Over het landgoed lopen verschillende wandelpa-
den. Ook start hier klompenpad Breukerengpad. 
In de Koffiekamer van Boerderij Hoekelum kunnen 
wandelaars terecht voor koffie, lunch of borrel.

De Ginkel
Landbouwenclave de Ginkel wordt omringd door 
bossen en heideterreinen. De akkers en velden zijn 
omzoomd met brede houtwallen. Veel wildsoor-
ten zoals reeën en herten vinden hier hun voedsel. 
Het gebied heeft een vruchtbare bodem, vanwege 

een jarenlange bemesting met stalmest en heideplaggen. 
Een deel van deze mest was afkomstig van de schapen die 
overdag op de hei graasden en ’s avonds op stal stonden. 
Aan de grens van het gebied staat nog zo’n schapenstal, 
een schaapskooi. 
 
Op de Ginkelse Heide vonden in 1944 geallieerde lucht-
landingen plaats in het kader van Operatie Market Garden. 

Natuurcentrum Veluwe is een goed startpunt voor wande-
lingen door dit gebied. Het gebied wordt nog doorsneden 
door herkenbare oude lange ontginningswegen. Er liggen 
ook celtic fields (raatakkers, vierkante akkers die ontston-
den rond 1100 v. Chr.) en grafheuvels. Bij Bennekom zijn 
grafheuvels en een urnenveld gevonden uit de bronstijd en 
ijzertijd. Ze zijn aangemerkt als rijksmonument. 

De Ederhorst
Bosgebied de Ederhorst werd vanaf de jaren 30 van de 
vorige eeuw gebruikt door de H.O.R.A (Herstellingsoord 
Rustbehoevende Ambtenaren). Het gebouw is momenteel 
in gebruik voor jeugdpsychiatrie. Verder ligt in het gebied 
een vakantiepark met recreatiewoningen en een bedrij-
venterrein (Horapark).

Ligt u in het gebied van Bennekom en Ginkel, dan wordt u 
waarschijnlijk omringd door ‘heide en bos’   pagina 20 of 
een stukje ‘kampenlandschap’  pagina 28. In dit gebied 
zien we overal de samenhang tussen natuur en cultuur-
historie terug. Zo heeft de mens sprengen gegraven om 
de natuurlijke Renkumsebeek in het zuiden van het gebied 
van extra water te voorzien. In het gebied liggen graf-
heuvels en celtic fields. De schaapskooien vertellen het 
verhaal van het ontstaan van de heide. Meer daarover leest 
u hiernaast.

Blader nu door naar het landschap van  
uw vakantiepark: het bos  pagina 20,  
en/of het kampenlandschap  pagina 28.
 

Impressie van landmark ter ere van dropzone Ede op de  
Ginkelse heide (ontwerp, Karin Colen).

Landgoed Hoekelum.

LEGENDA

bossen

heide

kampenlandschap

vakantiepark

landbouwenclave

landgoed

Schaapskooi. Natuurcentrum Veluwe.
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Elke landschap is uniek, van de heideterreinen waar schapen grazen tot de kenmerkende 
engen rondom de dorpen. Elk landschap heeft zijn eigen kwaliteiten en verhalen. Als u 
gebruik maakt van die kwaliteiten, krijgen uw bezoekers een echt Veluwe-gevoel. In dit 
hoofdstuk leest u hoe u die kwaliteiten op uw park kunt laten terugkomen.

2

Stap

Wat past er bij uw landschap? 

Bos en heide | Engen | Kampenlandschap | Broek- en jonge heideontginning

De vakantieparken in de gemeente Ede  
liggen in vier verschillende landschappen.  
Op de kaarten kunt u zien in welk landschap  
uw vakantiepark ligt. Misschien ligt uw park 
zelfs  op de overgang tussen twee land - 
schappen – dat maakt het extra interessant.

De vier landschappen zijn:

Bos en heide:        pagina 20 

Engen:        pagina 24

Kampenlandschap:        pagina 28

Broek- en jonge heideontginning:        pagina 32

Grote bonte specht

Bos en heide bij de Zanding.

Landbouwenclave De Ginkel.

De Meulunterse eng bij Meulunteren.

Broekland in de buurt van Wekerom.
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Bos en heide
Op een warme zomerdag is het aangenaam koel tussen de 
bomen. Vakantiehuisjes gaan op in het bos; je ziet ze bijna 
niet. Met je ogen dicht hoor je alleen een zacht ruisen van de 
wind, het gezang van heel veel vogels. Een eekhoorn springt 
speels van tak naar tak.

Bos (perceel/rand)

Houtwal/singel

Bomenlaan/-rij

Haag

Waarom?
•  koelte en schaduw
•  beschutting
•  Veluwebeleving
•  hoge biodiversiteit 
•  struingebied
•  natuurlijk spelen

Waar?
•  aansluitend aan bestaand bos 
•  beschutte terreindelen
•  maak overgangen met mantel-  

en zoomvegetatie

Wat?
•  eik, berk en in mindere mate den (kijk vooral wat 

er in de omgeving staat en vul dat aan)
•  als aaneengesloten oppervlakten  op het terrein
•  langs buitenranden 10m breed aanplanten, wal 

max 1m hoog bij bosrand

Waarom?
•   afscherming
•  hoge biodiversiteit
•  goed te combineren met 

zoomvegetatie
•  nette inpassing van terrein 

vanuit omgeving

Waar?
•  langs buitenranden 
•  rondom parkeerplaatsen
•  robuuste structuren versterken
•  tussen de verschillende deel- 

gebieden

Wat?
•  bij bos: veel bomen in de houtwal/singel met vooral 

eik (berk en den aansluitend)
• bij heide: geen/weinig bomen, vooral berk en den
•  houtsingel 10 m breed 
•  heesters: hazelaar, geoorde wilg, hondsroos  en krent
•  groepsgewijze aanplant in groepen van 3 en 5 stuks
•  wal ongeveer 1m

Waarom?
•  beeldbepaler en  

structuurgever
•  architectuur versterken
•  oriëntatie
•  te combineren met haag 

of heesters, (toename 
biodiversiteit)

Waar?
•  hoofdentree
•  langs oude structuren
•  monumentaliteit (toegevoegde 

waarde voor het cultuurlandschap)

Wat?
•  Hollandse linde
•  berk
•  tamme kastanje
•  eik
•  beuk
•  denk ook aan een laan met  

gemengde soorten

Waarom?
•  afscherming/scheiding
•  lijnvormig element, kost 

weinig ruimte
•  structuur

Waar?
•  intensief gebruikte plekken
•  centraal gebied 
•  bij het zwembad (kan gecombineerd 

met hekwerk)
•  rond parkeerplaatsen
•  afscherming rond huisjes

Wat?
•  op droge grond: haagbeuk, (veld)esdoorn, haze-

laar, meidoorn, lijsterbes, roos, acacia
•  voor een speelser beeld: denk aan gemengde of 

ruige hagen 
•  voor insecten en vogels: krent, esdoorn, 

sleedoorn, appelbes, kastanje, rode beuk, kor-
noelje, linde, wintereik, ribes, kardinaalsmuts

•  laat u adviseren welke planten bij welke 
grondsoort horen

Waarom?
•  afscherming
•  beschutting
•  Veluwebeleving
•  hoge biodiversiteit

Waar?
•  aansluitend aan aangrenzende bos-

sen/bosstroken. 
•  als losse oppervlakten op het terrein

Wat?
•  versterking bosrand door aanplant van mantel  

met beuk, lijsterbes, meidoorn, Gelderse roos, 
hazelaar, vuilboom, taxus, hulst, kamperfoelie

Landschappelijke elementen bos en heide

In het landschap van bos en heide komen specifieke elementen voor.  
Ze bieden handvatten om het landschap op uw park terug te laten komen.

BOS

BOS & HEIDE

Struweel

Bos en heide lijken twee heel verschillende land-
schappen. Toch hebben ze veel met elkaar te 
maken. Als we de heide niet door schapen zouden 
laten begrazen zou deze vanzelf veranderen in bos. 

Van heide naar naaldbos naar loofbos
In de 19e eeuw werden op de heidegronden heel 
veel rechttoe-rechtaan naaldhoutbossen aange-
plant. Het grootste deel van het bos op de Veluwe 
bestaat nog steeds uit deze productiebossen, waar-
in grove den, douglas en fijnspar overheersen. 
De laatste jaren vormen we naaldhoutbossen 
steeds meer om naar loofbos met berken, eiken 
en beuken. Dat is beter voor de biodiversiteit. Er 
zijn ook nog stukken oud loofhout te vinden op de 
Veluwe, de zogenaamde malebossen, die door de 

gemeenschap gezamenlijk werden beheerd. In de 
bossen herken je ook vaak nog de oude lanen, op 
plekken waar van oudsher wegen liepen.

Hoog en laag, open en dicht
Wat opvalt in dit landschap zijn de grote hoog-
teverschillen en de zandverstuivingen. Eeuwlang 
hebben wind en ijs het landschap opgestuwd en 
uitgesleten. Bos vind je op de hogere gronden. Op 
de lagere, nattere plekken in het landschap legden 
mensen akkers aan. In dit landschap is veel afwis-
seling tussen dicht en open, met vaak een scherp 
contrast. Juist die afwisseling is voor bezoekers 
interessant: dichte bossen, kleine, besloten land-
bouwenclaves en open heidevelden waarop alleen 
solitair wat bomen groeien.

Zit u in het bos? Zorg dat het bos doorloopt op uw park,  
en gebruik soorten die u om u heen ziet. 

Edese bos. Wekeromse zand.
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Bloemrijke berm Waarom?
•  genieten van vlinders, 

andere insecten en kleine 
zoogdieren

•  hoge bijdrage biodiver- 
si teit 

Waar?
•  zonnige plekken in de luwte
•  aansluitend aan struweel
•  randen en overhoeken  

(niet alles hoeft intensief  
gemaaid te worden)

Wat?
•  bloemrijk bermenmengsel voor droge  

zandgrond, akkerrandenmengsel
•  laat u adviseren welke planten bij  

welke grondsoort horen

Solitaire boom

Kwetterbosje
(vogelbosje)

Waarom?
•  accentuering van mar-

kante plekken
•  schaduwbrenger
•  sfeermaker

Waar?
•  verspreid over het park
•  centrumgebied
•  speelplekken

Wat?
•  Hollandse linde
•  berk
•  tamme kastanje
•  eik
•  beuk
•  walnoot (tegen vliegen)

Waarom?
•  sfeermaker
•  natuurbeleving
•  trekt veel vogels   
•  voedsel en schuil- 

gelegenheid vogels

Waar?
•  verspreid over het terrein
•  luwteplekken
•  overhoeken

Wat?
•  geschikte bomen en struiken staan op de  

pagina ‘Vogelbosje bij huis’ op www.digibron.nl
•   zet veel soorten dicht op elkaar te voor veel  

beschutting

Stuifzand/-kom Waarom?
•  laag
•  trekt reptielen en  

insecten aan
• Veluwebeleving
•  bijdrage biodiversiteit

Waar?
•  zonnige plekken  in de luwte
•  overhoek
•  in de buurt van beplanting  

(niet aan zonzijde)

Wat?
•  geen beplanting
•  scherm af tegen betreding, bijvoorbeeld  

met houten stamme tjes

BOS & HEIDE

Waarom?
•  laag
•  in de herfst kleurrijk 
•  sfeermaker
•  Veluwebeleving
•  hoge bijdrage biodiver-

si teit

Waar?
•  zonnige plekken in de luwte
•  kansrijker als in de direct  

omgeving heide aanwezig is

Wat?
•  gebruik gebiedseigen heide, plaggen  

of maaisel (neem contact op met de  
beheerders van aangrenzende heide)

•  scherm af tegen betreding, bijvoorbeeld  
met houten stamme tjes

Heide

HEIDE

Bijzondere natuur in bos en heide

Het afwisselende landschap maakt dit gebied 
voor veel verschillende soorten interessant, 
zoals de hazelworm, zandhagedis, ringslang, het 
heideblauwtje, de nachtzwaluw, de bosmier, das 
en de zwarte specht. 

Voor de Edese heide is de zandhagedis speciaal, 
een van de vier hagedissoorten die in Nederland 
voorkomen. De zandhagedis houdt van zanderi-
ge gronden waar de temperatuur lekker oploopt. 
In dat warme zand graaft het vrouwtje haar eitjes 
in, zodat ze door de warmte van de zon uitbroe-
den. Zandhagedissen leven onder andere van 

insecten, die ze vinden op de bloemrijke plekken. 
Het mannetje krijgt in het voorjaar en de zomer 
een prachtige groene kleur op zijn flanken.
In het Edese bos is het vliegend hert karakteris-
tiek. Het vliegend hert is de grootste kever van 
Nederland en kan wel 8 centimeter groot wor-
den. De mannetjes hebben opvallende, gewei-
vormige kaken. Een bosrand met eiken, tussen 
heide en landbouwgebied, is goed leefgebied 
voor het vliegend hert. De larven hebben rottend 
eikenhout nodig om groot te worden. Het is dus 
belangrijk dat er genoeg dood hout in het bos 
achterblijft. Het vliegend hert is heel zeldzaam.

Tips voor recreatieparken

•  Laat het bos op het park tot de huisjes doorlo-
pen. Gebruik daarbij bomen en planten die je 
ook in het bos terugziet. Gasten genieten daar 
op verschillende manieren van: bomen zorgen 
voor koelte en schaduw, voor rust en voor 
iets om naar te kijken en te luisteren (vogels, 
eekhoorns, de ruisende wind). Bestaande (in-
heemse) bomen op het vakantiepark zijn dus 
goud waard.  

•  Kijk ook of het mogelijk is aangrenzend heide-
gebied door te laten lopen op het park.  Ook 
dit vergroot de Veluwe-beleving van gasten.

Ga nu naar stap 3 op pagina  38.

Voorbeeld van een camping tussen bos en hei

Ligt uw park precies tussen bos en hei, dan kun u landschapselemen-
ten uit de voorgaande tabel combineren om het landschap door te 
laten lopen op het park. Op het gedeelte van uw park dat in het bos 
ligt kiest u voor landschapselementen passend bij het bosbeeld, bij-
voorbeeld een bosrand, een bosperceel of struweel. Op het gedeelte 
op de heide kiest u vooral voor de lagere landschapselementen als 
heide, struweel en zandkommen en weinig bomen of boomgroepen 
om de kenmerkende openheid te bewaren.

Bos 

Bos 

Bos 

hei 

hei 

zand 

zandhagedis

vliegend hert
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Engenlandschap - Boslandschap

Bos                Eng               bebouwing

Engen zijn oude akkerbouwcomplexen. Je 
vindt ze op de overgang van het hogere bos 
naar het nattere Vallei-gronden: hier is de 
grond niet te droog en niet te nat. Engen 
werden door boeren samen gebruikt. Het 
zijn open gebieden zonder kavelgrenzen of 
beplanting. Boven aan de eng gaat dit open 
landschap over in dicht bos, onder aan de 
eng in agrarische bebouwing.

Wildwal
Aan de hoge zijde van de eng lag vaak een 
zogenoemde wildwal, die de gewassen en 
het vee tegen wild moesten beschermen. 
De wallen in de bosranden bij Wekerom 
moesten het dorp beschermen tegen stuif-
zanden. Door opstuivend zand werd zo’n 
wal soms wel 10 meter hoog. Tegenwoordig 
liggen ze vaak onherkenbaar en vervallen in 
de bosrand. 

Schapenmest en schaapsdriften
Voor bemesting van de engen speelden schapen 
eeuwenlang een belangrijke rol. Schapen werden 
gehouden in potstallen en begraasden de hei. 
De schapenmest met stro uit de potstal zorgden 
samen met heideplaggen voor vruchtbare akkers. 
De engen zijn daardoor steeds hoger en boller 
geworden. 
De schapen werden via de schaapsdriften naar de 
hei gebracht. Deze schaapsdriften vind je op som-
mige plekken nog terug (zie pagina 10, 11, 12 en 14).

Engen

Het is een aangename plek om te verpozen, hoog op de  
wildwal. Achter je de beschutting van het bos, waarin wat 
vakantiehuisjes verscholen liggen. Voor je een weids uitzicht 
over de eng. Een buizerd zweeft boven de akkers.  

Landschappelijke elementen engen

Engen kenmerken zich door hun openheid en agrarisch gebruik.

Engen zijn uniek, houd ze open!

Steenuilen

Solitaire boom

Houtsingel

Kwetterbosje
(vogelbosje)

Fruitboomgaard

Waarom?
•  afscherming
•  hoge biodiversiteit
•  nette inpassing in de 

omgeving

Waar?
•  langs buitenranden 
•  als inpassing in omgeving

Wat?
•  vnl. heesters van 4-6 m hoog
•  groepsgewijze aanplant in groepen van  

3 en 5 stuks
•  gemengde meidoornhaag (meidoorn,  

sleedoorn, roos, krent)
•  10m breed langs buitenranden

Waarom?
•  sfeermaker
•  natuurbeleving
•  trekt veel vogels   
•  voedsel en schuil- 

gelegenheid vogels  

Waar?
•  verspreid over het terrein
•  luwteplekken
•  overhoeken.

Wat?
•  geschikte bomen en struiken staan op de pagina 

‘Vogelbosje bij huis’ op www.digibron.nl
•   veel lage heesters dicht op elkaar te zetten met veel 

beschutting, veel voedsel en nestmogelijkheden.

Waarom?
•   hoort van oudsher bij  

boerderijen (gemengd 
bedrijf)

Waar?
•  bij centrumgebied
•  bij vast bouwwerk

Wat?
•  halfstam of hoogstam
•  oud-Hollandse rassen
•  denk ook aan fruithagen

Waarom?
•  beeldbepaler en struc-

tuurgever
•  architectonisch
•  orientatie

Waar?
•  bij oude structuren  

en vaste bouwwerken
•  op een plek waar ruimte is  

om te groeien, geeft schaduw

Wat?
•  Hollandse linde
•  berk
•  tamme kastanje
•  eik
•  beuk

Waarom?
•  afscherming/scheiding
•  lijnvormig element, kost 

weinig ruimte
•  structuur

Waar?
•  intensief gebruikte plekken
•  centraal gebied 
•  bij het zwembad (kan gecom-

bineerd met hekwerk)
•  rond parkeerplaatsen
•  afscherming rond huisjes

Wat?
•  beuk, meidoorn, wilde haag (meidoorn, sleedoorn, 

roos, krent)
•  denk ook aan gemengde of ruige hagen, deze geven 

een speelser en afwisselender beeld - een supermarkt 
voor insecten en vogels (soorten: krent, esdoorn, 
sleedoorn, appelbes, kastanje, rode beuk, kornoelje, 
linde, wintereik, ribes, kardinaalsmuts)

•  laat u adviseren welke planten bij welke grondsoort 
horen

Haag

Doesburger eng. Schapen op de Ginkelse heide.
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Bijzondere natuur op de engen

Akkers aan de randen van bosgebieden vormen een belangrijk 
foerageergebied voor reeën, holenduiven, geelgorzen, vinken 
en dassen. De das zoekt zijn eten op de agrarische percelen en 
heeft zijn burcht in het naastgelegen bos of een houtwal. Rond de 
schemer komt hij tevoorschijn op zoek naar een maaltje regen-
wormen. Ook gevallen fruit, noten, eikels, knollen, maïs, koren, 
paddenstoelen, knaagdieren, slakken en kevers gaan er goed in. 

Een andere vaste bewoner van de Edese eng is de steenuil. 
Steenuilen zijn honkvast en vaak trouw aan een erf. Ze hebben 
een voorkeur voor erven met verschillende elementen als oude 
schuren, fruitbomen en weitjes met schapen of pony’s. Vaak broe-
den steenuilen in nestkasten. Het kleinschalige landschap biedt 
beschutting aan de uilen, maar zeker ook aan de prooidieren, 
waardoor er voldoende voedsel te vinden is voor de vogels.

Tips voor recreatieparken

•  De open ruimtes van de engen worden steeds 
schaarser en unieker, houd ze dus open. 

•  Overgangen tussen vakantiepark en eng zijn 
goed vorm te geven met paden en een mei-
doornhaag. Hierdoor ontstaan prachtige om- 
metjes en een mooie afgewerkte parkrand.

•  Het beschermen of herstellen van wildwallen 
is de moeite waard, ze maken de overgangen 
helder en geven een spectaculair beeld over de 
agrarische, open eng.

•  Haal aangrenzende hekwerken rond de wallen 
weg en zorg ervoor dat ze weer beleefbaar zijn 
voor recreanten. Leg bijvoorbeeld een route aan 
over de wildwal.

Struweel

Steilrand

Akkerrand

Waarom?
•  afscherming
•  beschutting
•  Veluwebeleving
•  hoge biodiversiteit 

Waar?
•  tussen terreindelen

Wat?
•  versterking bosrand door aanplant van mantel  

met beuk, lijsterbes, meidoorn, Gelderse roos, 
hazelaar, vuilboom, taxus, hulst, kamperfoelie

Waarom?
•  kenmerkend akkergebied  

op de eng
•  biodiversiteit gering  

(sterk afhankelijk 
van soort,  locatie en 
combinatie met andere 
groenelementen) 

Waar?
•  accentuering van zichtlijnen 
•  tussen verschillende terreindelen
•  op overgangen en bijvoorbeeld rond 

parkeerplaatsen (verlaagd parkeren)

Wat?
•  geen opgaande beplanting
•  bloemrijk grasmengsel  

tbv biodiversiteit

Waarom?
•  genieten van vlinders, 

andere insecten en kleine 
zoogdieren

•  hoge bijdrage biodiver- 
si teit 

Waar?
• zonnige plekken in de luwte
•  aansluitend aan singels  

en struweel

Wat?
•  bloemrijk bermenmengsel voor droge  

zandgrond, akkerrandenmengsel
•  laat u adviseren welke planten bij  

welke grondsoort horen

Voorbeeld van een camping op de eng

Een goed in het landschap ingepaste camping op de eng ken-

merkt zich vooral door het gebruik van lage landschapselementen 

zoals hagen, struweel en akkerranden om de openheid op de eng 

te behouden. Gebruik bomen alleen bij de hoofdbebouwing zoals 

de receptie. Aan de rand van uw park kunt u bijvoorbeeld denken 

aan een lage houtwal met heesters. In de tabel op pagina 25 en 26 

leest u precies wat u waar aan kunt leggen voor het best resultaat.

Ga nu naar stap 3 op pagina  38.
Houtwal.

Meidoornhaag.

Eng

Eng
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Landschappelijke elementen van het kampenlandschap

In het kampenlandschap kunnen we de volgende landschapselementen herkennen.  
Soms lukt het om deze een plek te geven of te laten behouden in uw park.

Het kampenlandschap

Houtwallen scheiden een groepje huisjes af van het volgende. 
Er rijpen heerlijk zoete bramen. Altijd ritselt er wat, muisjes, 
meesjes, en wat misschien nog meer?

Open perceeltjes met beplanting langs de randen: dat kenmerkt de kampen.

Houtwal/singel

Bomenlaan/-rij

Waarom?
•   afscherming
•  hoge biodiversiteit
•  goed te combineren met 

zoomvegetatie
•  nette inpassing van terrein 

vanuit omgeving

Waar?
•  langs buitenranden 
•  rondom het parkeren
•  robuuste structuren  

op het terrein
•  tussen de verschillende  

terreindelen

Wat?
•  bomen in de houtwal/singel, vooral eik  

met berk en den aansluitend
•  Houtwal/singel 10 meter breed langs  

buitenranden, wal max 1m hoog 
•  Heesters: hazelaar, geoorde wilg, hondsroos en krent
•  groepsgewijze aanplant in groepen van 3 en 5 stuks
•  wal ongeveer 1m

Waarom?
•  beeldbepaler en  

structuurgever
•  architectuur versterken
•  oriëntatie
•  te combineren met haag of 

heesters, (toename biodi-
versiteit)

Waar?
•  hoofdentree
•  langs oude structuren
•  monumentaliteit (toegevoeg-

de waarde voor het cultuur-
landschap)

Wat?
•  Hollandse linde
•  berk
•  tamme kastanje
•  eik
•  beuk

Haag

Solitaire boom Waarom?
•  beeldbepaler en struc-

tuurgever
•  architectuur versterken
•  orientatie

Waar?
•  verspreid
•  bij belangrijke plekken

Wat?
•  Hollandse linde
•  berk
•  tamme kastanje
•  eik
•  beuk
•  walnoot (tegen vliegen)
•  fruitboom

Waarom?
•  afscherming
•  beschutting
•  Veluwebeleving
•  hoge biodiversiteit 

Waar?
•  tussen terreindelen
•  omzoming parkeerplaatsen

Wat?
•  beuk, lijsterbes, meidoorn, Gelderse 

roos, hazelaar, vuilboom, taxus, hulst, 
kamperfoelie

Struweel

Kampen zijn de kleinere, blokvormige eenmans-
engen of eenmansakkers, omzoomd door hout-
wallen, bosjes, lanen en boerderijen. Wegen 
slingeren er doorheen. Sommige kampen ver-
schillen nog steeds in hoogte, omdat elke boer 
op zijn eigen manier plaggenbemesting toepas-
te. Van oudsher liggen weilanden in de nattere, 
laaggelegen delen, de akkers en de boerderijen 
op de hogere, droge delen. 

Structuur verwaterd
Door modernisering van de landbouw is het kampen-
landschap op sommige plekken uitgekleed. Lanen, 
houtwallen en bosjes zijn verdwenen. Met nieuwe  
beplanting en paden kunt u de landschappelijke struc-
tuur versterken en de omgeving en uw park verrijken!
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zwarte mees

bosmuis

Waarom?
•  afscherming/scheiding
•  lijnvormig element, kost 

weinig ruimte
•  structuur

Waar?
•  intensief gebruikte plekken
•  centraal gebied 
•  bij het zwembad (kan gecombi-

neerd met hekwerk)
•  rond parkeerplaatsen
•  afscherming rond huisjes

Wat?
•  op droge grond: haagbeuk, (veld)esdoorn,  

hazelaar, meidoorn, lijsterbes, roos, acacia
•  voor een speelser beeld: denk aan gemengde  

of ruige hagen 
•  voor insecten en vogels: krent, esdoorn, 

sleedoorn, appelbes, kastanje, rode beuk,  
kornoelje, linde, wintereik, ribes, kardinaalsmuts

•  laat u adviseren welke planten bij welke grond-
soort horen

Kampenlandschap, Bennekom.

Voormalige locatie Wulvengoed aan de Driestweg, Bennekom.
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Tips voor recreatieparken

•  Houd de kampen open en beplant de randen 
met bijvoorbeeld lijsterbes, meidoorn en Gel-
derse roos (zie het overzicht met landschap-
selementen op pagina 29).

•  U kunt de structuur versterken door langs de 
randen paden met beplanting aan te leggen 
met bijvoorbeeld eik, berk, hazelaar, hulst en 
kamperfoelie (mantel-zoomvegetatie).

•  Deel het vakantiepark op in kleinere stukken 
met brede groene structuren ertussen. Dat 
past bij de kleinere schaal van het kampen-
landschap en is ook voor uw gasten prettig. 

•  Leg op de overgang van bos naar agrarisch 
landschap een mantel- en zoomvegetatie 
aan. Dat is een geleidelijke overgang van 
open naar dicht landschap. U kunt bijvoor-
beeld inhammen van 10 meter breed en 5 
meter diep kappen, zodat windluwe plekken 
ontstaan, interessant voor insecten en rep-
tielen.

•  Plant walnotenbomen aan. Vroeger stonden 
ze vaak op het erf, ze hielden de vliegen weg. 

•  Leg een moestuin en fruitboomgaard aan, die 
waren kenmerkend voor de boerderijen van 
de kampen.

Bijzondere natuur in het kampenlandschap

De erven van het kampenlandschap vormen het leefgebied voor 
onder meer de ree, bunzing, hermelijn, heggenmus, buizerd en 
de torenvalk. De torenvalk komt voor in agrarisch landschap, 
open natuurlandschappen, langs wegen en in boomgaarden. Hij 
is een welkome gast in boomgaarden. Fruittelers plaatsen vaak 
nestkasten bij een boomgaard, zodat de torenvalk kan meehelpen 
om (on)gedierte weg te vangen. Torenvalken zoeken hun voedsel 
door te bidden: ze slaan dan snel met hun vleugels en spreiden 
hun staart waardoor ze vrijwel stil in de lucht hangen. Zo speuren 
ze bijvoorbeeld naar veldmuizen. 

Fruitboomgaard

Kwetterbosje
(vogelbosje)

Steilrand

Akkerrand

Waarom?
•   hoort van oudsher bij  

boerderijen
•  sfeermaker
•  eetbaar

Waar?
•  bij centrumgebied  

of overhoeken

Wat?
•  met name eikengaarden en hoogstam- 

fruitgaarden met oude rassen
•  denk ook aan fruithagen

Waarom?
•  sfeermaker
•  natuurbeleving
•  trekt veel vogels
•   voedsel en schuil- 

gelegenheid vogels  

Waar?
•  verspreid over het terrein
•  luwteplekken
•  overhoeken

Wat?
•  geschikte bomen en struiken staan op de pagina 

‘Vogelbosje bij huis’ op www.digibron.nl
•  zet veel soorten struikvormende soorten dicht op 

elkaar voor beschutting

Waarom?
•  markering
•  inpassing, overgang
•  zichtbare hoogteverschillen
•  meer biodiversiteit wanneer op 

de zon ingezaaid met bloemrijk 
mengsel

Waarom?
•  genieten van vlinders, andere 

insecten en kleine zoogdieren
•  hoge bijdrage biodiversi teit 

Waar?
•  rondom speelplekken
• rondom  parkeren

Waar?
•  Zonnige luwteplekken op het 

terrein
•  aansluitend aan houtwallen, 

singels en struweel.

Wat?
•  geen opgaande beplanting, eventueel  

bloemgrasrijk mengsel t.b.v. biodiversiteit

Wat?
•  bloemrijk bermenmengsel voor droge zandgrond, 

akkerrandenmengsel
•  laat u adviseren welke planten bij welke grond-

soort horen

Voorbeeld van een camping  in het Kampenlandschap

U kunt het kampenlandschap terug laten komen op uw park door 

voor specifieke landschapselementen te kiezen. Op een camping in 

het kampenlandschap kunt u landschapselementen gebruiken om 

de camping op te delen in kleinere stukken met eigen identiteit.  Als 

u bijvoorbeeld een oude boerderij of schuur gebruikt als receptie 

kunt u deze centrumomgeving verfraaien met een boomgaard, 

een bijzondere boom of een haag. In de tabel op pagina 29 leest u 

precies wat u waar aan moet leggen voor het beste resultaat.

Ga nu naar stap 3 op pagina  38.

hermelijn torenvalk

Kamperfoelie.

bos

weiland
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Broeklanden waren de lagergelegen moerassige 
natte Valleigronden. De heidevelden waren de 
begraasde, armere gronden. Ze waren te nat of te 
voedselarm voor de landbouw. Vanaf 1850 tot het 
eerste deel van de vorige eeuw werd een deel van 
de broek- en heidelanden ontgonnen en geschikt 
gemaakt voor de landbouw. Verbeteren van ont -
 watering, de introductie van kunstmest en het 
aanleggen van infrastructuur speelden daarin een 
belangrijke rol.

Recht en open
Het landschap is heel recht en vierkant ver-
kaveld. De ontsluitingswegen liggen ver uit 
elkaar, waardoor het landschap heel open is. 
Vooral de wegen zijn beplant, beplanting langs 
de randen van percelen is er weinig. In het 
gebied liggen veel grote agrarische bedrijven 
met stallen. 

Een gevoel van ruimte overvalt je. Huisjes liggen als snippers 
in het rechte landschap, daartussen kleine groepjes bomen 
die langzaam bruin, oranje en rood kleuren. Takken buigen 
door van rijpe walnoten. 

Broek- en jonge heideontginning Landschappelijke elementen van de broek- en jonge heideontginningen

In het landschap van de jonge heideontginning kunnen we de volgende landschapselementen herkennen. 
Soms lukt het om deze een plek te geven of te laten behouden in uw park.

Haag

Houtsingel

Bomenlaan/-rij

Solitaire boom

Waarom?
•  afscherming
•  koelte en schaduw
•  beschutting
•  Veluwebeleving
•  hoge biodiversiteit 
•  struingebied
•  natuurlijk spelen
•  nette inpassing in de omgeving

Waar?
•  overgang buitenrand

Wat?
•  versterking rand door aanplant eik en berk, gelijk 

verdeeld over hele strook, gemengd aangeplant
•  versterking rand door aanplant van mantel met 

meidoorn, Gelderse roos, hazelaar, vuilboom, 
taxus, hulst, kamperfoelie

•  laat u adviseren welke planten bij welke grond-
soort horen

•  houtsingel 10 m breed langs buitenranden

Waarom?
•  beeldbepaler en  

structuurgever
•  architectuur versterken
•  oriëntatie
•  te combineren met haag of 

heesters, (toename biodiver-
siteit)

Waar?
•  hoofdentree
•  langs oude structuren
•  monumentaliteit (toegevoeg-

de waarde voor het cultuur-
landschap)

Wat?
•  Hollandse linde
•  berk
•  tamme kastanje
•  eik
•  beuk

Waarom?
•  beeldbepaler en  

structuurgever
•  oriëntatie

Waar?
•  verspreid
•  bij belangrijke plekken

Wat?
•  Hollandse linde
•  berk
•  tamme kastanje
•  eik
•  beuk

Waarom?
•  afscherming/scheiding
•  lijnvormig element, kost weinig 

ruimte
•  structuur

Waar?
•  intensief gebruikte plekken
•  centraal gebied 
•  bij het zwembad (kan gecom-

bineerd met hekwerk)
•  rond parkeerplaatsen
•  afscherming rond huisjes

Wat?
•  op droge grond: haagbeuk, (veld)esdoorn, haze-

laar, meidoorn, lijsterbes, roos, acacia
•  voor een speelser beeld: denk aan gemengde of 

ruige hagen 
•  voor insecten en vogels: krent, esdoorn, 

sleedoorn, appelbes, kastanje, rode beuk, kor-
noelje, linde, wintereik, ribes, kardinaalsmuts

•  laat u adviseren welke planten bij welke 
grondsoort horen

Waarom?
•  afscherming
•  beschutting
•  sfeerbepaler
•  Veluwebeleving
•  hoge biodiversiteit 

Waar?
•  tussen terreindelen
•  omzoming parkeren
•  plekken

Wat?
•  beuk, lijsterbes, meidoorn, Gelderse roos,  

hazelaar, vuilboom, taxus, hulst, kamperfoelie

Struweel

Een open gebied met rechte lijnen: dat past bij de 
broek- en jonge heideontginning.

32 // Stap 2

geelgors

Boven: boerderij Het Laar gelegen in open broekgebied.                
Rechts: olifantenpaadje door broekland.
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Tips voor recreatieparken

•  Structuren en landschappen in broek- en jonge 
heideontginningen staan vaak loodrecht op 
elkaar, zijn rechtlijnig en open. Breng dat terug 
in de inrichting van uw park.

•  Gebruik smalle compacte houtsingels als 
afscheiding van verschillende terreindelen en 
naar de omgeving.

•  Accentueer alleen het centrumgebied (en zijn 
bebouwing) met opgaande beplanting, zoals 
bijvoorbeeld een boomgaard of boomgroep/
solitaire boom.

•  Gebruik struweel en hagen op en rond het 
parkeerterrein en bijvoorbeeld als afscheiding 
tussen de huisjes en aan de parkrand.

•  Er komen veel akkervogels voor in dit landschap. 
Maak het voor deze soorten extra aantrekkelijk 
door het voedselaanbod in de winter te vergroten. 
U kunt bijvoorbeeld stroken met akkerkruiden 
van enkele meters breed aanleggen. 

•  Maak van vrijgekomen snoeihout een takken-
wal. Aan een bosrand, bij een boomgaard of 
in een tuin vormt de takkenwal een beschutte 
woon- en voortplantingsgelegenheid voor klei-
ne zoogdieren zoals egels, wezels en muizen. 
Vogels, waaronder het winterkoninkje en de 
heggenmus, vinden er nest- en schuilgelegen-
heid. Door de aanwezigheid van insecten op 
en in het dode hout vinden ze er ook voedsel. 
Bepaalde amfibieën zoals de gewone pad over-
winteren er graag.

Bijzondere natuur in broek- en jonge 
heideontginning

Kenmerkend voor de broek- en jonge heideontginning 
in Ede zijn onder andere de kleine watersalamander, de 
boomvalk, bijzondere paddenstoelen, de veldleeuwerik, de 
kwartel en de geelgors. De geelgors broedt op de grond. Hij 
houdt van een structuur, zodat hij tussen de hoge kruiden en 
struweel zijn nest kan verstoppen. In het struweel vindt hij 
bovendien voedsel in de vorm van zaden en insecten. Op de 
heidevelden tussen het agrarisch gebied en de bossen vindt 
deze bijzondere soort zijn plek. 

Fruitboomgaard

Kwetterbosje
(vogelbosje)

Steilrand

Akkerrand

Waarom?
•  sfeermaker
•  eetbaar

Waar?
•  bij hoofdgebouw of over-

hoeken

Wat?
•  met name eikengaarden en hoogstam- 

fruitgaarden met oude rassen
•  denk ook aan fruithagen

Waarom?
•  sfeermaker
•  natuurbeleving
•  trekt veel vogels
•   voedsel en schuil- 

gelegenheid vogels  

Waar?
•  verspreid over het terrein
•  luwteplekken
•  overhoeken

Wat?
•  geschikte bomen en struiken staan op de pagina 

‘Vogelbosje bij huis’ op www.digibron.nl
•  zet veel soorten struikvormende soorten dicht op 

elkaar voor beschutting

Waarom?
•  markering
•  inpassing, overgang
•  zichtbare hoogteverschillen
•  meer biodiversiteit wanneer op 

de zon ingezaaid met bloemrijk 
mengsel

Waarom?
•  genieten van vlinders, andere 

insecten en kleine zoogdieren
•  hoge bijdrage biodiversi teit 

Waar?
•  rondom speelplekken
• rondom  parkeren

Waar?
• zonnige plekken in de luwte
•  aansluitend aan singels  

en struweel

Wat?
•  geen opgaande beplanting, eventueel  

bloemgrasrijk mengsel t.b.v. biodiversiteit

Wat?
•  bloemrijk bermenmengsel voor droge  

zandgrond, akkerrandenmengsel
•  laat u adviseren welke planten bij  

welke grondsoort horen

Voorbeeld van een camping in broek- en jonge  
heideontginning

U kunt het landschap van de broek- en jonge heideontginningen 

terug laten komen op uw park door voor specifieke landschap-

selementen te kiezen. Het jonge broek- en heideontginningen 

landschap is een heel geordend en open landschap met rechte 

lijnen en weinig opgaande beplanting. Gebruik daarom alleen 

smalle houtsingels als afscheiding van uw park. Accentueer alleen 

het parkcentrum met boomgroepen of een (eetbare) fruitboom-

gaard. In de tabel op pagina 33 leest u precies wat u waar aan 

moet leggen voor het beste resultaat.

Ga nu naar stap 3 op pagina  38.

Takkenril.

weiland
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Intermezzo

De eigenaars van camping ‘Hent 
uut ’t Zaand’ hadden zeven 
zomerhuisjes toen ze eind jaren 
vijftig van de vorige eeuw een 
aanvraag indienden om ook de 

twee kippenhokken om te bou-
wen. De uitbreiding werd hele-
maal niet goedgekeurd, maar het 
is heel typerend voor de geschie-
denis van veel recreatieparken op 

de Veluwe: ze begonnen kleinscha-
lig, als agrarische nevenactiviteit. 
Leuk verhaal om aan uw gasten te 
vertellen!
Of wat dacht u van recreatiepark 
De Zanding, met het gelijknamige 
natuurbad. Een direct resultaat van 
de vooroorlogse crisisjaren. Zonder 
de werkverschaffing waren er waar-
schijnlijk niet zo veel openlucht-
zwembaden gegraven. 
Sommige verhalen liggen voor 
het oprapen, andere zijn wat meer 
verstopt, maar op elk recreatiepark 
zijn bijzondere cultuurhistorie of 
aansprekende verhalen te vinden. 
Het is leuk om daarnaar op zoek 
te gaan en uw bezoekers erover te 
vertellen.

Dat kan stap voor stap:

•  Verken de omgeving: wat zijn de 
kenmerken van het landschap? 
Welke historische elementen 
komen daarin voor?

•  Onderzoek de geschiedenis van 
uw park. Pak er oude fotoboeken 
bij, duik het archief in of raad-
pleeg oude kaarten en luchtfoto’s 
via internet. Misschien herinne-
ren bewoners van het gebied 
zich bijzondere verhalen over de 
geschiedenis van het park en zijn 
omgeving.

•  Probeer te achterhalen hoe het 
park er in het verleden heeft 
uitgezien en welke onderdelen 
daaraan nog herinneren (bijvoor-
beeld de groene inrichting of een 
zwembad).

•  Gebruik de bijzonderheden die u 
op het spoor komt ter inspiratie. 
Zo kan het verleden aankno-
pingspunten bieden voor een 
nieuwe inrichting van een vakan-
tiepark of een bron van verhalen 
om aan recreanten te vertellen.

•  Heeft u plannen voor uw park, 
gebruik het verleden van de plek 
als inspiratiebron voor het ruim-
telijk ontwerp.

Zoek uw eigen verhaal

Elk park heeft een eigen verhaal.  
Dat maakt ze uniek voor hun gasten!

Het zwembad van camping  “De Leperkoen”, datering 1936-1940.De kantine van camping “De Dikkenberg” was  
vormgegeven als schaapskooi, datering 1969-1970. 
Fotograaf Ja. Gazenbeek | Foto: Archief Jac. Gazen-
beekstichting.

Hent Uut ‘t Zaand voor haar plaggenhut (ca 1860), op de plek waar later het  
gelijknamige recreatiepark zou ontstaan | Archief Jac. Gazenbeekstichting | 
Foto: Archief Jac. Gazenbeekstichting.

Het natuurbad in vakantiepark “De Zanding” werd aangelegd als werkverschaffingsproject in de 
crisisperiode voor de Tweede Wereldoorlog. 
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3

Stap

Verbind uw park met de omgeving 

vakantiepark

Directe omgeving

Omringende landschap

Het verbinden van park en omgeving gaat 
over drie niveaus. Het landschap zorgt voor 
de grote lijnen, de directe omgeving voor de 
details, en het park zelf voor zijn eigen kleur. 
De kunst is om alle drie niveaus met elkaar te 
verbinden.

Wat is een landschappelijk raamwerk en 
waarom is het belangrijk?
U denkt na over de indeling van uw terrein naar ge-
lang behoefte van de recreanten en de sferen die u 
wilt creëren. Er ontstaan zo verschillende gebieden 
op uw terrein. Vaak worden deze gebieden onder-
ling van elkaar gescheiden door beplanting. Daar 
waar het vanuit de mens de behoefte is om gebie-
den te scheiden is het voor landschap en natuur 
juist heel belangrijk structuren te verbinden. 
Door omzomende  en interne groenstructuren 
met elkaar en met de omgeving te verbinden en 
beplanting op de omgeving af te stemmen ont-
staat er een duurzame landschappelijke structuur 
op uw terrein die bijdraagt aan zonering, natuur en 
Veluwebeleving. Dit noemen we het landschappe-
lijk raamwerk. In dit boekje vindt u per landschap-
stype elementen waaruit dit raamwerk kan worden 
opgebouwd. 

Om dit raamwerk duurzaam in stand te houden is 
het belangrijk dat deze voldoende robuust wordt 
aangelegd en vanuit een visie beheerd wordt en 
niet in veel eigendommen uiteen valt. 

Laat beplanting aansluiten

U heeft net gelezen wat kenmerkend is voor uw 
landschap en hoe u dat op uw park terug kunt 
laten komen. Het is nu de kunst om daadwerke-
lijk de verbinding met uw omgeving te maken. 
Hoe u dat doet, leest u hier.

Een vakantiepark moet niet liggen in, maar onderdeel 
zijn van een landschap. Je beleeft dan veel sterker de 
natuur, het landschap, de geschiedenis: het Veluwe-
gevoel. 

Laat beplanting aansluiten | Hekken en verbindingen

Elementen uit de omgeving op uw park | Aan de slag in uw park
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U wordt met een goed landschappelijk raamwerk 
op uw terrein naast een goede gastheer voor uw 
bezoekers ook gastheer voor in de omgeving voor-
komende dieren en insecten. 
Natuurlijk heeft u al beplanting op uw terrein 
staan. Het is verstandig deze eerst goed in beeld te 
krijgen en een onderdeel te laten worden van het 
landschappelijk raamwerk. Net als onderzoek naar 
bestaande en nieuwe natuurwaarden. 
Met nevenstaande schematische tekening (land-
schappelijk raamwerk) wordt verbeeld hoe deze 
aspecten meegenomen kunnen worden op uw 
recreatieterrein, rekening houdende met de kern-
kwaliteiten van de Veluwe waar we trots op zijn en 
waarvoor de recreanten naar de Veluwe komen. 

Naast dat beplanting bijdraagt aan de natuurwaarde 
en beleving op uw terrein dient het ook andere, 
namelijk ruimtelijke aspecten. Zo is het goed langs 
de randen afschermende beplanting neer te zetten. 
Tenslotte wilt u ook dat uw terrein bijdraagt aan de 
omgevingskwaliteit. Maar het hangt er natuurlijk 
wel vanaf of de ernaast gelegen gronden bestaan 
uit bos of open landschap. En om goed bij het 
landschap aan te sluiten kunnen ook karakteristieke 

landschapselementen gebruikt worden. Zo lagen 
er langs de Engen wildwallen. Schaapsdriften lagen 
verdiept, er komen natuurlijke hoogteverschillen 
voor maar ook steilranden. Rondom boerderijen 
zien we veel beukenhagen en notenbomen. Aan-
gelegde waterpartijen en vijvers zijn niet streekei-
gen en passen niet bij de Veluwe beleving.

Elke hoek van deze tekening (schematische weergave van een landschap-
pelijk raamwerk), sluit aan bij een landschaps type. Gebruik soorten uit 
de omgeving. Enkele robuuste structuren die in verbinding staan met de 
omgeving sluiten beter aan op het landschap dan geïsoleerde groenspots. 
Vergeet ook de (afschermende) randen niet. Hoe u randen toepast, hangt 
natuurlijk wel helemaal van uw omgeving af: in stap 2 hebt u gelezen welke 
landschapselementen in uw landschap passen.

Tips voor beplanting die aansluit  
bij de omgeving

•  Kies planten die ook in de omgeving voorko-
men en zorg voor diversiteit. Het ziet er mooi 
uit en trekt dieren aan die hier van nature 
thuishoren, denk aan eekhoorns op het terras 
en kloppende spechten in de bomen. Zo past 
de meidoorn beter in een agrarische omgeving, 
in de buurt van een landgoed kiest u misschien 
voor beuk. Hoogopgaande beplanting past in 
een bosgebied.

•  Zorg voor variatie in beplanting, een verschil in 
bloei, vruchten en zaden. Dat is aantrekkelijk 
voor dieren en ook voor uw gasten!

•  Zorg voor groene plekken waar dieren rust 
vinden, zoals een dichte gemengde haag of een 
groep dennen. Maak daarnaast robuuste ver-
bindingen tussen het groen op het park en de 
omgeving. Dat is een uitnodiging voor dagjes-
mensen, dieren en insecten van buiten.

•  Een mooie afschermende randbeplanting laat 
uw park mooier opgaan in uw omgeving. Voor 
een goede randbeplanting is ongeveer 10 meter 
nodig. Om goed bij het landschap aan te sluiten 
kunt u ook karakteristieke landschapselemen-
ten gebruiken, bijvoorbeeld wildwallen langs de 
engen. 

We illustreren het met een paar afbeeldingen:  

Eng

Eng

Eng

bos

Eng

bos

Als uw park ligt op 
de overgang van bos 
naar eng, dan kunt u 
de bosrand het beste 
op uw park door 
laten lopen.

Ligt uw park tussen eng 
en bos dan verschieten  
uw parkranden van kleur… 
Bij het bos bijvoorbeeld 
met een bosrand en stru-
weel en aan de kant van 
de eng blijft de beplanting 
wat lager, bijvoorbeeld 
met een meidoornhaag 
en akkerranden.

Ligt uw park op de 
eng dan blijft de 
beplanting bij voor-
keur laag en worden 
bomen alleen toe-
gepast bij de hoofd-
bebouwing op het 
park. Bijvoorbeeld de 
receptie.

Verschillende soorten begroeiing naast bospad. 

Deze Boomtent op de Hertshoorn past goed bij boslandschap.  
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Driehoekjes
Mensen en dieren volgen niet altijd de gebaande 
paden maar snijden stukjes af. Zo ontstaan drie-
hoekjes van paden en, zoals we ze vaak noemen, 
olifantenpaadjes. Wie er op let ziet ze overal. U zult 
ze ook op uw vakantiepark tegenkomen. 
Deze driehoekjes zijn echte beeldbepalers. Vaak 
zijn ze beplant. Een welgemikte bank of tafel op 
zo’n plek vergroot de beleefbaarheid, schoonheid 
en bruikbaarheid van ons landschap. U kunt ze ook 
accentueren met beplanting van struiken. 
 

Bloemrijke bermen
Op verschillende plekken op de Veluwe komen 
bijzondere bloemrijke, schrale bermen voor. Deze 
bermen zijn niet verrijkt met zwarte grond en dus 
voedselarm. Daardoor komen er veel bijzondere 
planten- en diersoorten voor. 
Dit soort bloeiende, nectarrijke randen zijn heel 
belangrijke voor vlinders en bijen. Een goede aan-
vulling voor uw park. Kleine moeite, groot plezier, 
want uw gasten genieten ook van die kleurenrijk-
dom.
 

In uw directe omgeving zijn waarschijnlijk specifieke elementen te 
vinden die het landschap kleur geven. Misschien kunt u ze ook op 
uw vakantiepark een plek geven.

Elementen uit de omgeving op uw park

Tip

•  Vlinderbloemenmengsels bieden een zomer 
lang nectar voor vlinders. Er zijn meerjarige 
mengsels te koop, speciaal voor inheemse 
bloemen.

Het is nu vaak de gewoonte om parken grotendeels af te sluiten van de omgeving.  
Dat is jammer, want als u uw park openstelt voor bezoekers en voor dieren geeft dat 
plezier aan twee kanten. 

Hekken en verbindingen

Hekken
Veel vakantieparken worden omsloten door een 
hekwerk. Begrijpelijk, maar het is voor recreanten 
en passerende bezoekers niet zo’n gastvrij gezicht. 
Door het woud aan hekwerken raken bovendien 
dieren opgesloten of uit koers.

Aansluiten bij recreatieve routes
Leg op uw park openbaar toegankelijke door-
gangen (poortjes) en paden aan die aansluiten 
op klompenpaden, wandelroutes, ruiterroutes en 
mtb-routes in de omgeving. Gasten op uw park 
lopen zo gemakkelijk ‘naar buiten’, recreanten uit 
de omgeving brengen sneller een bezoekje aan 
uw park en de horeca op uw park. Het wordt extra 
aantrekkelijk als u faciliteiten realiseert voor deze 
recreanten, zoals rustpunten voor fietsers, een 
aanbindplek voor paarden, een fietsenstalling voor 
mountainbikes of oplaadpunten voor elektrische 
fietsen.

Doorgang voor dieren
Wat is er voor uw gasten mooier dan een passeren-
de das of vos? Nu wordt de verplaatsing van veel 
soorten onmogelijk door hekwerken. Kleine gaten 
in de omheining kunnen een uitkomst zijn voor 
zoogdieren zoals das, ree of boommarter. Zorg 
ook voor een natuurstrook, zodat ze zich veilig en 
beschut kunnen verplaatsen. 
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distelvlinder

Passeerbaar hekwerk voor kleine dieren. Aanbindplek voor paarden en rustplek voor de ruiter.

Ruiter op de Ginkelse heide.
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Tips

• Haal overbodige hekwerken weg. 

 

•  Zet hekken niet direct aan de openbare weg 
maar op een paar meter afstand in een bos-
strook of achter een heg.

• Laat recreatieve routes door uw park lopen.

Er zijn nog meer concrete maatregelen om uw 
park onderdeel te maken van de omgeving.

Aan de slag in uw park

Tips help streekeigen natuur een 
handje:

•  Laat dood hout liggen. Dat vergroot de biodi-
versiteit. In Nederland zijn we gewend dood 
hout op te ruimen, maar dood hout trekt heel 
veel soorten insecten aan. En dat vindt bijvoor-
beeld de zwarte specht ook weer aantrekkelijk. 
Hang op een rustige plek nestkasten op voor 
broedvogels, vleermuizen of eekhoorns, of 
plaats een insectenhotel. 

•  Zorg voor planten en bloemen die jaarrond 
bloeien.

•  Leg een mantel-zoomvegetatie aan, een gelei-
delijke overgang tussen bos en grasland. Juist 
in die overgangen leven veel soorten planten en 
dieren.

Help de streekeigen natuur een handje
Als uw vakantiepark beter verbonden is met het 
landschap, wordt het park vanzelf ook voor de 
natuur aantrekkelijker. Daar genieten ook uw  
bezoekers van. Met simpele ingrepen kunt u  
de natuur een handje helpen. Bekijk de tips  
hiernaast.

10 m

grasland               zoom               mantel            bos

hazelworm

bijenhotel

akkerhommel

grasklokje

korenbloem met bij

mantel-zoomvegetatie

Klompenpad. Mountainbikers op de route in de gemeente Ede.

Landelijk hek bij landgoed Kernhem.



 •  Maai niet alle vegetatie bij een vijver of poel 
kort. 

•  Varieer ook met maaien rond de huisjes  
(kort en lang), dat is veel mooier uit dan 
overal dat kortgemaaide gras. Het is ook 
aantrekkelijk om bloemrijke of kruidenrijke 
grasmengsels te gebruiken. 

•  Plant heesters en bessen aan, daar kunnen de 
vogels van eten.

•  Leg houtrillen of takkenrillen (een smalle 
takkenhoop) aan. Takkenrillen zorgen zowel 
voor privacy voor de gasten als voor een 
toename van biodiversiteit. 

•  Vertel uw gasten over de natuur op uw park. 
Dat kan met informatiepanelen, excursies, 
speciale routes of observatiepunten bij drink-
plaatsen of voedertafels. Met reptielenplaat-
jes hebben bezoekers ineens meer kans om 
die mysterieuze hazelworm te zien. 

•  Zorg ook voor rustige plekken op uw park 
waar niet veel gasten (kunnen) komen. Deze 
plekken zijn erg aantrekkelijk voor dieren.

Parkeren, verharding en verlichting
Ook bij de inrichting van uw parkeerplaatsen kunt 
u rekening houden met het omliggende landschap. 
Met of zonder bomen, met hagen tussen de par-
keervakken, de keuze voor beplanting, de keuze 
voor verharding, bijvoorbeeld natuurlijke halfverhar-
ding zoals grind, split, Nobre Cál, maar ook boom-
schors en houtsnippers, het kan allemaal bijdragen 
aan het Veluwe gevoel van uw bezoeker. 

Om bezoekers te laten zien dat ze in de natuur zijn, 
kunt u ook kiezen voor speciale verlichting. Vleer-
muizen zijn gevoelig voor verstoring door licht, 
vooral door blauw en ultraviolet licht. Door een 
amberkleurige, UV-vrije ledlamp (Batlamp) op te 
hangen verkleint u de verstoring en blijft de Veluwe 
een donkere plek.

46 // Stap 3

Behoud streekeigen bebouwing
Veel streekeigen gebouwen worden gesloopt, terwijl 
ze de streek karakter geven. U kunt dit soort gebouwen 
behouden door ze een functie te geven, bijvoorbeeld als 
campingwinkel, opslag of receptie. Een voorbeeld van 
een toonaangevend gebouw dat het omliggende gebied 
veel karakter geeft is de de schaapskooi op de Ginkel.  
Maar er zijn allerlei gebouwen uit allerlei andere karakte-
ristieke gebouwen te bedenken. 

Oud boerenerf.

Kinderen op pad met de boswachter.
Gras en natuurlijke halfverharding geeft een groen beeld. 

Tips:

•  Leg parkeerplaatsen niet direct aan de openba-
re weg maar op enige afstand uit het zicht.

•  Omzoom parkeerplaatsen met hagen of hees-
ters om de auto’s uit het zichtte houden

•  Probeer de oppervlakte verharding voor wegen 
en parkeerplaatsen zo klein mogelijk te maken 
om een groen beeld te houden

•  Gebruik bomen op parkeerplaatsen in het 
boslandschap om het Veluwegevoel te vergro-
ten

•  Beperk verlichting op uw park tot die plekken 
die daar echt om vragen zoals bijvoorbeeld het 
centrumgebied

Parkeerplekken met een landschappelijke inpassing.

Voorbeelden van landschappelijk ingepaste parkeerplaatsen.

47 

Natuurlijke inrichting kampeerplek. 
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Intermezzo

Ede is FoodValley! Het biedt een thema 
waar u ook in het park bij kunt aanslui-
ten. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
streekproducten aan te bieden in een 
winkel of restaurant. Veel bezoekers 
waarderen het als ze producten uit 
de directe omgeving kunnen nutti-
gen. Dat kan ook door producten van 
boeren uit de directe omgeving aan te 
bieden. Met het verhaal van de boer 

erbij. Gasten fietsen de volgende dag 
langs de boerderij waar ze over heb-
ben gehoord en van hebben geproefd. 
Het past wellicht ook om eetbaar 
groen op uw terrein in te passen. Wat 
dacht u van kastanjes, walnoten, beu-
kennootjes, hazelnoten, wilde appel 
en bosbes? Maar ook een haag met 
bessenstruiken is een leuk alternatief. 
Allemaal soorten die van nature hier 
voorkomen. 

Food Valley

Boven: bezoek aan de boer.
Onder: samen streekproducten 
eten aan lange tafels verhoogt de 
Veluwebeleving van uw gasten.
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4

Stap

Denk ook eens aan...

In dit inspiratieboekje ligt de nadruk op landschap, natuur en cultuurhistorie.  
Dat gaat eigenlijk over een duurzame toekomst van uw park. Met duurzaamheid 
kunt u nog verder aan de slag. Een paar ideeën om u op weg te helpen.

... duurzaamheid

Green Key
Met het Green Key-keurmerk kunt u laten zien dat u 
serieus bezig bent met duurzaamheid, maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen, natuur en milieu. 
Om het keurmerk te mogen voeren moet u aan een 
aantal voorwaarden voldoen, zoals een duurzaam 
energieverbruik en het scheiden van afval.  
(www.greenkey.nl)

Energie besparen
Met slimme oplossingen zoals een aanwezigheids-
detectie voor buitenverlichting, kranen die vanzelf 
uitgaan, LED-verlichting en groene schakelaars 
kunt u veel energie besparen. 

Duurzame energie
Wek zelf duurzame energie op! U kunt zonne-
panelen op het dak van vakantiehuisjes aan-
leggen, kleine windmolentjes plaatsen, stoken 
met een houtpellet-kachel of een warmtepomp 
installeren.

Mobiliteit
De vloot met elektrische auto’s groeit snel. 
Steeds meer bezoekers moeten in de toekomst 
hun auto’s op kunnen laden. Die laadinfrastruc-
tuur kunt u misschien ook wel koppelen aan 
zonnepanelen of met de stroomvoorziening  
van de huisjes (smart-grid).

Inzetten op electrisch vervoer. Duurzame energiebronnen. Houtpellet-kachel.
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Intermezzo

Op de Zuid-Ginkel ligt een rijke 
historie rondom de Tweede We-
reldoorlog. De verhalen en gebeur-
tenissen verdienen het om verteld 
te blijven worden en beleefbaar te 
houden. Elk jaar in de maand sep-
tember wordt op de Ginkelse Heide 
Operation Market Garden herdacht. 
Behalve de Airborne herdenking 
organiseert Ede meer op het gebied 

van herinneringstoerisme, zoals 
speciale ‘battelefieldtours’. Vakantie-
parken kunnen aansluiting zoeken bij 
thema evenementen of bijvoorbeeld 
een thema route in hun omgeving. 
Op die manier kunnen recreanten 
die afkomen op deze activiteiten 
uitgenodigd worden het park te be-
zoeken waardoor de diversiteit van 
bezoekers aan het park groter wordt. 

Herinneringstoerisme

Duurzame materialen 
Steeds meer grondstoffen worden schaars of 
hebben een negatieve invloed op natuur en milieu. 
Door materialen te gebruiken die gerecycled zijn 
of te recyclen zijn helpt u het milieu een handje. 
Materialen van natuurlijke oorsprong zijn altijd een 
goed idee: in de buitenruimte zorgen ze ook voor 
een meer natuurlijke uitstraling van het park. 

Klimaatbestendigheid
Het klimaat verandert: regen valt vaker in pieken 
en de gemiddelde temperatuur gaat omhoog. Met 
minder tegels en asfalt kan water makkelijker de 
grond inzakken en voorkom je wateroverlast. Meer 
groen zorgt voor verkoeling op warme dagen. In 

de natuur is het merkbaar enkele graden koeler dan in 
een stedelijke omgeving. Naast voldoende zon wordt 
het ook steeds belangrijker om ook voldoende schaduw 
op het terrein te hebben. 

Sociaal ondernemen 
Sluit ook in sociaal opzicht aan bij de omgeving en zoek 
de samenwerking op met bedrijven en organisaties uit 
de buurt. Samen met een natuur- of landschapsorgani-
satie kunt u bijvoorbeeld natuurcursussen verzorgen. U 
kunt streekproducten van een lokale boer verkopen. Het 
is ook leuk om met andere ondernemers een thema-
route aan te leggen, de dorpsentree te verbeteren of een 
gebied rolstoelvriendelijker te maken. Of bied mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt werk aan op uw park. 

Herdenking Operation Market Garden.

Sherman tank.

Airborne monument Ginkelse Heide.

Bouwen met duurzame materialen. Gebruik maken van schaduwplekken. Boven: sociaal ondernemen.

Tip

•   Op www.regioambassadeur.nl kunnen 
receptionisten en ondernemers gratis 
online trainingen vinden over de Veluwe 
en Ede.
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Wat doe je met een goed idee?

NEEM CONTACT OP
met balie bouwen, wonen en 
milieu voor meer informatie

IDEE?

INSPIRATIE OPDOEN
met het inspiratieboek

IDEE 2.0
dat aan de voor-
waarden voldoet

STUKKEN  
INDIENEN
online via Planatelier 
planatelier@ede.nl

OM TAFEL MET
team Recreatie & Toerisme

IDEE 3.0
nieuwe versie

INDIENEN PLAN
van idee naar plan

BEOORDELING PLAN
principebesluit B&W

START PROCEDURE
bestemmingsplan 
of vergunningaanvraag
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colofon 
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