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Apeldoorn Adventure Park (AAP):
I Apeldoorn / visit Apeldoorn...
In de Westrand liggen drie werelden naast elkaar. Die van Apeldoorn als nationale toeristische 
bestemming. Apeldoorn als comfortabele woonstad. En de eindeloze natuur van de Veluwe.

Sfeerbeeld Westrand Schetsmatige verbeelding ruimtelijke verdeling natuur, recreatie, infrastructuur

Ruimtelijk model

Recreatief profiel
Het doorontwikkelen van onze nationale topattracties is gebaat 
bij ruimte en meer onderlinge synergie. Soms is dat op de huidi-
ge plek lastig te realiseren omdat ze te ver van elkaar af liggen. 
Dit scenario zet daarom in op clustering van dat soort topattrac-
ties tot het ´Apeldoorn Adventure Park´. Een plek waar ruimte is 
voor vernieuwing en groei. Buiten die twee kernen ontwikkelt de 
Westrand zich tot laag dynamisch uitloopgebied voor de stad. 

Natuur profiel
Met het clusteren van de grootschalige recreatieve voorzienin-
gen ontstaat buiten het AAP ruimte om de natuur nog robuuster 
te maken dan hij al is (zoneringsprincipe). Naast maximale dyna-
miek nabij het AAP zal er actief worden gewerkt aan aanvullende 
zoneringsmaatregelen zodat elders in het gebied ook echt maxi-
male rust en stilte wordt gerealiseerd. 

Infrastructuur benadering
Het lokale en (boven)regionale verkeer wordt ontvlochten door-
dat het AAP niet via de stadsinfrastructuur is ontsloten maar 
vanuit de Amersfoortseweg. Door de schaalgroei ontstaat er wel 
een goede mogelijkheid om collectief openbaar vervoer richting 
het station te ontwikkelen. Dit scenario is gemaakt als onderdeel van het planproces om te ko-

men tot een gedragen lange termijnvisie voor de ontwikkeling van 
de Westrand van Apeldoorn. Het doel van deze scenarios is om de 
verschillende keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden in beeld 
te brengen. Geen van de scenarios moet dan ook gezien worden als 
een uitgewerkt ruimtelijk plan. Plankaarten en visualisaties zijn dan 
ook indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Recreatief programma 

Parkeervoorziening 

Infrastructuur (auto)

Infrastructuur (fiets/voet)

Herontwikkeling als natuur

Legenda
Alle aanduidingen zijn indicatief en schematisch


