
Apeldoorns kant:
Rust, ruimte en cultuur...
Stad, paleis en Veluwe zijn maximaal verweven in de Westrand waar woongenot en ruimte 
centraal staan. Kwantitatieve groei vindt op andere plekken plaats.

Sfeerbeeld Westrand Schetsmatige verbeelding ruimtelijke verdeling natuur, recreatie, infrastructuur

Ruimtelijk model

Recreatief profiel
De ontwikkelruimte die topattracties nodig hebben om te kunnen vernieu-
wen en groeien wordt in dit scenario aangegrepen om te onderzoeken 
of dat ook op een andere plek dan in de Westrand kan plaatsvinden. Bij-
voorbeeld op plekken die dichter aan de nationale infrastructuur liggen. 
Hierdoor kan de Westrand van Apeldoorn zich ontwikkelen tot een rustig 
gebied waar de recreatie veel kleinschaliger vormen aanneemt en meer 
geënt is op de cultuurhistorie en koninklijke allure van het gebied.

Natuur profiel
De natuur profiteert mee van een extensivering van de Westrand. Tegelij-
kertijd ontstaat er daardoor alle ruimte om op kleine schaal te kijken of er 
bijvoorbeeld ruimte is voor woningbouw die aansluit op de bijzondere kwa-
liteiten van deze Veluwerand en daarmee als kostendrager kan functione-
ren voor de doorontwikkeling van de natuur en extensieve kleinschalige 
recreatieve ontsluiting van het gebied. Op de nieuwe locaties van groot-
schalige attracties ontstaat naast het natuurvoordeel van minder versto-
ring door kortere aanrijroutes vanaf de snelweg, ook een kans om de in-
passing zo duurzaam, natuurinclusief en innovatief mogelijk te realiseren.

Infrastructuur benadering
In de Westrand zelf verschuift het gebruik van auto veel meer naar een 
netwerk van fiets- en wandelpaden. Tegelijkertijd hoort bij dit scenario ook 
een herplaatsing van attracties op een andere plek inclusief uitbreidings-
mogelijkheden en goede parkeervoorzieningen in de nabijheid van de nati-
onale infrastructuur. 

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 

Woon programma

Infrastructuur (fiets/voet)

Groene verbindingen tus-
sen stad en Veluwe

Legenda
Alle aanduidingen zijn indicatief en schematisch


