
Groot Berg en Bos:
buiten, beleven, doen...
De Westrand als recreatief overgangsgebied met een veelvoud aan ´doedingen´.

Sfeerbeeld Westrand Schetsmatige verbeelding ruimtelijke verdeling natuur, recreatie, infrastructuur

Ruimtelijk model

Recreatief profiel
De Westrand is in dit scenario primair een overgangszone waar 
de dynamiek van stad zich vermengt met de rust van de Veluwe. 
In deze zone is ruimte voor een veelvoud aan grote en kleine 
recreatieve functies die profiteren van de  outdoor-kwaliteiten 
van het gebied. Er worden een aantal kernen ontwikkeld die als 
transferia functioneren en van waaruit het gebied verkend kan 
worden. Dicht bij die kernen liggen de meest intensieve attrac-
ties. Verder weg worden de recreatieve voorzieningen kleinscha-
liger en extensiever. 

Natuur profiel
Het doorontwikkelen van de Westrand met meer recreatieve 
voorzieningen levert extra druk op voor de bestaande natuur. Om 
dit scenario mogelijk te maken zal er op andere locaties natuur-
winst geboekt moeten worden. Dat kan maar zeer beperkt in de 
Westrand zelf (b.v. door natuurontwikkeling op locaties van b.v. 
sportpark Ordenbos, AGOVV) en zal daardoor ook op de schaal 
van de Veluwe moeten worden gezocht.

Infrastructuur benadering
Het realiseren van transferia inclusief een optimale ontsluiting 
op het bovenregionale verkeersnetwerk (auto en OV) is voor-
waardelijk voor de doorontwikkeling. Door parkeeroplossingen 
collectief te organiseren in plaats van ieder voor zich ontstaat 
meer efficiency.

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. 
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Legenda
Alle aanduidingen zijn indicatief en schematisch


