
Roots in the Woods:
beleef de Veluwe...
Het Veluws DNA stuurt de ontwikkeling van zowel de totale Westrand als elke attractie.

Sfeerbeeld Westrand Schetsmatige verbeelding ruimtelijke verdeling natuur, recreatie, infrastructuur

Ruimtelijk model

Recreatief profiel
Vanuit een overkoepelend inhoudelijk thema dat is gebaseerd 
op het ´DNA van de Veluwe´ ontwikkelen bestaande en nieuwe 
recreatieve voorzieningen zich door. Iedere attractie doet dat 
op een eigen plek en op zijn eigen manier, maar wel allemaal 
op zo´n manier dat ze  iets uitdragen van dat gezamelijke DNA. 
Daarmee zet dit scenario eerder in op een kwalitatieve dooront-
wikkeling dan op kwantitatieve groei. Het eindbeeld is een ver-
spreid patroon van attracties die, los van de stad, in het bos lig-
gen.

Natuur profiel
Het natuurkarakter van de Veluwe is overal voelbaar. In het bos 
maar ook op elke attractie. De bestaande natuurwaarden zijn 
voorwaarde stellend voor wat er mogelijk is op elke locatie. Daar-
naast wordt gezocht naar plekken waar natuurkwaliteiten verbe-
terd kunnen worden of areaal kan worden toegevoegd.

Infrastructuur benadering
Elke toerische voorziening functioneert zelfstandig met (waar 
nodig) een eigen parkeervoorziening. De draagkracht van de be-
staande infrastructuur is daarbij het uitgangspunt. Er wordt ge-
investeerd in goede parkeervoorzieningen per attractie op logi-
sche plekken en met een uitstraling die passend is bij het ´roots 
in the woods´ karakter. 

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


