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Marsroute naar projecten 
 
Deze ‘Marsroute vrijetijdseconomie Apeldoorn’ is de zogenaamde 
‘rollende agenda’ voor de 4 opgaven zoals die zijn opgehaald tijdens de 
ontbijtsessies en netwerkbijeenkomst. Ook is  Marketing & 
Gastheerschap nader uitgewerkt. In de Marsroute staan de diverse 
opgaven en daaraan gekoppeld aanzetten voor verdere 
operationalisering in projecten.    
 
Het Toeristisch Platform is bereid aan de slag te gaan met de uitvoering 
van de marsroute en deze verder uit te werken naar concrete projecten. 
De overheid blijft zelf verantwoordelijk voor zaken die specifiek de 
overheidstaak betreft. De overheid zal ook een aantal meer strategische 
opgaven zoals bevaarbaarheid Apeldoorns kanaal en Vitale 
Vakantieparken (voorshands) blijven trekken. 
 
De Marsroute wordt als ‘rollende agenda’ jaarlijks herijkt en aangevuld. 
Waar gewenst kan dan ook per project de rolverdeling ondernemers – 
onderwijs – overheid worden herijkt. 
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Toplocatie outdoor   

Opgave   Wat te doen Wie Wanneer 
Kwalitatief goede routes 

 Goed beheer en onderhoud van toeristische routes, 
mede op basis van profijtbeginsel (ondernemers en 
verenigingen, die profijt hebben van een route dragen bij 
aan het onderhoud). 

 Betere economische benutting routes o.a. door deze op 
te zetten als ‘belevingsnetwerken’ (door routes meer te 
ontwikkelen als een attractie kunnen nieuwe 
verdienmodellen worden ontwikkeld). 

 Aansluiting wandelnetwerk Veluwe op andere regio’s 
waardoor dit aantrekkelijker wordt voor een bredere 
doelgroep 

 (Digitaal) knooppuntensysteem paardenroutes waardoor 
aantrekkelijkheid en kwaliteit van de routes toeneemt 

 Ontwikkelen nieuwe routes (klompenpaden, 
mountainbike, toeristische routes door de stad, etc.). 

 Marketing ‘Veluwe active’. De Veluwe / Apeldoorn wordt 
vermarkt als een regio waarin je actief kunt ontspannen. 

Pilot routes als belevingsnetwerk 
In een pilot  wordt een fiets- en wandelroute opgezet als belevingsnetwerk met een 
daarbij behorende App waarbij het profijtbeginsel uitgangspunt is. 
 
Oprichten routebureau Veluwe / Apeldoorn 
Veel partijen zijn betrokken bij het ontwikkelen, beheren en onderhouden van routes 
en daaraan gelieerde producten. Er is echter geen overhuivende regie gericht op een 
totaal product zoals dat door de consument wordt beleefd. T.b.v. de noodzakelijke 
regie zal Apeldoorn inzetten op een Routebureau Veluwe. Indien routebureau Veluwe 
niet (op korte termijn) haalbaar is dan is een routebureau Apeldoorn het alternatief. 
 
Ontwikkelen systeem routebeheer 
Routebureau Veluwe /Apeldoorn ontwikkelt een systeem van routebeheer en stelt een 
meerjaren onderhouds- en investeringsplan toeristische routes op (bij voorkeur voor de 
Veluwe als geheel). 

  

    

Bevaarbaarheid Kanaal 
. 

Programma Apeldoorns Kanaal 
In samenwerking met een groot aantal stakeholders wordt regionaal gewerkt  aan 
versterken beleefbaarheid kanaal (korte termijn) en verkenning haalbaarheid 
bevaarbaarheid (lange termijn). In Apeldoorn wordt dit programma (thans) getrokken 
door de gemeente. 

gemeente  

    

 Goede outdoor faciliteiten  

 Het voorzieningen niveau voor recreant en sporter is 
excellent. Bijvoorbeeld voldoende oplaadpunten e-bike, 
bankjes langs routes, douche- en kleedvoorzieningen 
sporters. 

 

Nationaal Centrum Buitensport 
Verkennen herbestemmen Nieuw Milligen als buitensportcentrum. Rijk trekt dit proces. 
 
Paardenhotel “De Cantharel” 
Mogelijkheid realiseren van een paardenhotel worden onderzocht. Betreft particulier 
initiatief. 
 
Wensen consument 
Onderzoek welke routes / faciliteiten door de diverse doelgroepen buitensporters 
wordt gewenst en op basis daarvan een plan van aanpak ontwikkelen. Doelgroep 
segmentering routes is belangrijk (racefietsen niet op fietspaden, routes indelen naar 
zwaarte/comfort).  

Rijk 
 
 
particuler 
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Opgave   Wat te doen Wie Wanneer 
Buitensportevenementen 
Buitensportevenementen mede ter ondersteuning 
marketinglijn ‘Veluwe Active’ 
 

Benut  de Giro 
Taskeforce Giro ontwikkelt site events Giro met meerjarig perspectief gericht op 
verbinding sport en recreatie/toerisme. 
 
(Inter)nationale wedstrijden 
Samen met sportverenigingen worden mogelijkheden voor internationale wedstrijden 
mountainbiken onderzocht. 
 
Hippisch Event 
Vanuit particulier initiatief worden de mogelijkheden voor een groot Hippisch Event 
verkend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
particulier 

 

    

Inspiratie en afstemming 
Stakeholders routenetwerken hebben behoefte aan periodiek 
overleg voor afstemming, samenwerking en vernieuwing 

Periodiek overleg organiseren 
Toeristisch platform is inmiddels gestart met een werkgroep routes 

  

    

Overige ‘Oogst’ ontbijtsessies 
Diverse suggesties uit de ontbijtsessies zijn waardevol maar 
kunnen nog niet aan een concreet project worden gekoppeld. 
Om deze toch te kunnen benutten als de kans zich voor doet 
zijn ze in de marsroute opgesomd. 

Suggesties uit ontbijtsessies te betrekken bij planvorming en/of op te pakken als 
initiatief 
1. Training in Apeldoorn’: Apeldoorn positioneren als trainingscentrum van Nederland 

voor (buiten)sporten 
2. Accommodaties sportverenigingen beschikbaar stellen als faciliteit voor de 

buitensporter 
3. Ontwikkelen arrangementen sport & cultuur 
4. Aandacht/plannen voor sporters met beperking 
5. Innovatief sportevenement voor sporters met beperking (samen met 

universiteiten, onderzoekscentra, ondernemers) 
6. Betere ontsluiting Kroondomein 
7. Streekproducten verbinden aan routes 
8. Online en offline informatie routes verbeteren 
9. QR code op monumentale panden (“geef stenen een stem”) 
10. Seizoenen tours opzetten i.c.m. events 
11. Combi sport, cultuur & sportevent 
12. Urban walking i.c.m. kunst & cultuur 
13. Fietsverhuur nabij routes in en om Apeldoorn gangbaar maken 
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Excellent verblijven 

Opgave   Wat te doen Wie Wanneer 
Vitale Vakantieparken 
a. Regionale samenwerking. 

Op de Noord-Veluwe is het programma Vitale 
Vakantieparken gestart ter versterking van de 
verblijfsrecreatie. Wij sluiten ons aan bij dit programma om 
zo het waterbedeffect te voorkomen, de opgedane ervaring 
te kunnen benutten, kennis te delen en gezamenlijk als 
Veluwe een strategie te ontwikkelen. 

b. Transformeren of saneren waar nodig.   
Niet recreatieve bedrijfsvoering zoals permanente 
bewoning wordt gestopt en/of indien gewenst (tijdelijk) 
gereguleerd.  

c. Ruimte bieden om in te spelen op wensen consument. 
Bedrijven moeten zich volop kunnen ontwikkelen om aan 
de wensen van de consument te blijven voldoen. 
Regelgeving die dit verhindert moet waar mogelijk worden 
aangepast zonder dat dit ten koste gaat ven de 
natuurdoelen. 

d. Veilige vakantieparken 
De vakantieparken in Apeldoorn zijn veilig 

Deelprogramma vakantieparken Apeldoorn. 
De problematiek van de vakantieparken is veelomvattend en ingrijpend. Concrete korte 
termijnacties waar mogelijk die waar nodig wordt ondersteund door een (regionale) 
lange termijn strategie. Lokaal handelen zal worden ondersteund door een regionaal 
programma Vitale Vakantieparken. Dit vraagt een robuuste maar ook zorgvuldige 
aanpak die samen met ondernemers en Veluwe partners wordt ontwikkeld onder regie 
van de overheid. Dit thema zal worden uitgewerkt in een deelprogramma waarin de 
vervolgstappen concreet zijn uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acties in kader Integraal Veiligheidsplan afgestemd op programma Vitale 
Vakantieparken 

Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 

 

    

Duurzame verblijfsrecreatie  
Ook de verblijfsrecreatie heeft mogelijkheden om verder te 
verduurzamen door vernieuwing en innovatie. Wij vragen 
daarom van de verblijfsrecreatie een actieve bijdrage aan de 
duurzaamheidsopgave. 

Duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van het deelprogramma Vitale 
Vakantieparken. Bij het in beeld brengen van de kansen voor de bedrijven worden ook 
de kansen voor meer duurzaamheid in beeld gebracht en integraal bij de verdere 
planvorming betrokken. Uitgangspunt is dat kansen voor verduurzaming worden 
verzilverd 

Gemeente  

    

Digitale bereikbaarheid 
Goede digitale bereikbaarheid (Wifi) is beschikbaar. 
 
De toerist vraagt goed internet. Ook de moderne 
bedrijfsvoering van de recreatiebranche (maar ook andere 
sectoren zoals landbouw, onderwijs, maakindustrie) hebben 
snel internet nodig 

Goed breedband is cruciale randvoorwaarde voor een levensvatbare toeristische 
bedrijven.  Recreatiebranche Apeldoorn werkt  samen met gemeente en andere 
belanghebbenden intensief aan een voor Apeldoorn en de Veluwe goede oplossing op 
zo kort mogelijke termijn. Steun vanuit de provincie is hierbij nodig en zal worden 
gevraagd. 
Waar structurele oplossingen niet op korte termijn mogelijk zijn wordt gewerkt aan 
tijdelijke noodvoorzieningen. 
Toeristisch Platform heeft een werkgroep Breedband ingesteld 
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Opgave   Wat te doen Wie Wanneer 
Vitale topattracties Ontwikkelen Apeldoorn West (trekker gemeente) 

Oplossen parkeer en verkeersproblematiek Apenheul  
gemeente  

    

Benut OV/goede bereikbaarheid Apeldoorn moet via het OV beter bereikbaar worden waarbij het oude station zich 
ontwikkeld tot aantrekkelijke poort naar de Veluwe. 
 
Ook de OV bereikbaar op de Veluwe moet worden verbeterd 
Inmiddels is een werkgroep van ondernemers in Hoenderloo gestart met een 
haalbaarheidsonderzoek 

  

    

Minimaal 50 congressen per jaar in Apeldoorn 
(Doelstelling Apeldoorn congresstad) 

Om te kunnen concurreren met andere regio’s een stevige acquisitie en marketing  die 
op zijn minst even krachtig is als die van omliggende regio’s. 
 
Streven naar Level playing field als belangrijke randvoorwaarde voor succes gezien de 
grote steun vanuit overheden in andere regio’s 

  

    

Overige ‘Oogst’ ontbijtsessies 
Diverse suggesties uit de ontbijtsessies zijn waardevol maar 
kunnen nog niet aan een concreet project worden gekoppeld. 
Om deze toch te kunnen benutten als de kans zich voor doet 
zijn ze in de marsroute opgesomd 

Suggesties uit ontbijtsessies te betrekken bij planvorming en/of op te pakken als 
initiatief 
1. vernieuwende accommodaties zoals lodges, tenten en boomhutten 
2. stadscamping 
3. camperplaatsen binnenstad 
4. zorgvrije vakanties (relatie tussen zorg en recreatie) 
5. exploreren recreatiebehoefte van zorginstellingen 
6. duurzame accommodaties (voorbeeldproject) 
7. cross-overs accommodatie sector met verhalenvertellers (beleving) 
8. uitbreiden aantal meerdaagse evenementen 
koninklijk overnachten met allure (thematisering 
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Oranje Beleven 

Opgave   Wat te doen Wie Wanneer 
Royal/Oranje meer verbinden en herkenbaar 
Het benutten van de talrijke kansen die de Koninklijke 
identiteit Apeldoorn biedt 

Royal Apeldoorn 
Oranje meer verbinden aan routes, binnenstad, funshoppen evenementen,  horeca, 
arrangementen, verblijfsrecreatie,  etc. 
 
Royal/Oranje meer zichtbaar maken  zodat naast Paleis Het Loo het thema 
Royal/Oranje in Apeldoorn herkenbaar is in zowel het toeristisch product als fysieke 
omgeving (bijv. kunstwerk Prinsengang) 
 
Verbinding royal & cultuur door samenwerking NJO en Het Kroondomein 
 

  

    

Royal/Oranje vermarkten  
Positionering en marketing van Apeldoorn als Royal/Oranje 
stad. 

Royal Apeldoorn nationaal internationaal 
Apeldoorn in de toeristische markt positioneren als Royal/Oranje stad.  Door het 
internationale accent wordt aangesloten op de belangstelling die Duisters, Belgen, 
Britten en Aziaten hebben voor het thema royal. 
 

  

    

Overige ‘Oogst’ ontbijtsessies 
Diverse suggesties uit de ontbijtsessies zijn waardevol maar 
kunnen nog niet aan een concreet project worden gekoppeld. 
Om deze toch te kunnen benutten als de kans zich voor doet 
zijn ze in de marsroute opgesomd 

Suggesties uit ontbijtsessies te betrekken bij planvorming en/of op te pakken als 
initiatief 

1. Oranjearrangementen 
2. Paleis – binnenstad – evenementen ondernemers met elkaar verbinden 
3. Hop on -  hop off d.m.v. busroutes  
4. Meer samenwerking & arrangementen Paleis Het Loo – Kroondomein 
5. Royal promofilm 
6. Koninklijke fietsroute door Äpeldoorn 
7. Benutten ‘Koningslijn’ 
8. Prinsenmarkt 
9. Koningsdag met nationale allure 
10. Royal activiteiten binnenstad 
11. Storytelling Oranje 
12. Cultuurhistorie benutten 
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Meer funshoppers 

Opgave   Wat te doen Wie Wanneer 
Meer samenwerking ondernemers binnenstad, recreatie, 
evenementen en cultuur. 

Intensiveer de samenwerking. 
De samenwerking voor dit thema lijkt niet optimaal en een heldere koers ontbreekt, 
terwijl er voldoende kansen liggen die nog opgepakt kunnen worden. Het pakken van 
deze kansen is een eerste verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf.  Waar 
mogelijk zal het thema funshoppen geagendeerd worden en de noodzakelijke 
samenwerking en innovatie gestimuleerd te beginnen met het gesprek tussen 
binnenstad en toeristische sector. 
 

  

    

Benut kennis Wij zullen het onderwijs (op te richten kenniswerkplaats) vragen om de mogelijkheden 
voor funshoppen te verkennen en hierover het debat te organiseren. 

  

    

Benut evenementen Meer evenementen gericht op toeristen (Uitvoering evenementenbeleid ‘De Levendige 
Stad’). 

  

    

Benut routes Verbetering verbinding met aantrekkelijke routes tussen stad en ommelandland 
Meer routes voor fiets en wandelen door de stad . 
Ontwikkelen urban walking. 
 

  

    

Overige ‘Oogst’ ontbijtsessies 
Diverse suggesties uit de ontbijtsessies zijn waardevol maar 
kunnen nog niet aan een concreet project worden gekoppeld. 
Om deze toch te kunnen benutten als de kans zich voor doet 
zijn ze in de marsroute opgesomd 

(te betrekken bij planvorming en/of op te pakken als initiatief) 

1. Wandelroutes door het centrum 

2. Oranje als thema 

3. Faciliteiten verbeteren (toiletvoorziening, bankjes, bewegwijzering, etc) 

4. Arrangementen met de stad als attractie 

5. Arrangement Paleis Het Loo, Stichting Veteranenbus en bezoek aan binnenstad met 
rondleiding 
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Marketing & Gastheerschap 

Opgave   Wat te doen Wie Wanneer 
Meer internationale bezoekers 
De binnenlandse markt in de vrijetijdseconomie groeit niet 
meer. De binnenlandse markt is een “vechtmark” geworden 
waarin de groei in de ene regio altijd ten koste van een 
andere.  
 
De buitenlandse markt groeit wel. Het aantal inkomende 
toeristen stijgt de komende jaren van 10 miljoen naar 13 
miljoen.  Gelderland profiteert tot nu toe zeer weinig van de 
buitenlandse toerist(slechts 386.000). Dat moet veranderen. 
 

Uitbreiden en intensiveren internationale marketing  
Regio marketing door ontwikkelen naar Veluwse destinatiemarketing (Veluwe beleving) 
  
Intensiveren internationale marketing in Duitsland en Vlaanderen en uitbreiden naar 
Groot Brittannie en de snel groeiende markt van Aziatische bezoekers.  
 
OV probleem opgelost 
De keus voor meer buitenlandse bezoekers vraagt ook een oplossing voor het OV-
probleem. Het Nederlandse systeem met de OV-chipkaart en verschillende vervoerders 
maakt reizen voor buitenlandse gasten lastig. Op nationaal niveau is hiervoor nog geen 
oplossing gevonden. Daarom zal vanuit de Veluwe aan onze buitenlandse gasten een 
alternatief geboden worden. 
 
Meertaligheid norm 
In het Apeldoornse gastheerschap is meertaligheid de norm. Niet alleen op websites 
maar ook in folders, menukaarten, apps, etc. 

  

    

Meer zakelijke bezoekers 
De doelgroep zakelijke bezoekers is zeer interessant omdat de 
bestedingen van de zakelijke bezoekers relatief hoog zijn. 
 
Bovendien heeft de Congressector van Apeldoorn tijdens het 
VNG congres in 2015 laten zien een divers en kwalitatief 
hoogwaardig product te kunnen bieden 

Stevige inzet congres markt 
Een robuuste marketing vanuit Visit Veluwe en Citymarketing gericht op het verstevigen 
van de positie van Apeldoorn in de markt van congressen en zakelijke bezoeker. 
 
Veel andere regio’s is de steun vanuit overheid voor acquisitie groot. Een meer gelijk 
speelveld voor de congres sector t.o.v. andere gebieden moet worden gerealiseerd. 
Daarbij is samenwerking met Convention bureau Gelderland gewenst en structurele 
financiële steun vanuit overheid noodzakelijk 

  

    

Meer aandacht voor Apeldoorn 
Via de Citymarketing meer specifieke aandacht voor 
Apeldoorn binnen de toeristische marketing   
 

Toerist naar de stad 
Apeldoorn positioneren als de ‘Grootste stad van de Veluwe’. Meer toeristen op de 
Veluwe verleiden ook de stad zelf te bezoeken. Dit aspect is nader uitgewerkt in de 
Citymarketing. 
 
Salesprogramma Apeldoorn 
Specifiek  salesprogramma Apeldoorn gericht op touroperators en 
touringcarondernemingen in binnen- en buitenland. 
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Opgave   Wat te doen Wie Wanneer 
Meer aandacht voor de bezoeker 
De gast voelt zich meer dan welkom in Apeldoorn 

Goed gastheerschap 
Een hoogwaardig online en offline informatiesysteem voor onze gasten aangevuld met 
VVV-Informatiepunten  op locaties waar veel gasten komen en de inzet van Cityhosts bij 
grote publieksevenementen. 
 
Het initiatief vanuit het Erfgoedplatform  voor het Stationsgebouw als  “de huiskamer 
van de stad” met een aantrekkelijk  VVV-Informatiepunt wordt uitgewerkt.   
 
Bij hotels, attractieparken, etc.  wordt op aantrekkelijke wijze bezoekersinformatie 
gepresenteerd 

  

    

De toeristische marketing heeft focus. 
Vanuit de eigen kracht van de Veluwe en/of Apeldoorn 
worden de marketingcampagnes ontwikkeld 

Focus Veluwe marketing 

 Veluwe Active (wandelen, fietsen, paardrijden, klimmen, watersport) 

 Veluwe Culture (o.a. Paleis Het Loo en Kröller Muller) 

 Veluwe Taste (streekproducten en smaakevenementen) 
 

Aanvullende toeristische marketing 

 Herdenkingstoerisme en deze te laten aansluiten op de Liberation Route 
(Erebegraafplaats Loenen, De Woeste Hoeve, bunker Seyss Inquart, 
Canadamonument, etc)  

 Royal / Oranje (zie thema ‘Oranje Belevenl’) 
 

  

    

Overige ‘Oogst’ ontbijtsessies 
Diverse suggesties uit de ontbijtsessies zijn waardevol maar 
kunnen nog niet aan een concreet project worden gekoppeld. 
Om deze toch te kunnen benutten als de kans zich voor doet 
zijn ze in de marsroute opgesomd 

Suggesties uit ontbijtsessies te betrekken bij planvorming en/of op te pakken als 
initiatief 
1. ‘Lekker Veluwe’: het benutten van streekproducten 
2. Online ‘marktplein’ ook voor de dorpen als platform om zich te presenteren. 
3. De dorpen van Apeldoorn fungeren als gastheer voor de “belevers” van the big 

five/natuur/Hoge Veluwe 

 

  

 

 

 

 
 

 


