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Wild van de Veluwe! 
U OOK?!! 

 
Ondergetekende organisaties zijn manifest ‘Wild van de Veluwe’ en maken daar werk van!  

U gaat als nieuwe Provinciale Staten de komende vier jaar hard aan het werk om ook onze prachtige 

Gelderse natuur en het rijke cultuurhistorische erfgoed verder te versterken. We hebben nog veel 

huiswerk te doen. Wij roepen u op voortvarend werk te blijven maken van de ambities die we voor 

natuur en erfgoed met elkaar hebben afgesproken. 

 

Via dit ‘manifest’ willen wij uw bijzondere aandacht vragen voor onze inzet voor de Veluwe; het 

grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa en DE toeristische parel van Nederland.  

De Veluwe behoort tot de mooiste en meest bijzondere gebieden van Nederland en zeker niet alleen 

door de bijzondere natuurwaarden. Ook de aardkundige en cultuurhistorische betekenis van de 

Veluwe geeft Gelderland internationale allure. Natuur en landschap zijn de drager van het merk 

Veluwe; niet alleen als recreatiegebied maar ook als woon- en werkgebied. Dit alles kunnen we nog 

veel beter benutten als regionaal vestigingsklimaat en als de groene contramal van ‘Gelrestad’. Doet 

u mee!!? 

 

Waar staan wij voor:  

Voor de terreinbeherende organisaties is natuur en/of cultuurbehoud uiteraard de ‘core-business’ 

van hun bestaan. Maar wij staan niet alleen op de Veluwe. De Veluwe is ook een toeristische trekker 

van nationaal en Europees niveau. De natuurorganisaties en terreinbeherende organisaties (TBO’s) 

op de Veluwe zijn bezig nieuwe wegen te bewandelen, door o.a. samenwerking aan te gaan met de 

ondernemers en organisaties in de vrijetijdssector. Naast onze onverkorte inzet voor natuur kiezen 

wij nu parallel ook voor:  

1. een collectief partnerschap in het toeristisch-recreatief product Veluwe; voor de 

natuurorganisaties een veelal nog relatief onbetreden werkveld.  

2. Het toeristisch-recreatief bedrijfsleven gaat zich (verder) inzetten voor het natuur- en 

cultuurinclusief ondernemen, zoals ook verwoord in de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk 

verder’.  

Op deze wijze zoeken wij naar synergie.  

 

Om de Veluwe weer als vanouds als een parel te laten glimmen zijn brede kwaliteitsimpulsen nodig.  
De Veluwse partijen tonen een grote mate van eensgezindheid als het gaat om de Veluwse opgave. 
Die laat zich het beste als volgt kort en bondig samenvatten:  
‘De Veluwe in samenhang economisch beter benutten met behoud en verdere versterking van de 
bijzondere ecologische- en  erfgoedkwaliteiten.’ Ofwel we willen werken aan de kip én de gouden 
eieren. Daarvoor is ook de inzet van de Provincie Gelderland belangrijk.  
 

Wij willen bestaande overlegstructuren kritisch tegen het licht houden, teneinde toe te werken naar 

een brede netwerksamenwerking Veluwe met bovenvermeldde agenda . Want die voor de Veluwe 

zo belangrijke kansen voor natuur en economie komen niet vanzelf. Wij vragen Provinciale Staten 

actief te participeren in bovengenoemde experimentele ontwikkelingen die moeten gaan leiden tot 

een bundeling van krachten die gaat zorgen voor een nog krachtiger merk ‘Veluwe’ als HET 

ecologisch, landschappelijk, toeristisch, recreatief en cultuurhistorisch waardevolle gebied van 

Nederland. 
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De toeristisch recreatieve structuur en het belevingsproduct zijn niet up-to-date, het beoogde herstel 

van natuur en landschap is nog niet klaar, behoud en vooral de zichtbaarheid van erfgoed moet beter 

en het onderhoud van alle openbare recreatieve voorzieningen kost veel geld. Vakantieparken op de 

Veluwe vormen een essentiële schakel in het toeristisch-recreatieve aanbod. Alleen met een 

kwalitatief goed en divers aanbod kan de Veluwe blijven concurreren met ander populaire 

vakantiegebieden. Om dit te bereiken is de komende jaren een aanzienlijke investering in aandacht, 

tijd en middelen noodzakelijk om de vraagstukken waar de sector voor staat aan te pakken.   

 

Niet voor niets heeft de Provincie gekozen voor een majeure opgave Veluwe. Wij bieden aan om 

daarin te investeren, in co-creatie te ontwikkelen en daar alle relevante partijen bij te betrekken.  

De provinciale natuuragenda voor de Veluwe is voor een groot deel ingevuld via Natura 2000 

Veluwe, de provinciale Omgevingsvisie en de Natuurvisie, waarvan wij verwachten dat deze met 

voortvarendheid wordt uitgevoerd en het ‘Programma Cultuur en Erfgoed’ biedt goede 

aanknopingspunten voor de erfgoed-agenda voor de Veluwe. 

 

De Veluwe-agenda 

Wij vragen Provinciale en Gedeputeerde Staten om met ons mee te doen in onderstaande Veluwe-

agenda “Wild van de Veluwe” en deze een belangrijke plaats op uw provinciale (investerings)agenda 

en in het nieuwe collegeakkoord te geven. 

 

1. De Veluwe als Werelderfgoed! / De Veluwe, meer dan natuur alleen! 

De Veluwe is niet alleen het spannendste natuurgebied van Nederland, het is ook een gebied 

waarvan de aardkundige en cultuurhistorische waarde van uitzonderlijke internationale betekenis is. 

De stuwwallen van de Veluwe bepalen niet alleen het gezicht van de Veluwe, ze verbeelden ook een 

geschiedenis van meer dan 150.000 jaar aan aardkundige processen. De Veluwe vormt het meest 

omvangrijke stuwwalcomplex van West Europa en herbergt talloze sporen van menselijk gebruik 

zoals Celtic Fields, Grafheuvels, sporen van een omvangrijke middeleeuwse ijzerindustrie, 

sprengenstelsel, watermolens, en vele historische huizen en landgoederen. Het zijn maar enkele 

voorbeelden van de rijke geschiedenis die op en rond de Veluwe geschreven is.  

De Veluwe verdient  daarom een extra status als een van de meest bijzondere gebieden van 

Nederland. Om het merk te versterken. We willen in samenwerking een serieuze verkenning doen 

naar een status als Werelderfgoed. Dit levert geen extra beperkingen maar wel en grotere 

aantrekkingskracht en focus voor verbetering op. Met een Werelderfgoed status wordt de Veluwe 

nationaal en internationaal substantieel echt op de kaart gezet. 

 

2. De Veluwe als vakantiebestemming nummer 1 van Nederland 

De Veluwe behoort de vakantiebestemming nummer één van Nederland te zijn. Maar dat is de 

Veluwe helaas nog niet: Daar moet heel veel voor gebeuren, door ondernemers, gemeenten, 

provincie, natuurpartijen, etc. Wij zien enorme mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve 

infrastructuur en de beleving van de Veluwe - in combinatie met natuurontwikkeling - te verbeteren.  

Maar dan moeten we wel durven kiezen voor de toekomstgerichte ondernemer die als ambassadeur 

van de Veluwse natuur wil optreden en moeten we ook durven kiezen voor sanering  en opruimen 

van die parken die feitelijk al aan de recreatie onttrokken zijn en het landschap verrommelen.  

Wandel-, fiets- en ruiterroutes moeten worden onderhouden en vernieuwd voor de veeleisende 

toerist, recreant en de inwoners van Gelderland. Voor die ondernemers die willen uitbreiden in 

natuur moeten we eenvoudige en betaalbare compensatiemogelijkheden bieden en zal er iemand 

moeten zijn die deze natuurcompensatie bijhoudt en zorgt dat ze ook wordt gerealiseerd. 
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3. De Veluwe het wildste en spannendste natuurgebied van Nederland 

De Veluwe mag wilder en spannender worden. De aanwezigheid van herten, zwijnen, (binnenkort) 

de Europese bizon, de das en de vos (de Veluwse Big Five) is uniek voor Nederland en mag beleefd 

worden! We hebben in feite de spannendste natuur van Nederland. Een gebied waar je dagenlang in 

zou moeten kunnen dwalen en ook verdwalen. Dit betekent dat we kiezen voor meer wild, dat ook 

zichtbaarder is.  

 

4. De “Grote Veluwe”: de flanken bieden de verrassendste verbindingen tussen natuur, 

landschap, cultuurhistorie en mensen 

De ‘Grote Veluwe’ wordt begrensd door de IJssel (oosten), het Veluwerandmeer (noorden), de 

Neder-Rijn (zuiden) en de provinciale grens (westen). Centraal op de Veluwe bevinden zich de 

grootschalige natuurgebieden, op de flanken van de grote Veluwe wonen en werken  de meeste 

mensen. Hier vinden we karakteristieke  cultuurlandschappen, landbouwfuncties, landgoederen en 

erfgoed, veel steden, dorpen en bedrijvigheid. Hier verblijven ook de meeste bezoekers! Hier zorgt  

deze drukte ook voor een belasting van de Veluwe en in voorkomende gevallen voor ongewenste 

verrommeling van het landschap. Hier willen we integrale oplossingen realiseren, waarbij natuur, 

landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme, lokale voedselproductie en duurzame regionale 

economie de ruimte  krijgen. We willen dat bewoners van de Veluwe direct betrokken zijn bij de 

uitvoering en staan open voor hun initiatieven.  

 

 

Hoe willen we aan de Veluwe-agenda gaan werken 

Geen nieuwe dikke beleidsnotities. Naast bestaande overlegstructuren sluiten wij ons aan bij het 

‘Experiment Netwerksamenwerking Veluwe’ en gaan we voor concrete projecten met toegevoegde 

waarde. 

 

Ondergetekende organisaties bieden een enthousiaste en actieve deelname aan op ambtelijk, 

bestuurlijk en bedrijvenniveau voor de uitwerking van bovenvermelde agenda.  

We doen mee aan co-creatie, ondernemerschap en cofinanciering van de te ontwikkelen 

investeringsagenda. 

 

We vragen aan de provincie, gelet op het grote provinciaal belang, deelname aan de co-creatie, 

facilitatie en cofinanciering van en voor de benodigde investeringen in projecten die Veluwe breed 

gedragen worden. 

 

 

De Ondertekenaars:  
 

      Arjan Snel / Staatsbosbeheer 

 

      

    Jan Gorter / Vereniging Natuurmonumenten 

    



4 
 

        Peter van den Tweel  / Het Geldersch Landschap 

 

  

    

       Volkert Vintges  / Gelderse Natuur- en 

Milieufederatie 

 

 

    

   Arjan Vriend  / Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

 

 

   Joline de Weerdt  /  IVN Gelderland 

 

 

   

  Jan van der Muyden / Veluwefonds 

 

 

 

  Ivo Gelsing / RECRON – Gelderland 


