
de bestemming, namelijk het aantal inwoners en 
oppervlakte. In dit onderzoek is de toeristische  
druk voor Gelderland als geheel in kaart gebracht, 
hierin kwam naar voren dat de Veluwe samen met 
Arnhem-Nijmegen de hoogste druk heeft van de 
provincie. De toeristische druk zegt echter nog  
niets over negatieve effecten op de leefomgeving  
en leefbaarheid, hiervoor is inzicht nodig in de 
draagkracht (o.a. de sociale draagkracht). Daarom is 
in opdracht van de provincie Gelderland een (pilot) 
onderzoek uitgevoerd onder inwoners van de Veluwe. 
Het onderzoek geeft een breed beeld van hoe inwoners 
tegen toerisme aankijken. Het voornaamste doel is 
inzicht krijgen in enerzijds de positieve effecten, 
maar zeker ook de (mogelijke) negatieve impacts van 
toerisme op de leefbaarheid. In deze factsheet leest  
u belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, 
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De toerismesector in Nederland biedt kansen voor gemeenten, 
regio’s en provincies om op in te spelen. De vrijetijdseconomie 
genereert veel banen en veel voorzieningen bestaan vaak mede 
dankzij recreatie en toerisme. De verwachte groei van toerisme  
stelt regio’s ook voor de nodige uitdagingen rondom balans met  
de leefomgeving en leefbaarheid voor inwoners. De nationale visies 
Perspectief 2030 en Waardevol toerisme, houden een pleidooi voor 
balans en bestemmingsmanagement. 

Alle regio’s in Gelderland hebben baat bij een 
optimale en verantwoorde benutting van kansen en 
positieve effecten van toerisme. Dat betekent werken 
aan een aantrekkelijkere bestemming voor bezoekers 
wat eveneens bijdraagt aan een aantrekkelijkere 
woon-, werk- en leefomgeving.

Aanleiding
In het huidige provinciale vrijetijdsbeleid1 staan  
de ambities omtrent bestemmingsmanagement 
verwoord. Om hieraan verdere invulling te geven 
heeft provincie Gelderland de wens om beter zicht te 
krijgen op de relatie tussen toerisme en de leefbaarheid 
voor inwoners. Dit heeft geresulteerd in een 
inventarisatie toeristische druk en sturing op balans 
in de regio (voor Covid-19). De toeristische druk heeft 
betrekking op de omvang van toerisme, in relatie tot 

1 Zie hiervoor: Koersnotitie Beleef het in Gelderland (PS2018-238) 
en ook: Bestemming Gelderland in het kort

https://www.nbtc.nl/nl/site/bestemming-nederland/perspectief-2030.htm
https://www.rli.nl/publicaties/2019/advies/waardevol-toerisme
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9840116/1/Rapport%20waardevol%20toerisme%20provinc
https://magazine.gelderland.nl/koersnotitie-beleefhetingelderland#!/home
https://media.gelderland.nl/Bestemming_Gelderland_in_het_kort_2019_2023_b293a56483.pdf


Belangrijkste conclusies
Hoe kijken inwoners van de Veluwe aan tegen 
toerisme?

Bezoekers zorgen voor levendigheid en een gevoel 
van trots
Inwoners van de Veluwe ervaren het aantal bezoekers 
meestal als niet te weinig, maar ook niet te veel.  
Over het algemeen zien de inwoners wel dat de 
bezoekers in de afgelopen jaren zijn toegenomen.  
De komst van bezoekers zorgt bij het merendeel  
van de inwoners er voor dat ze zich trots voelen  
om inwoner van de Veluwe te zijn (zie figuur 1). 
Daarnaast zorgen bezoekers voor meer levendigheid 
en reuring volgens inwoners. 

Figuur 1 “Bezoekers die naar de Veluwe komen maken mij trots een 
inwoner van de Veluwe en ons gebied te zijn”

Effecten van toerisme en recreatie
Inwoners van de Veluwe ervaren zowel positieve 
effecten als negatieve gevolgen van bezoekers.  
De positieve effecten zijn vooral de bijdrage van 
toerisme en recreatie aan de lokale economie,  
dit zien 9 op de 10 inwoners. Daarnaast zijn  
inwoners van mening dat er meer winkel- en horeca-
gelegen heden zijn en recreatieve mogelijkheden  
(zie figuur 2) door de komst van bezoekers en 
bijdraagt aan het behoud van cultuur en identiteit. 

Figuur 2 “Dankzij recreatie en toerisme zijn er meer recreatieve 
mogelijkheden voor de inwoners”

Naast deze effecten ervaren inwoners ook negatieve 
gevolgen. De drie effecten, die de inwoners van de 
Veluwe het meeste zien, zijn dat er als gevolg van 
recreatie en toerisme schade optreedt aan de natuur 
(denk aan bijvoorbeeld vervuiling of verstoring van 
dieren en planten), dat de kwaliteit van de openbare 
ruimte achteruitgaat (denk bijvoorbeeld aan 
zwerfafval of overlast van bezoekers) en dat er 
problemen zijn met mobiliteit (parkeerdrukte,  
files, etc.). Ook vindt een deel van de inwoners  
het te druk worden op de Veluwe, zie figuur 3. 

Figuur 3 “Door recreatie en toerisme zie ik dat het te druk wordt op 
de Veluwe”

Wegen de voordelen op tegen de nadelen?
Er zijn meer inwoners van mening dat de voordelen 
van recreatie en toerisme opwegen tegen de nadelen 
dan andersom (zie figuur 4). Hierin zijn wel regionale 
verschillen te zien: inwoners van de Noord-Veluwe 
zijn hier het meest positief over van alle regio’s. 
Inwoners van de Veluwezoom zijn juist minder 
positief over de balans tussen de voordelen en 
nadelen. 

Figuur 4 “De voordelen van recreatie en toerisme op de Veluwe 
wegen op tegen de nadelen”

Over het algemeen zijn inwoners van de Veluwe  
wat terughoudend in hun mening over het verder 
aanmoedigen van toerisme en recreatie. 
Ongeveer 3 op de 10 inwoners van de Veluwe vindt 
dat dit verder mag worden aangemoedigd en ook  
3 op de 10 inwoners vindt dat dit niet verder 
aangemoedigd mag worden. Beide groepen zijn  
dus even groot. 
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Subregionale verschillen
Over het algemeen zien we per subregio ongeveer 
dezelfde resultaten als het gemiddelde van de 
Veluwe. In alle subregio’s komen dezelfde effecten, 
zowel positief als negatief, naar voren. In het kort 
kunnen we zeggen dat inwoners uit de Noord-Veluwe 
wat positiever staan tegenover toerisme. Zij ervaren 
meer positieve effecten en zien vaker dat toerisme 
bijdraagt aan leefbaarheid. Op de Veluwe zoom is dit 
juist andersom, inwoners uit deze subregio ervaren 
nog wel positieve effecten van toerisme, maar zijn 
hier in vergelijking met de Veluwe als geheel minder 
positief. De negatieve gevolgen ervaren zij juist meer 
en de houding naar de toekomst toe is wat minder 
optimistisch dan gemiddeld. De Stedendriehoek  
en Food Valley scoren vrijwel overal hetzelfde als 
gemiddeld en staan over het algemeen ook nog 
positief tegenover toerisme en recreatie. 

Methode van onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van de  
provincie Gelderland uitgevoerd door BRVT. 
BRVT heeft i.s.m. I&O Research een enquête 
uitgezet onder een representatief panel van 
inwoners van de Veluwe. Het onderzoek is 
gestart op 3 juni 2021 en liep tot 23 juni 2021. 
Uiteindelijk hebben 1209 respondenten de 
enquête ingevuld, waarmee we betrouwbare 
uitspraken kunnen doen over de subjectieve 
beoordeling van inwoners van de Veluwe. 
Inwoners uit 21 Veluwse gemeenten zijn 
gevraagd en de antwoorden zijn geanalyseerd 
voor de gehele Veluwe en tevens voor  
4 subregio’s:
• Noord-Veluwe, 8 gemeenten: Elburg, Ermelo, 

Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, 
Oldebroek en Putten; 

• Stedendriehoek, 4 gemeenten: Apeldoorn, 
Brummen, Epe en Voorst; 

• Food Valley, 5 gemeenten: Barneveld, Ede, 
Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; 

• Veluwezoom, 4 gemeenten: Arnhem, 
Renkum, Rheden, Rozendaal. 

De figuur 5 in het advies Waardevol toerisme is gemaakt door Frédérik Ruys, Vizualism 
Publicatie Rli2019/04: 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur(2019). Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het.

In het rapport Waardevol Toerisme worden zes 
fysieke en 2 sociale elementen van draagvlak 
onderscheiden. In onderstaand figuur (5) zijn deze 

elementen van draagkracht afgezet tegen de mate 
van toeristische druk.


