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Aanleiding 

In het huidige provinciale vrijetijdsbeleid1 staan de ambities omtrent het 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 de bestemming, namelijk het 

aantal inwoners en oppervlakte. In dit onderzoek is de toeristische druk voor de Veluwe 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).  

 

Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft, in opdracht van provincie Gelderland, voor de Veluwe een (pilot) 

onderzoek uitgevoerd onder inwoners. 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. Het onderzoek is gestart op 3 juni 2021 en liep 

tot 23 juni 2021. In verband met de ontwikkelingen rondom het corona-virus zijn inwoners gevraagd naar de 

situatie in een normaal jaar. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek.  

 

  

 

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

Gelderse Streken 2019-2023 

https://www.nbtc.nl/nl/site/bestemming-nederland/perspectief-2030.htm
https://www.rli.nl/publicaties/2019/advies/waardevol-toerisme
https://magazine.gelderland.nl/koersnotitie-beleefhetingelderland#!/home
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/01Cultuur-sport-en-vrijetijd/DOC_Bestemming_Gelderland_in_het_kort_201006.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/01Cultuur-sport-en-vrijetijd/DOC_Bestemming_Gelderland_in_het_kort_201006.pdf
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Afbakening 

Onder de Veluwe verstaan we 21 gemeenten te verdelen in vier sub-regio’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. 

 

Methode van onderzoek 

De enquête voor het inwonerspanel is tot stand gekomen in overleg met provincie Gelderland en Toerisme 

Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN). De enquête voor het onderzoek op de gehele Veluwe is door onze 

samenwerkingspartner I&O Research uitgezet onder een panel van inwoners. 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. In bijlage 

1 vindt u de vragenlijst die is voorgelegd aan de respondenten. Daarnaast ziet u in bijlage 2 hoe de verdeling is 

tussen de respondenten en de populatie van de Veluwe op basis van geslacht, leeftijd en woonplaats.  

 

De resultaten zijn veelal in tabelvorm weergegeven, in percentages. Door afronding naar hele percentages, kan 

het voorkomen dat de resultaten in een tabel optellen tot net iets meer of minder dan 100%.   
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Aantal bezoekers op de Veluwe 

Hoe kijken inwoners op de Veluwe naar de bezoekersaantallen in het gebied? In verband met de 

ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus zijn inwoners gevraagd naar het aantal bezoekers2 in een normaal 

jaar.  

 

Tabel 2.1 Wat vindt u van het aantal bezoekers dat doorgaans, in een normaal jaar, naar de Veluwe komt? 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

Veel te weinig 0% 0% 0% 0% 1% 

Te weinig 4% 
 

3% 4% 4% 4% 
 

Niet te weinig/niet te veel 59% 63% 64% 61% 48% 

Te veel 22% 21% 21% 20% 27% 

Veel te veel 5% 6% 4% 3% 5% 

Weet ik niet 10% 7% 7% 12% 16% 

 

 

 
2 Inwoners is gevraagd naar bezoekers. Dit kunnen zowel bezoekers vanuit de eigen gemeente (inwoners) zijn als bezoekers van 

buiten de eigen gemeente. In de vragenlijst die in dit onderzoek is gebruikt is daarin geen onderscheid gemaakt.  
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In tabel 2.1 is te zien dat de meerderheid van de inwoners op de Veluwe (59%) het aantal bezoekers in een 

normaal jaar als niet te weinig/niet te veel beoordeeld. Ongeveer 1/5e van de inwoners geeft aan dat ze vinden 

dat er te veel bezoekers naar de Veluwe komen.  

 

In de regio’s op de Veluwe is de beantwoording op deze vraag nagenoeg gelijk, met uitzondering van de 

Veluwezoom. Hier geeft net iets minder dan de helft (48%) aan dat het aantal bezoekers niet te weinig maar 

ook niet te veel is. Een grotere groep dan in de andere regio’s (27%) geeft aan dat ze het aantal bezoekers dat 

naar de Veluwe komt te veel vindt. Vijf procent van de inwoners op de Veluwe vindt dat er veel te veel 

bezoekers komen.  

 

Tabel 2.2 Heeft u het gevoel dat het aantal bezoekers dat naar de Veluwe komt veranderd is in de afgelopen paar jaar? 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

Nee 17% 22% 17% 17% 14% 

Ja, dat is afgenomen 8% 11% 5% 9% 7% 

Ja, dat is toegenomen 50% 49% 56% 47% 49% 

Weet ik niet 25% 18% 22% 27% 31% 

 

In tabel 2.2 is te zien dat de helft van de inwoners op de Veluwe aangeeft dat ze vinden dat het aantal 

bezoekers op de Veluwe de afgelopen paar jaar is toegenomen. In de Veluwse regio’s zie je datzelfde antwoord 

ook terug. 17% geeft aan dat het aantal bezoekers dat naar de Veluwe komt niet veranderd is de afgelopen 

paar jaar.  

 

 

Rondom trots zijn op de eigen woonomgeving en verbinding met de gemeenschap zijn inwoners een aantal 

stellingen voorgelegd. In figuur 2.1, op de volgende pagina, is te zien hoe de inwoners van de Veluwe hierop 

hebben gereageerd. Bijna 6 op de 10 inwoners van de Veluwe geeft aan dat ze trots zijn om een inwoner van de 

Veluwe te zijn door de bezoekers die in het gebied komen. Ook zegt meer dan de helft (55%) dat er meer 

reuring en levendigheid is door dat bezoek.  

 

Als het gaat om verbondenheid en de mogelijkheden om actief te zijn in de gemeenschap (door die bezoekers) 

is er verdeeldheid te zien. Ongeveer 40% van de Veluwse inwoners is het (helemaal) oneens met stellingen dat 

‘bezoekers die naar de Veluwe komen ervoor zorgen dat ze zich meer verbonden voelen met de gemeenschap’ 

en ‘door die bezoekers actief kunnen zijn in de gemeenschap’. Ongeveer eenzelfde percentage heeft neutraal 

op beide stellingen geantwoord.   

 

  

o 

o 

o 
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Figuur 2.1 Stellingen trots en verbinding – Inwoners van de Veluwe 

 
In de tabellen 2.3 tot en met 2.6 worden deze stellingen in tabelvorm weergegeven, met de resultaten per 

subregio.  

 

Tabel 2.3 Bezoekers die naar de Veluwe komen maken mij trots een inwoner van de Veluwe en ons gebied te zijn 

  Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 58% 61% 59% 57% 55% 

Neutraal 32% 31% 33% 33% 32% 

(Helemaal) oneens 10% 8% 8% 10% 13% 

  

In tabel 2.3 is te zien dat meer dan de helft (en in het geval van de Noord-Veluwe zelfs 6 op de 10) van de 

inwoners zich trots voelt om een inwoner van de Veluwe te zijn door de bezoekers die naar het gebied komen. 

Een kleiner deel van de inwoners (ongeveer 1 op de 10) heeft aangegeven zich niet trots te voelen als inwoner 

door bezoekers aan het gebied. 
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Tabel 2.4 Bezoekers die naar de Veluwe komen zorgen voor meer levendigheid en reuring 

  Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 55% 68% 55% 58% 38% 
 

Neutraal 31% 24% 31% 30% 38% 

(Helemaal) oneens 14% 8% 13% 13% 24% 

 

Meer dan de helft van de inwoners (55%) vindt dat bezoekers op de Veluwe zorgen voor meer levendigheid en 

reuring. In tabel 2.4 is te zien dat hier in de Veluwse regio’s anders naar gekeken wordt. Met name de 

Veluwezoom valt op. Op de Noord-Veluwe vindt bijna 7 op de 10 inwoners dat bezoekers zorgen voor meer 

levendigheid en reuring. In de Stedendriehoek en Food Valley is meer dan helft het (helemaal) eens met deze 

stelling. Maar op de Veluwezoom is er meer verdeeldheid. Zo geeft 38% aan het eens te zijn met de stelling, is 

38% hier neutraal in, en is 24% het (helemaal) oneens met de stelling dat bezoekers zorgen voor meer 

levendigheid en reuring.  

 

Tabel 2.5 Bezoekers die naar de Veluwe komen zorgen er voor dat ik mij meer verbonden voel met mijn gemeenschap 

  Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 19% 25% 20% 16% 14% 

Neutraal 41% 42% 45% 39% 38% 

(Helemaal) oneens 40% 34% 35% 45% 48% 

 

In  tabel 2.5 is te zien dat 4 op de 10 inwoners van de Veluwe neutraal heeft geantwoord op deze stelling, en 

tevens 4 op de 10 heeft aangegeven zich niet méér verbonden te voelen met de gemeenschap door de 

bezoekers die naar de Veluwe komen. Wat verder opvalt is dat met name op de Veluwezoom de inwoners deze 

relatie niet zien (bijna 5 op de 10) en dat op de Noord-Veluwe er een grotere groep is (1 op de 4) dan gemiddeld 

op de Veluwe die zich wél meer verbonden voelt met de gemeenschap door bezoekers.  

 

Tabel 2.6 Bezoekers die naar de Veluwe komen bieden mij mogelijkheden om actief te zijn in mijn gemeenschap 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 16% 19% 12% 18% 15% 

Neutraal 
 

42% 43% 47% 40% 38% 

(Helemaal) oneens 42% 38% 41% 41% 47% 

 

Bezoekers die naar de Veluwe komen kunnen ervoor zorgen dat inwoners ook meer mogelijkheden hebben 

om actief te zijn in de gemeenschap. Zo kunnen ze direct betrokken zijn bij toerisme en recreatie door 

werkzaam te zijn in de sector, maar bijvoorbeeld ook via vrijwilligerswerk tijdens een van de vele 

georganiseerde evenementen. In tabel 2.6 is te zien dat inwoners op de Veluwe en in de Veluwse regio’s hier 

over het algemeen hetzelfde op reageren. Een kleine groep inwoners ziet dat door bezoekers aan de Veluwe ze 

mogelijkheden hebben om actief te zijn in de gemeenschap. Ongeveer 4 op de 10 inwoners ziet deze relatie 

niet of heeft neutraal gereageerd op deze stelling. 
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In hoeverre ervaren inwoners de positieve effecten van recreatie en toerisme? Daarover zijn de volgende 

stellingen voorgelegd: 

▪ Recreatie en toerisme draagt bij aan de lokale economie (o.a. het aantal banen); 

▪ Dankzij recreatie en toerisme zijn er meer winkel- en horecagelegenheden; 

▪ Dankzij recreatie en toerisme zijn er meer recreatieve mogelijkheden voor de inwoners; 

▪ Recreatie en toerisme helpt onze culturele identiteit en historische gebouwen te bewaren; 

▪ Recreatie en toerisme stimuleert de ontwikkeling van publieke faciliteiten in mijn gemeente (zoals wegen, 

inrichting publieke ruimten, cultuur, etc.); 

▪ Recreatieve en toeristische ontwikkelingen verbeteren de leefbaarheid in mijn eigen leefomgeving (bijv.: er 

is meer te doen, voorzieningen worden beter onderhouden). 

 

Inwoners van de Veluwe herkennen zich merendeels in positieve impacts van recreatie en toerisme. 9 van de 

10 inwoners geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat recreatie en toerisme bijdraagt aan de 

lokale economie. Ook bij de stellingen over de winkel- en horecagelegenheden, recreatieve mogelijkheden 

voor inwoners en behoud van culturele identiteit en historische gebouwen is meer dan 60% het eens met de 

stellingen. Bij de stelling rondom publieke faciliteiten is dat ook bijna 60%, maar hier is ook 32% neutraal. Bij 

de stelling over de relatie tussen recreatie en toerisme en de verbetering van de leefbaarheid is ongeveer de 

helft van de inwoners het (helemaal) eens, ongeveer 20% is het (helemaal) oneens en 33% is hier neutraal.  

 

Figuur 2.2 Ervaren positieve impacts van recreatie en toerisme – Inwoners van de Veluwe 

   
In de tabellen 2.7 tot en met 2.11 worden deze stellingen in tabelvorm weergegeven, met de resultaten per 

subregio. 
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Tabel 2.7 Recreatie en toerisme draagt bij aan de lokale economie (o.a. het aantal banen). 
 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 89% 88% 92% 91% 87% 

Neutraal 9% 8% 7% 8% 11% 

(Helemaal) oneens 2% 3% 1% 1% 2% 

 

Recreatie en toerisme hebben een directe en indirecte impact op de lokale economie. In tabel 2.7 is te zien dat 

over de gehele Veluwe de positieve impact (van recreatie en toerisme op de lokale economie) herkent wordt 

door bijna 9 op de 10 inwoners.  

 

Tabel 2.8 Dankzij recreatie en toerisme zijn er meer winkel- en horecagelegenheden 

  Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 74% 74% 73% 76% 74% 

Neutraal 17% 15% 20% 17% 16% 

(Helemaal) oneens 9% 11% 7% 8% 10% 

 

Door recreatie en toerisme kan het zo zijn dat er meer winkel- en horecagelegenheden in dorpen, kernen en 

steden zijn. Ook op deze stelling is door de inwoners vrij eensgezind gereageerd. Ongeveer driekwart van de 

inwoners op de Veluwe ziet de relatie tussen recreatie en toerisme enerzijds en het aanbod aan winkel- en 

horecagelegenheden anderzijds.  

 

Tabel 2.8 Dankzij recreatie en toerisme zijn er meer recreatieve mogelijkheden voor de inwoners 

  Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 65% 61% 64% 70% 63% 

Neutraal 22% 23% 25% 19% 20% 

(Helemaal) oneens 14% 16% 12% 11% 16% 

 

Door recreatie en toerisme kan het zo zijn dat er meer recreatieve mogelijkheden zijn voor inwoners, denk aan 

fiets- en wandelroutes, evenementen etc. In tabel 2.8 is te zien dat meer dan 60% van de inwoners het 

(helemaal) eens met deze stelling. In de regio Food Valley is dat zelfs 70%.  
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Tabel 2.9 Recreatie en toerisme helpt onze culturele identiteit en historische gebouwen te bewaren 

  Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 63% 63% 61% 63% 65% 

Neutraal 25% 22% 27% 26% 25% 

(Helemaal) oneens 12% 15% 11% 11% 10% 

 

In tabel 2.9 is te zien dat de inwoners op de Veluwe en in de Veluwse regio’s over het algemeen dezelfde 

antwoorden hebben gegeven op de stelling of recreatie en toerisme helpt om de culturele identiteit en 

historische gebouwen te bewaren. Ongeveer 60% van de inwoners geeft aan het (helemaal) eens te zijn met 

deze stelling. Ongeveer 10% van de inwoners is het (helemaal) oneens met deze stelling en vindt dat recreatie 

en toerisme niet helpt om de culturele identiteit en historische gebouwen te bewaren.  

 

Tabel 2.10 Recreatie en toerisme stimuleert de ontwikkeling van publieke faciliteiten in mijn gemeente (zoals wegen, 

inrichting publieke ruimten, cultuur, etc.). 

  Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 58% 56% 55% 63% 59% 

Neutraal 32% 33% 34% 29% 31% 

(Helemaal) oneens 10% 11% 11% 8% 10% 

 

In tabel 2.10 is te zien dat ongeveer 60% van de inwoners op de Veluwe in de Veluwse regio’s het (helemaal) 

eens met de stelling dat recreatie en toerisme de ontwikkeling van publieke faciliteiten stimuleert. 30% van de 

inwoners op de Veluwe reageerde neutraal op deze stelling. In de verschillende regio’s is over het algemeen 

hetzelfde gereageerd, in de regio Food Valley zien de meeste inwoners (in vergelijking met andere regio’s) dat 

de ontwikkeling van publieke faciliteiten gestimuleerd wordt door recreatie en toerisme. 

 

Tabel 2.11 Recreatieve en toeristische ontwikkelingen verbeteren de leefbaarheid in mijn eigen leefomgeving (bijv.: er is 

meer te doen, voorzieningen worden beter onderhouden). 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 48% 50% 47% 49% 46% 

Neutraal 33% 32% 36% 37% 29% 

(Helemaal) oneens 19% 18% 17% 15% 25% 

 

De laatste positieve impact die is voorgelegd betreft: ‘recreatieve en toeristische ontwikkelingen verbeteren de 

leefbaarheid in mijn eigen leefomgeving’. Hierover zijn de inwoners (van alle positieve impacts) het minst 

positief.  Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling. Ongeveer 2 

op de 10 inwoners (op de Veluwezoom zelfs een kwart van de inwoners) is het (helemaal) oneens met deze 

stelling en ziet deze positieve impact in relatie tot recreatie en toerisme niet.  
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Deze stellingen gingen in op de mate waarin inwoners de negatieve effecten van recreatie en toerisme ervaren. 

De volgende stellingen zijn voorgelegd: 

▪ Door recreatie en toerisme zie ik dat er schade optreedt aan natuur (zoals vervuiling of verstoring van 

dieren); 

▪ Door recreatie en toerisme zie ik dat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruitgaat (bijv. door 

zwerfaval); 

▪ Door recreatie en toerisme zie ik dat er problemen zijn met mobiliteit (parkeerdrukte, files, etc.) 

▪ Door recreatie en toerisme zie ik dat het te druk wordt op de Veluwe; 

▪ Door recreatie en toerisme zie ik dat er schade optreedt aan erfgoed (zoals monumenten en gebouwen); 

▪ Door recreatie en toerisme zie ik dat de leefbaarheid van mijn woonomgeving afneemt. 

 

In figuur 2.3 is te zien hoe de inwoners van de Veluwe de negatieve impacts van toerisme ervaren. Er zijn drie 

negatieve impacts waar de inwoners van de Veluwe zich merendeels in herkennen. Voor schade aan de natuur 

die optreedt door recreatie en toerisme is zelfs meer dan driekwart (76%) het (helemaal) eens. Het 

achteruitgaan van de kwaliteit van de openbare ruimte (zwerfaval) en de problemen met mobiliteit 

(parkeerdrukte, files) worden door ongeveer 65% van de inwoners ervaren (helemaal eens of eens met deze 

stelling). Ongeveer een kwart van de inwoners heeft neutraal op deze stelling geantwoord.  

 

Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan dat het te druk wordt op de Veluwe door recreatie en toerisme. 

18% ervaart dit niet en 32% heeft neutraal geantwoord. De relatie tussen recreatie en toerisme en schade aan 

erfgoed wordt door 43% niet gezien, een grote groep (39%) antwoordde neutraal en slechts 19% ervaart deze 

negatieve impact. Ook de laatste stelling waarbij inwoners is gevraagd naar de relatie tussen recreatie en 

toerisme en een afname van de leefbaarheid van de eigen woonomgeving wordt door 18% gezien. De helft van 

de Veluwse inwoners ziet deze relatie niet.  

 

Figuur 2.3 Ervaren negatieve impacts van recreatie en toerisme -  Inwoners van de Veluwe 

 
 

In de tabellen 2.12 tot en met 2.17 worden deze stellingen in tabelvorm weergegeven, met de resultaten per 

subregio.  
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Tabel 2.12 Door recreatie en toerisme zie ik dat er schade optreedt aan natuur (zoals vervuiling of verstoring van dieren) 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 
 

(Helemaal) eens 76% 71% 78% 76% 80% 

Neutraal 16% 18% 14% 16% 15% 

(Helemaal) oneens 8% 11% 7% 8% 6% 

 

In tabel 2.12 is te zien dat zowel op de Veluwe als in de Veluwse regio’s inwoners ervaren dat door recreatie en 

toerisme er schade optreedt aan de natuur. Op de Veluwezoom (80%) zijn de meeste inwoners het (helemaal) 

eens met deze stelling. Op de Noord-Veluwe is die groep kleiner (71%), maar is nog steeds een grote 

meerderheid die deze relatie ziet.  

 

Tabel 2.13 Door recreatie en toerisme zie ik dat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruitgaat (bijv. door zwerfafval) 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 
 

(Helemaal) eens 66% 59% 68% 63% 72% 

Neutraal 23% 28% 21% 25% 18% 

(Helemaal) oneens 11% 13% 11% 12% 10% 

 

 66% van de Veluwse inwoners ziet dat door recreatie en toerisme de kwaliteit van de openbare ruimte  

 achteruit gaat, bijvoorbeeld door zwerfafval. De inwoners van de Veluwezoom geven dit vaker aan (72%) 

 dan inwoners van de andere Veluwse regio’s. Op de Noord-Veluwe is dit aantal het laagst (59%).  

 

Tabel 2.14 Door recreatie en toerisme zie ik dat er problemen zijn met mobiliteit (parkeerdrukte, files, etc.) 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 65% 61% 60% 65% 74% 

Neutraal 24% 24% 27% 25% 18% 

(Helemaal) oneens 12% 15% 13% 10% 8% 

 

Problemen rondom mobiliteit (parkeerdruk, files) door recreatie en toerisme worden door de inwoners van de 

Veluwezoom ook als meeste gezien. Gemiddeld op de Veluwe geeft 65% aan het (helemaal) eens te zijn met 

deze stelling. 
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Tabel 2.15 Door recreatie en toerisme zie ik dat het te druk wordt op de Veluwe 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 50% 46% 48% 44% 61% 

Neutraal 32% 32% 28% 40% 28% 

(Helemaal) oneens 18% 23% 24% 15% 11% 

 

De helft van de inwoners op de Veluwe geeft aan dat het door recreatie en toerisme te druk wordt op de 

Veluwe. 32% heeft op deze stelling neutraal geantwoord en 18% is het (helemaal) oneens. Inwoners van de 

Veluwse regio’s geven allemaal redelijk gelijke antwoorden op deze stelling met uitzondering van de 

Veluwezoom. Hier geven meer dan 6 van de 10 inwoners (61%) aan dat door recreatie en toerisme het te druk 

wordt op de Veluwe. Inwoners die aangeven het eens of helemaal eens te zijn met de stelling is ook gevraagd 

waar en in welke situaties ze zien dat het te druk wordt. In paragraaf 2.5 ziet u de gegeven antwoorden van de 

inwoners.  

 

Tabel 2.16 Door recreatie en toerisme zie ik dat er schade optreedt aan erfgoed (zoals monumenten en gebouwen) 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 19% 14% 18% 18% 24% 

Neutraal 39% 36% 38% 40% 39% 

(Helemaal) oneens 43% 50% 44% 41% 36% 

 

4 op de 10 inwoners van de Veluwe ziet niet of er door recreatie en toerisme schade optreedt aan erfgoed. 2 op 

de 10 inwoners ziet dit wel en 4 op de 10 heeft neutraal op deze stelling geantwoord. De Veluwezoom is als 

Veluwse regio opvallend, hier geeft 24% aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling.   

 

Tabel 2.17 Door recreatie en toerisme zie ik dat de leefbaarheid van mijn woonomgeving afneemt 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 18% 17% 19% 15% 22% 

Neutraal 31% 34% 31% 30% 32% 

(Helemaal) oneens 50% 49% 51% 56% 46% 

 

 De helft van de Veluwse inwoners geeft aan het (helemaal) oneens te zijn met de stelling dat door recreatie en 

 toerisme de leefbaarheid van de woonomgeving afneemt. Ook in de Veluwse regio’s geeft tussen de 46% - 56% 

 aan het (helemaal) oneens te zijn met deze stelling. Op de Veluwezoom geeft 22% aan het (helemaal) eens te 

 zijn. Deze inwoners zien vaker dan inwoners van andere regio’s dat de leefbaarheid van de eigen 

 woonomgeving afneemt door recreatie en toerisme.  
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Figuur 2.4 Ervaren drukte door inwoners van de Veluwe - Locaties 

 

 
 

Inwoners van de Veluwe die het (helemaal) eens zijn met de stelling ‘door recreatie en toerisme zie ik dat het te 

druk wordt op de Veluwe’, zijn gevraagd aan te geven op welke locatie(s) ze dit hebben ervaren. In 

bovenstaande wordcloud is te zien welke antwoorden het meest zijn gegeven door de inwoners. De Posbank 

(126x aangegeven) is het meest gegeven antwoord gevolgd door wat algemenere locaties zoals in het bos (67x) 

en bossen (54x) of fietspaden (35x).  

 

Figuur 2.5 Ervaren drukte door inwoners van de Veluwe – Situaties 

 

 



 

BUREAU VOOR RUIMTE & VRIJE TIJD  INWONERSONDERZOEK VELUWE FEBRUARI 2022 

 
17 

De groep inwoners die het te druk ziet worden door recreatie en toerisme, is ook gevraagd wat ze dan merken 

van die drukte. Hier lopen de antwoorden meer uiteen. Het woord veel (372x) in combinatie met mensen 

(145x), auto’s (84x), wandelaars (54x) is veel genoemd. Ook afval (54x) en zwerfafval (50x) is vaak aangegeven.  

 

Figuur 2.6 Ervaren afname van de leefbaarheid – Locaties 
 

 
 

Inwoners van de Veluwe die het (helemaal) eens zijn met de stelling ‘door recreatie en toerisme zie ik dat de 

leefbaarheid van woonomgeving afneemt’, zijn gevraagd aan te geven op welke locatie(s) ze dit hebben 

ervaren. In bovenstaande wordcloud is te zien welke antwoorden het meest zijn gegeven door de inwoners. Het 

woord bos (20x) en dorp (18x) zijn het meest aangegeven. Gevolgd door wat specifiekere locaties zoals Arnhem 

(9x), Ede (6x), Apeldoorn (5x) en Harderwijk (5x).   

 

Figuur 2.7 Ervaren afname van de leefbaarheid – Situaties 
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De groep inwoners die aangaven dat door recreatie en toerisme de leefbaarheid in de woonomgeving afneemt 

is ook gevraagd naar hoe ze dit merken. De woorden veel (64x) en druk (28x) zijn hier het meest aangegeven. 

Specifiekere antwoorden die zijn gegeven: zwerfafval (18x), verkeer (17x), lawaai (10x) en auto’s (9x).  

 

 

Om te achterhalen of inwoners een (economische) relatie hebben met recreatie en toerisme, zijn 

onderstaande stellingen voorgelegd: 

 

Figuur 2.8 Stellingen over de relatie tot toerisme – Inwoners van de Veluwe 

 
 

Het merendeel van de inwoners dat een toelichting geeft op deze stellingen, geeft aan in een andere sector te 

werken en zodoende geen financiële relatie met toerisme te hebben: 

 
 

 

Tabel 2.18 Mijn inkomen is (deels) gelinkt aan recreatie en toerisme op de Veluwe 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 3% 
 

4% 4% 2% 2% 

Neutraal 5% 5% 5% 5% 5% 

(Helemaal) oneens 92% 91% 91% 93% 93% 

 

In tabel 2.18 is te zien dat 3% van de inwoners heeft aangegeven dat het inkomen (deels) gelinkt aan recreatie 

en toerisme op de Veluwe (5% heeft neutraal geantwoord). In de Veluwse regio’s is dat percentage nagenoeg 

gelijk.  
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Tabel 2.19 Ik zou er economisch op vooruit gaan als recreatie en toerisme op de Veluwe verder groeit 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 3% 
 

4% 3% 2% 4% 

Neutraal 10% 9% 10% 10% 10% 

(Helemaal) oneens 87% 87% 87% 88% 86% 

 

 Ongeveer eenzelfde percentage geeft aan dat ze er economisch op vooruit zouden gaan als recreatie en  

 toerisme verder zou groeien op de Veluwe. Hier heeft 10% neutraal op geantwoord.  

 

 

Figuur 2.9 laat de stellingen zien, die voorgelegd zijn over de ‘balans’ tussen recreatie en toerisme, en wonen 

op de Veluwe. Onder de tabellen 2.20 tot en met 2.22 worden deze uitkomsten verder toegelicht.  

 

Figuur 2.9 Stellingen over balans – Inwoners van de Veluwe 

 
 

In de toelichtingen die worden gegeven, roepen inwoners voornamelijk op om het niet drukker te laten worden 

op de Veluwe.  
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Tabel 2.20 De voordelen van recreatie en toerisme op de Veluwe wegen op tegen de nadelen 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 39% 45% 41% 38% 32% 
 

Neutraal 41% 38% 39% 46% 40% 

(Helemaal) oneens 20% 17% 20% 16% 29% 

 

Ongeveer 4 op de 10 Veluwse inwoners geeft aan dat de voordelen van recreatie en toerisme opwegen tegen 

de nadelen (en nog eens 4 op de 10 antwoord hier neutraal). 2 op de 10 is het hier (helemaal) mee oneens. In 

de Veluwse regio’s wordt hier verdeeld op geantwoord. Zo is op de Noord-Veluwe de grootste groep (45%) het 

eens met de stelling dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Op de Veluwezoom geeft 3 op de 10 

inwoners aan het niet eens te zijn met deze stelling. 40% antwoord hier neutraal en 32% is het eens met de 

stelling en vindt dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.  

 

Tabel 2.21 Een groei van het aantal bezoekers op de Veluwe zal leiden tot wrijving tussen inwoners en bezoekers 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 38% 30% 37% 39% 46% 

Neutraal 37% 41% 35% 37% 35% 

(Helemaal) oneens 25% 29% 28% 24% 19% 

 

Op de stelling of inwoners denken dat een groei van het aantal bezoekers op de Veluwe zal leiden tot wrijving 

tussen inwoners en bezoekers (tabel 2.21) geeft 38% van de Veluwse inwoners aan het hiermee (helemaal) mee 

eens te zijn. Een kwart denkt niet dit het geval zal zijn en 37% heeft neutraal geantwoord. In de regio 

Stedendriehoek en Food Valley is redelijk overeenkomstig geantwoord. Noord-Veluwe valt op doordat minder 

dan gemiddeld (3 op de 10) inwoners denken dat een groei van het aantal bezoekers zal leiden tot wrijving. Op 

de Veluwezoom daarentegen denkt bijna de helft van de inwoners dat een groei zal leiden tot wrijving.  

 

Tabel 2.22 Ik vind dat recreatie en toerisme aangemoedigd mogen worden op de Veluwe 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 29% 34% 32% 26% 26% 

Neutraal 40% 40% 40% 44% 37% 

(Helemaal) oneens 30% 26% 28% 30% 37% 

 

 Ongeveer 3 op de 10 inwoners vindt dat recreatie en toerisme niet aangemoedigd mag worden op de Veluwe. 

 Ongeveer eenzelfde aantal vindt juist dat dit wel aangemoedigd mag worden en 4 op de 10 is hier neutraal in. 

 Hier zijn de verschillen in de Veluwse regio’s wat groter. Op de Noord-Veluwe is de kleinste groep inwoners die 

 aangeeft dat recreatie en toerisme niet aangemoedigd mag worden (26%), terwijl op de Veluwezoom deze  

 groep groter is (37%).  
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Tot slot is een drietal stellingen voorgelegd, over de rol van burger en overheid rondom recreatie en toerisme. 

Figuur 2.10 laat de Veluwe-brede uitkomsten zien.  

 

Figuur 2.10 Stellingen over de rol van burger en overheid – Inwoners van de Veluwe 

 

 
 

De inwoners die de ruimte nemen om deze stellingen toe te lichten, geven vooral aan dat ze niet tevreden zijn 

met de manier waarop ze betrokken worden: 

 
 

In de tabellen 2.23, 2.24 en 2.25 worden deze stellingen in tabelvorm weergegeven, met de resultaten per 

subregio.  

 

Tabel 2.23 Ik heb er vertrouwen in dat de overheid (provincie, gemeente) recreatie en toerisme zal sturen qua omvang 

en op een manier, die past bij onze gemeenschap 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 52% 49% 50% 56% 53% 

Neutraal 26% 26% 28% 24% 25% 

(Helemaal) oneens 22% 25% 22% 20% 21% 
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Inwoners op de Veluwe en in de Veluwse regio’s zijn redelijk eensgezind over de stelling of ze het vertrouwen 

hebben dat de overheid recreatie en toerisme zal sturen qua omvang en op een manier, die past bij de 

gemeenschap. Ongeveer de helft van alle inwoners geeft aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling. 

Ongeveer 2 op de 10 inwoners is het (helemaal) oneens met deze stelling en heeft er geen/minder vertrouwen 

in dat de overheid op passende wijze zal sturen op de omvang van recreatie en toerisme. 

 

Tabel 2.24 Ik heb het gevoel dat ik mee kan doen in beslissingen over de ontwikkeling van recreatie en toerisme in 

mijn leefomgeving 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 12% 13% 11% 14% 12% 

Neutraal 34% 32% 34% 35% 36% 

(Helemaal) oneens 53% 55% 55% 51% 52% 

 

Die eensgezindheid is ook terug te zien in de stelling ‘ik heb het gevoel dat ik mee kan doen in beslissingen 

over de ontwikkeling van recreatie en toerisme in mijn leefomgeving’. Meer dan de helft van de inwoners op de 

Veluwe in de Veluwse regio’s geeft aan het (helemaal) oneens te zijn met de stelling en heeft dus niet het 

gevoel mee te kunnen doen in beslissingen over de ontwikkeling van recreatie en toerisme.  

 

Tabel 2.25 Ik wil graag profiteren van recreatie en toerisme door hierin een (actieve) rol te hebben 

 Veluwe Noord-Veluwe Stedendriehoek Food Valley Veluwezoom 

(Helemaal) eens 8% 10% 8% 8% 6% 

Neutraal 23% 24% 20% 23% 25% 

(Helemaal) oneens 69% 66% 72% 69% 69% 

 

Een aantal Veluwse inwoners (ongeveer 8%) geeft aan graag te willen profiteren van recreatie en toerisme door 

hierin een (actieve) rol te hebben. Ongeveer 20 – 25% heeft neutraal op deze stelling gereageerd en ongeveer 7 

op de 10 geeft aan hieraan geen behoefte te hebben. 

 

 

Tot slot is aan de inwoners de mogelijkheid gegeven opmerkingen, suggesties of tips mee te geven door 

antwoord te geven op de vraag: Heeft u nog opmerkingen, suggesties of tips voor recreatie en toerisme op de 

Veluwe? 

 

Een samenvatting, ter indicatie van de meest genoemde antwoorden, is hieronder per subregio weergegeven.  

 

Noord- Veluwe 

Op de Noord-Veluwe hebben de inwoners de volgende onderwerpen meermaals aangegeven in de reacties: 

▪ Er worden zorgen geuit over een aantal drukke plekken én er worden suggesties gedaan om dit beter in 

balans te brengen door o.a. inzet van zonering. 

▪ Er zijn zorgen dat de natuur afgesloten wordt (voor de inwoners), door te grote drukte. 

▪ De kwetsbare natuur moet beschermd worden, een aantal inwoners vraagt om meer natuur- en milieu 

educatie voor bezoekers aan de natuur. 
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▪ Inwoners zien graag dat de fietspaden breder worden en worden gescheiden van andere type recreatie 

(zoals MTB).  

▪ Zwerfafval (in de natuur) is een probleem. Er worden suggesties gedaan om dit aan te pakken door o.a. 

meer prullenbakken te plaatsen. 

 

Stedendriehoek 

In de regio Stedendriehoek hebben de inwoners de volgende onderwerpen meermaals aangegeven in de 

reacties: 

▪ Er worden zorgen geuit over de balans tussen de natuur en het wild enerzijds en recreatie anderzijds. 

▪ Opvallend is dat inwoners van de Stedendriehoek vaak aangeven dat er meer toezicht mag zijn op het 

(oneigenlijk) gebruik van de natuur (o.a. zwerfaval, omgang met dieren en padengebruik). 

▪ Het uitbreiden en verbeteren van de fietspaden (o.a. het scheiden van verkeersstromen) wordt ook 

genoemd. 

▪ Er zijn suggesties om de recreant op de Veluwe meer te wijzen op hun verantwoordelijkheid om respectvol 

met de natuur om te gaan (o.a. door inzet van educatie).  

▪ Er zijn suggesties voor het meer inzetten op een duurzame ecologische vorm van recreatie en toerisme 

(bijvoorbeeld door inzet van duurzame vervoersmogelijkheden) met een type bezoeker die daarbij meer 

passend is. 

 

Food Valley 

In de regio Food Valley hebben de inwoners de volgende onderwerpen meermaals aangegeven in de reacties: 

▪ Er worden zorgen geuit over een grens aan bezoekersaantallen die volgens sommigen is bereikt. 

Daarnaast wordt er de suggestie gedaan om de balans te zoeken tussen bezoekers en de natuur. 

▪ Opvallend is dat inwoners van de regio Food Valley aandacht vragen voor bezoekersgedrag. Zowel het 

gedrag van toeristen in hun omgang met de natuur, zwerfaval etc. maar ook het gedrag van eigen 

inwoners wordt aangehaald. Vooral in relatie tot voorlichting en educatie die volgens de gegeven reacties 

hieraan een bijdrage kan leveren.  

▪ Ook in de regio Food-Valley worden er suggesties gedaan over de recreatieve paden. O.a. het scheiden van 

verschillende gebruikersgroepen en uitbreiden van het aantal fietspaden worden genoemd. 

▪ Tot slot geven inwoners mee dat er meer ingezet kan worden op een type bezoeker die meer passend is 

bij het karakter van de Veluwe, geen massaliteit. 

 

Veluwezoom 

Op de Veluwezoom hebben de inwoners de volgende onderwerpen meermaals aangegeven in de reacties: 

▪ Inwoners geven aan zich zorgen te maken over het groeiende aantal bezoekers en tot welke gevolgen dat 

kan leiden. Daarnaast zijn er inwoners die aangeven dat de ervaren drukte een relatie heeft met het 

moment waarop het gebied bezocht wordt; volgens hen zijn er momenten waarop je weinig andere 

bezoekers tegenkomt. 

▪ Er wordt overlast ervaren van motoren en er wordt de suggestie gedaan om de Veluwezoom 

(tijdelijk/beperkt) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. 

Ook het scheiden van verschillende gebruikersgroepen wordt als suggestie gegeven.  

▪ Er worden zorgen geuit over de omgang met de natuur. Er worden suggesties gedaan voor meer toezicht 

en mogelijkheden om zwerfafval tegen te gaan.  

▪ Voor toekomstige ontwikkelingen geven inwoners aan dat groei van toerisme niet het doel moet zijn. 

Tevens worden er suggesties gedaan voor een type toerisme en recreatie waarbij respect voor de natuur, 

op een meer milieuvriendelijke wijze met een betere balans tussen toerisme, recreatie en natuur. 

▪ Opvallend is dat de inwoners van de Veluwezoom een aantal keer aangeven dat ofwel gestopt moet 

worden met de promotie van het gebied, dan wel dat minder bekende gebieden worden gepromoot 

waardoor betere spreiding ontstaat en hotspots zoals de Posbank ontlast worden.  
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Hoe kijken inwoners van de Veluwe aan tegen toerisme? Van alle stellingen die zijn voorgelegd, geeft deze 

paragraaf de belangrijkste highlights en overall conclusie weer.    

 

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. Daarnaast zorgen bezoekers voor meer levendigheid en reuring volgens 

inwoners. Over het algemeen voelen inwoners zich niet per se meer verbonden met de gemeenschap door 

de komst van bezoekers en zorgen bezoekers er ook niet direct voor mogelijkheden om actief te zijn in de 

gemeenschap.  

 

Effecten van toerisme en recreatie 

Inwoners van de Veluwe ervaren zowel positieve effecten als negatieve gevolgen als gevolg van bezoekers naar 

de Veluwe.  

▪ Positieve effecten: over het algemeen zien inwoners van de Veluwe duidelijk positieve effecten van 

toerisme en recreatie, namelijk onder andere:  

▪ Dat recreatie en toerisme bijdraagt aan de lokale economie, dat er meer winkel- en 

horecagelegenheden zijn en recreatieve mogelijkheden en dat het bijdraagt aan het behoud van 

cultuur en identiteit. Dat recreatie en toerisme bijdraagt aan de lokale economie (o.a. het aantal 

banen) ziet zelfs 9 op de 10 inwoners.  

▪ In mindere mate zien inwoners dat recreatieve en toeristische ontwikkelingen bijdragen aan de 

leefbaarheid in de eigen leefomgeving. Dit wordt nog wel als positief ervaren (50% is het hiermee 

eens), maar wordt van alle positieve effecten het minst opgemerkt.  
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▪ Negatieve effecten: naast de positieve invloed van toerisme en recreatie, zijn er ook negatieve gevolgen 

die door inwoners worden ervaren. Er zijn drie effecten waar de inwoners van de Veluwe zich voor een 

groot deel in herkennen, namelijk:  

▪ 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.).  

▪ De helft van de inwoners is van mening dat het te druk wordt op de Veluwe. De overige helft is 

hierin neutraal (32%) of mee oneens (18%). Deze drukte uit zich voornamelijk op bepaalde 

locaties in de Veluwe.  

▪ Slechts een klein deel (18%) van de inwoners ziet dat recreatie en toerisme afbreuk doet aan de 

leefbaarheid in de woonomgeving, maar het merendeel van de inwoners ziet dit nog niet. Over 

het algemeen doet recreatie en toerisme dus nog geen afbreuk aan de leefbaarheid voor de 

meeste inwoners.  

 

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, namelijk 4 op de 10 tegenover 2 op de 10 inwoners die niet vinden dat de voordelen 

opwegen tegen de nadelen. Hierin zijn wel regionale verschillen te zien, zie de afwijkingen per subregio, 

paragraaf 3.2.   

▪ 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. Ook vindt 3 op de 10 inwoners dat dit niet verder aangemoedigd mag 

worden. Beide groepen zijn dus even groot.   

▪ Gaat een groei van het aantal bezoekers op de Veluwe leiden tot wrijving tussen inwoners en bezoekers? 

Hier hebben de inwoners van de Veluwe geen uitgesproken mening over. Wel is het aandeel van inwoners 

dat het hier mee eens groter dan oneens (38% vs. 25%). Het valt op dat deze mening per subregio 

verschilt, zie paragraaf 3.2.  

 

Leefbaarheid, recreatie en toerisme op de Veluwe 

Kortom, toerisme en recreatie zorgt voor levendigheid en reuring, levert werkgelegenheid en banen op en 

draagt bij aan een goed voorzieningenniveau op de Veluwe, van recreatieve mogelijkheden als fiets- en 

wandelinfrastructuur tot horecagelegenheden en activiteiten en meer. Tegelijkertijd zorgen bezoekers ook 

voor problemen in de leefomgeving, namelijk in de natuur, in de openbare ruimte en op het gebied van 

mobiliteit. Al met al wegen de voordelen nog wel op tegen de nadelen voor een groot deel van de inwoners, 

maar naar de toekomst toe lijkt het draagvlak onder inwoners voor een verdere groei van het toerisme 

beperkt. Daaruit concluderen we dat de huidige situatie van aantal bezoekers vrij goed in balans is met het 

draagvlak van inwoners. Er zijn uiteraard altijd lokale verschillen en uitschieters (inwoners die veel overlast 

ervaren), maar over het algemeen draagt toerisme bij aan leefbaarheid. Bij een verdere toename van toerisme 

dient duidelijk wel rekening gehouden te worden met de mogelijke negatieve effecten op de leefomgeving.  
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Per subregio zien we in het algemeen ongeveer dezelfde resultaten als het gemiddelde van de Veluwe. In alle 

subregio’s komen dezelfde effecten, zowel positief als negatief, naar voren. Op het niveau van de individuele 

stellingen zijn er wel verschillen per subregio te zien, dat wil zeggen, in de ene regio wordt een bepaalde 

stelling positiever beoordeeld dan in de andere. Deze regionale verschillen en opvallendheden lichten we in 

deze paragraaf toe.  

 

Noord-Veluwe 

▪ Levendigheid en reuring: inwoners uit de Noord-Veluwe vinden opvallend vaker dan gemiddeld dat 

bezoekers die naar de Veluwe komen zorgen voor levendigheid en reuring, namelijk 68% tegenover 55% 

gemiddeld op de Veluwe.  

▪ Verbondenheid: ook voelen inwoners uit de Noord-Veluwe zich vaker verbonden met de gemeenschap, 

doordat er bezoekers komen dan in andere subregio’s, namelijk 1 op de 4, in vergelijking met 1 op de 5 

gemiddeld. 

▪ Negatieve effecten: de inwoners van de Noord-Veluwe ervaren alle negatieve effecten net iets minder vaak 

dan het gemiddelde van de Veluwe. Met name de gevolgen van recreatie en toerisme voor de natuur en de 

kwaliteit van de openbare ruimte worden minder vaak opgemerkt. Overigens is er ook op de Noord-

Veluwe nog steeds een meerderheid van de inwoners die die gevolgen wel ziet, maar dus net iets minder 

vaak dan gemiddeld. 

▪ Balans: In hoeverre wegen de voordelen van recreatie en toerisme op tegen de nadelen? Inwoners van de 

Noord-Veluwe zijn hier het meest positief over van alle regio’s. Net iets minder dan de helft van de 

inwoners is van mening dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en een relatief kleine groep 

inwoners (17%) vindt dit juist niet het geval.  

▪ Toekomst: naar de toekomst toe verwachten inwoners uit de Noord-Veluwe ook minder vaak dan 

gemiddeld dat een (verdere) groei van toerisme tot wrijving gaat leiden tussen bezoekers en inwoners. 

Mag toerisme en recreatie verder worden aangemoedigd? Inwoners van de Noord-Veluwe staan hier nét 

iets positiever in, namelijk 34% tegenover 29% gemiddeld. Ook is de groep inwoners die vindt dat 

recreatie en toerisme niet verder aangemoedigd mag worden op de Noord-Veluwe kleiner dan gemiddeld.  

 

Stedendriehoek 

De inwoners uit de Stedendriehoek scoren vrijwel overal hetzelfde als gemiddeld. Er zijn slechts een paar 

opvallendheden t.o.v. de conclusies voor de Veluwe:  

▪ Negatieve effecten: inwoners uit de Stedendriehoek zien net iets minder vaak dan gemiddeld dat toerisme 

en recreatie zorgen voor problemen rondom mobiliteit (denk aan parkeerdrukte, files, etc.). Overigens, 

nog steeds ziet wel een relatief groot deel (60%) van de inwoners van de Stedendriehoek dit negatieve 

effect. Op de stelling ‘door recreatie en toerisme zie ik dat het te druk wordt’, antwoorden inwoners van de 

Stedendriehoek ook iets positiever dan gemiddeld. 25% van de inwoners ziet namelijk niet dat het te druk 

wordt, tegenover 18% gemiddeld.  

▪ Toekomst: de groep inwoners die van mening is dat toerisme en recreatie mag worden aangemoedigd is 

nét iets groter dan de groep inwoners die dat daar mee oneens is (32% tegenover 28%), maar komt nog 

wel ongeveer overeen met het gemiddelde.  

 

Food Valley 

De inwoners uit Food Valley scoren vrijwel overal hetzelfde als gemiddeld. Bij een aantal stellingen zijn een 

paar afwijkingen van een paar procent, maar geen duidelijke verschillen. Hieronder zijn de grootste 

afwijkingen uitgelicht:  

▪ Positieve effecten: 70% van de inwoners van de Food Valley ziet dat er dankzij toerisme en recreatie meer 

recreatieve mogelijkheden zijn voor inwoners, in vergelijking met 65% van het gemiddelde van de Veluwe. 
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Ook zien inwoners nét iets vaker dan gemiddeld dat recreatie en toerisme de publieke faciliteiten 

stimuleert in de gemeente (denk aan wegen, inrichting publieke ruimten, cultuur, etc.), namelijk 63% 

tegenover 58% gemiddeld.  

▪ Negatieve effecten: inwoners uit Food Valley zien minder vaak dan gemiddeld dat het te druk wordt door 

recreatie en toerisme, ook is een groter deel van de inwoners neutraal hierover.  

▪ Toekomst: de groep inwoners die van mening is dat toerisme en recreatie mag worden aangemoedigd is 

iets kleiner dan de groep inwoners die dat daar mee oneens is (26% tegenover 30%), maar komt nog wel 

ongeveer overeen met het gemiddelde.  

 

Veluwezoom 

▪ Aantal bezoekers: de inwoners van de Veluwezoom beoordelen het aantal bezoekers dat naar de Veluwe 

komt anders dan gemiddeld. Zij zijn vaker van mening dat het aantal bezoekers te veel is en vinden 

minder vaak dan gemiddeld dat het aantal bezoekers “niet te weinig, maar ook niet te veel" is.  

▪ Levendigheid en reuring: inwoners uit de Veluwezoom vinden opvallend minder vaker dan gemiddeld dat 

bezoekers die naar de Veluwe komen zorgen voor levendigheid en reuring, namelijk 38% tegenover 55%.  

▪ Verbondenheid: inwoners uit de Veluwezoom voelen zich minder vaak verbonden met de gemeenschap 

doordat er bezoekers naar de Veluwe komen. Over het algemeen zien zij deze relatie niet en dat komt 

duidelijker naar voren dan in andere subregio’s. 

▪ Leefbaarheid: verbeteren recreatieve en toeristische ontwikkelingen de leefbaarheid? Inwoners uit de 

Veluwezoom zijn het hier net iets vaker mee oneens dan gemiddeld (25% tegenover 19%), maar het 

merendeel is nog wel positief (en dit komt wel overeen met het gemiddelde).  

▪ Negatieve effecten: opvallend is dat alle stellingen over dit onderwerp, negatiever worden beoordeeld 

door de inwoners van de Veluwezoom. Zij ervaren vaker problemen met mobiliteit en zien vaker dat het te 

druk wordt op de Veluwe. Wanneer we inzoomen op de open antwoorden die zijn gegeven bij deze laatste 

vraag, valt op dat de Posbank vaak genoemd wordt als locatie waar het te druk is.  

▪ Balans: de inwoners op de Veluwezoom zijn minder positief de balans tussen de voordelen en nadelen. 

Ongeveer 3 op de 10 is van mening dat de voordelen wel opwegen tegen de nadelen, en ook ongeveer 3 

op de 10 is van mening dat dit niet zo is. Van alle subregio’s vinden inwoners uit de Veluwezoom het minst 

vaak dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.  

▪ Toekomst: naar de toekomst toe verwachten inwoners uit de Veluwezoom vaker dan gemiddeld dat een 

(verdere) groei van toerisme tot wrijving gaat leiden tussen bezoekers en inwoners, namelijk bijna de helft 

van de inwoners (46%). Mag toerisme en recreatie verder worden aangemoedigd? De groep inwoners die 

vindt dat dit niet verder aangemoedigd mag worden is het grootst op de Veluwezoom. Het merendeel van 

de inwoners van de Veluwezoom is hier neutraal in of is van mening dat toerisme en recreatie niet 

aangemoedigd mag worden (beide 37%).  

 

Kortom, over het algemeen zien we 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 

Veluwezoom 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.  
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In 2020 is een onderzoek naar de toeristische druk in de provincie Gelderland uitgevoerd (pre-corona). De 

toeristische druk heeft betrekking op de omvang van toerisme, in relatie tot de bestemming, namelijk het 

aantal inwoners en oppervlakte. In dit onderzoek is de toeristische druk voor de Veluwe als geheel in kaart 

gebracht, hierin zagen we dat de Veluwe samen met Arnhem-Nijmegen de hoogste druk heeft van de provincie 

(en de Achterhoek en Rivierenland de laagste). De toeristische druk zegt echter nog niets over negatieve 

effecten op de leefomgeving en leefbaarheid, hiervoor is inzicht nodig in de draagkracht. Dit 

inwonersonderzoek vormt een goede basis om de sociale draagkracht (leefbaarheid) in kaart te brengen. Op 

basis van dit inwonersonderzoek kunnen we concluderen dat de draagkracht nog voldoende is, omdat de 

voordelen van toerisme nog opwegen tegen de nadelen en de houding naar de toekomst toe nog positief is. 

Wel zien we een verschil in regio’s. Op de Veluwezoom is deze sociale draagkracht al minder gunstig. De 

houding van inwoners ten aanzien van toerisme en recreatie kan mogelijk samenhangen met de omvang.  

 

Wanneer we op basis van het onderzoek in 2020 inzoomen (pre-corona), zien we deze samenhang niet. De 

toeristische druk in de Veluwezoom (aantal overnachtingen in relatie tot het aantal inwoners en oppervlakte) is 

lager  dan de andere Veluwse subregio’s, terwijl hier de inwoners het minst positief zijn. Belangrijk om hierbij 

op te merken is dat het onderzoek over het aantal overnachtingen gaat. De gemeenten in de Veluwezoom zijn 

voornamelijk belangrijke dagrecreatieve bestemmingen (o.a. door het Nationaal Park Veluwezoom en de 

Posbank) en ontvangen naar verwachting veel dagbezoekers. Het is daarom interessant om het aantal 

bezoekers in de bestemmingen te monitoren via real-time data om beter inzicht te krijgen in de toeristisch-

recreatieve druk. De provincie Gelderland heeft recent een druktemonitor gelanceerd om meer inzicht te 

krijgen in bezoekersaantallen en bezoekersstromen en dit real-time in kaart te brengen. Deze data kan 

mogelijk beter inzicht geven in de relatie tussen de omvang van toerisme en recreatie en de houding van 

inwoners.  

Daarnaast is het opvallend dat juist de Noord-Veluwe en de Stedendriehoek een relatief hoge toeristische druk 

hebben, maar dat de inwoners wel een positieve houding tegenover toerisme en recreatie hebben. De 

inwoners van de Noord-Veluwe zijn juist vaak positiever dan het gemiddelde op de Veluwe.  
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Vragenlijst leefbaarheid en toerisme op de Veluwe 

 

1. Wat vindt u van het aantal bezoekers dat doorgaans, in een normaal jaar, naar de Veluwe komt?  

Let op: denk hierbij aan de periode voorafgaand aan de coronacrisis 

 

⃝ Veel  te weinig 

⃝ Te weinig 

⃝ Niet te weinig/niet te veel 

⃝ Te veel 

⃝ Veel te veel 

⃝ Weet ik niet 

  

2. Deze vraag gaat over de situatie voorafgaand aan de coronacrisis. Heeft u het gevoel dat het aantal 

bezoekers dat naar de Veluwe komt veranderd is, in de afgelopen paar jaren voorafgaand aan de 

coronacrisis? 

 

⃝ Nee 

⃝ Ja, dat is afgenomen 

⃝ Ja, dat is toegenomen 

⃝ Weet ik niet 

 

3. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen:  

 

Bezoekers die naar de Veluwe komen … Helemaal 

eens 

Eens Neutraal Oneens Helemaal 

oneens 

Maken mij trots een inwoner van de Veluwe 

en ons gebied te zijn. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Zorgen voor meer levendigheid en reuring.  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Zorgen er voor dat ik mij meer verbonden 

voel met mijn gemeenschap.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Bieden mij mogelijkheden actief te zijn in 

mijn gemeenschap. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mogelijkheid om uw antwoord(en) toe te 

lichten: 

 

 

  

4. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen: 

 

 Helemaal 

eens 

Eens Neutraal Oneens Helemaal 

oneens 

Dankzij recreatie en toerisme zijn er meer 

winkel- en horecagelegenheden. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dankzij recreatie en toerisme zijn er meer 

recreatieve mogelijkheden voor de inwoners. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Recreatie en toerisme helpt onze culturele 

identiteit en historische gebouwen te bewaren. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Recreatie en toerisme draagt bij aan de lokale 

economie (o.a. het aantal banen). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Recreatie en toerisme stimuleert de 

ontwikkeling van publieke faciliteiten in mijn 

gemeente (zoals wegen, inrichting publieke 

ruimten, cultuur, etc.). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Recreatieve en toeristische ontwikkelingen 

verbeteren de leefbaarheid in mijn eigen 

leefomgeving (bijv.: er is meer te doen, 

voorzieningen worden beter onderhouden). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mogelijkheid om uw antwoord(en) toe te 

lichten: 

 

 

5. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen: 

 

Door recreatie en toerisme zie ik: Helemaal 

eens 

Eens Neutraal Oneens Helemaal 

oneens 

Dat het te druk wordt op de Veluwe. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dat de leefbaarheid van mijn 

woonomgeving afneemt. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dat er schade optreedt aan erfgoed (zoals 

monumenten en gebouwen). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dat er schade optreedt aan natuur (zoals 

vervuiling of verstoring van dieren). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dat er problemen zijn met mobiliteit 

(parkeerdrukte, files, etc.). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dat de kwaliteit van de openbare ruimte 

achteruitgaat (bijv. door zwerfafval). 

(Toelichting: Openbare ruimte is voor 

iedereen toegankelijk, zoals straten, 

pleinen, parken.). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mogelijkheid om uw antwoord(en) toe te 

lichten: 

 

 

 

6. U heeft aangegeven dat u ziet dat het te druk wordt op de Veluwe. Kunt u  aangeven waar en hoe dit zich 

voordoet? 

 

Locatie (waar is het?) Situatie (wat merkt u?) 

  

  

  

 

7. U heeft aangegeven dat de leefbaarheid van uw eigen woonomgeving afneemt. Kunt u aangeven waar en 

hoe dit zich voordoet? 

 

Locatie (waar is het?) Situatie (wat merkt u?) 
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8. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen: 

 

 Helemaal 

eens 

Eens Neutraal Oneens Helemaal 

oneens 

Mijn inkomen is (deels) gelinkt aan recreatie 

en toerisme op de Veluwe. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ik zou er economisch op vooruit gaan als 

recreatie en toerisme op de Veluwe verder 

groeit. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mogelijkheid om uw antwoord(en) toe te 

lichten: 

 

 

  

9. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen: 

 

 Helemaal 

eens 

Eens Neutraal Oneens Helemaal 

oneens 

De voordelen van recreatie en toerisme op de 

Veluwe wegen op tegen de nadelen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Een groei van het aantal bezoekers op de 

Veluwe zal leiden tot wrijving tussen inwoners 

en bezoekers. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ik vind dat recreatie en toerisme 

aangemoedigd mogen worden op de Veluwe. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mogelijkheid om uw antwoord(en) toe te 

lichten: 

 

 

 

10. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen: 

 

 Helemaal 

eens 

Eens Neutraal Oneens Helemaal 

oneens 

Ik heb er vertrouwen in dat de overheid 

(provincie, gemeente) recreatie en toerisme 

zal sturen qua omvang en op een manier, 

die past bij onze gemeenschap (bijv. via 

routes, parkeervoorzieningen, 

ontvangstlocaties, etc.). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ik heb het gevoel dat ik mee kan doen in 

beslissingen over de ontwikkeling van 

recreatie en toerisme in mijn leefomgeving 

(bijv. inspraak- of participatieprocedures). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ik wil graag profiteren van recreatie en 

toerisme door hierin een (actieve) rol te 

hebben (denk aan: aanbieden van 

overnachtingen, betrokken zijn bij de 

organisatie van een evenement of andere 

diensten en producten). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mogelijkheid om uw antwoord(en) toe te 

lichten: 
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Tot slot willen we nog enkele vragen over uzelf voorleggen.  

 

11. Wat is uw leeftijd? 

o [invulveld] 

 

12. Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

o Anders 

o Wil ik niet zeggen 

 

13. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, inclusief uzelf? 

Bijvoorbeeld: 3 

 

 

14. Welke van de onderstaande situaties is op dit moment op u van toepassing? 

Graag aangeven welke omschrijving het beste uw hoofdactiviteit omschrijft.  

o Student 

o In loondienst 

o Zelfstandige 

o Werkzaam in eigen huishouden 

o Gepensioneerd 

o Arbeidsongeschikt 

o Werkloos 

o Anders 

 

15. Wat is uw postcode? Vul vier cijfers en 2 letters in. 

We gebruiken deze informatie alleen om te bepalen of we voldoende reacties hebben van inwoners verspreid over 

de Veluwe.  

 

      

 

16. Heeft u nog opmerkingen, suggesties of tips voor recreatie en toerisme op de Veluwe?  
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Geslacht 

  

Wat is uw geslacht? Respondenten Respondenten (%) Populatie Veluwe 

Man 566 47% 49% 

Vrouw 641 53% 51% 

Anders 2 0% 0% 

Wil ik niet zeggen 0 0% 0% 

 
1209 100% 100% 

 

Het aandeel mannen in het onderzoek is iets minder dan je op grond van de Veluwse populatie zou mogen 

verwachten. Bij vrouwen is dat omgekeerd het geval. 

 

 
Noord-Veluwe  Stedendriehoek  Food Valley Veluwezoom 

 
Respons Populatie Respons Populatie Respons Populatie Respons Populatie 

Man 47% 50% 49% 50% 48% 49% 43% 50% 

Vrouw 53% 50% 51% 50% 52% 51% 56% 50% 

Anders 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Wil ik niet 

zeggen 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

In de Stedendriehoek en Food Valley komt de verdeling mannen-vrouwen bij de respons nagenoeg overeen 

met de populatie in die regio’s. Bij de deelregio’s Noord-Veluwe en de Veluwezoom blijft het aandeel mannen 

onder de respondenten (respectievelijk 47% en 43%) achter bij de populatie (50% mannen). Voor vrouwen 

geldt dus dat zij in deze deelregio’s sterker vertegenwoordigd zijn.  
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Leeftijd 

 

De jongste deelnemer aan het onderzoek was 18 jaar en de oudste 92.  

 

Wat is uw leeftijd? Categorie Respondenten Respondenten (%) Populatie Veluwe 

18-39 398 33% 34% 

40-64 505 42% 41% 

65+ 306 25% 25% 

 
1209 100% 100% 

 

 De leeftijdscategorieën van het onderzoek en de verdeling op de Veluwe komen overeen. 

 

Woonplaats 

  

 In het onderzoek is gestreefd naar een gelijke verdeling van respondenten per subregio. Er is tevens gestreefd  

 naar een respons die past bij de populatie per woonplaats. 

  

Plaats woonachtig Respondenten Respondenten (%) Populatie 

Apeldoorn 204 17% 17% 

Arnhem 203 17% 17% 

Barneveld 64 5% 6% 

Brummen 20 2% 2% 

Ede 134 11% 12% 

Elburg 33 3% 2% 

Epe 41 3% 3% 

Ermelo 39 3% 3% 

Harderwijk 73 6% 5% 

Hattem 18 1% 1% 

Heerde 27 2% 2% 

Nijkerk 52 4% 5% 

Nunspeet 42 3% 3% 

Oldebroek 36 3% 2% 

Putten 32 3% 3% 

Renkum 42 3% 3% 

Rheden 57 5% 5% 

Rozendaal 1 0,1% 0,2% 

Scherpenzeel 11 1% 1% 

Voorst 32 3% 3% 

Wageningen 48 4% 4% 

 
1209 100% 100% 

 

 In nagenoeg alle woonplaatsen komt de populatie overeen met het aantal respondenten dat aan de enquête  

 heeft meegewerkt.  
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Maken we dit overzicht per deelregio dan ziet dat er als volgt uit: 

 

Deelregio woonachtig Respondenten Respondenten (%) Populatie 

Noord-Veluwe 300 25% 21% 

Stedendriehoek 297 25% 25% 

Food Valley 309 26% 28% 

Veluwezoom 303 25% 25% 

 1209 100% 100% 

 

Het aandeel respondenten uit de deelregio’s Stedendriehoek en Veluwezoom komt overeen met wat we op 

grond van de populatie mogen verwachten. De Noord-Veluwe is iets sterker vertegenwoordigd, met 25% van 

de respondenten, ten opzichte van 21% van de populatie. Food Valley is iets minder vertegenwoordigd, met 

26% van de respondenten, ten opzichte van 28% van de populatie.   
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