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Inleiding

Voor de gemeente Ermelo zijn toerisme en recreatie belangrijk. Ermelo 
heeft daarin ook heel wat te bieden. Ermelo is prachtig gelegen aan de 
rand van de Veluwe, niet ver van het Veluwemeer. Bossen, heide, water en 
agrarisch gebied wisselen elkaar af. Met bijna 100 vakantieparken heeft 
Ermelo de meeste verblijfsplaatsen op de Noord-Veluwe. Duidelijk dus dat 
deze sector van groot belang is voor welzijn en welvaart en van de gemeente. 
Het is echter ook een sector die onder druk staat. Daar gaat de gemeente, 
samen met recreatieondernemers en eigenaren van vakantiewoningen, mee 
aan de slag. 
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Versterken verblijfsrecreatie

Ermelo wil de verblijfsrecreatie versterken. Met verblijfsrecreatie bedoelen 

we vakantieparken met bungalows, chalets, stacaravans en/of kampeerplaat-

sen. De versterking is nodig omdat deze sector onder druk staat. 

De vakantieparken in Ermelo zijn zeer verschillend van aard. In het algemeen 

kunnen we zeggen dat het huidige aanbod van vele parken niet meer goed 

aansluit bij de vraag van de consument. Om hier het hoofd aan te bieden 

kijken gemeente en recreatieondernemers met elkaar naar de mogelijk-

heden om de verblijfsrecreatie te versterken. In de toekomstvisie staat welke 

ontwikkelingen wenselijk zijn. De recreatieondernemers en eigenaren van 

de recreatiewoningen zijn degenen die deze ontwikkeling, samen met de 

gemeente, daadwerkelijk in gang moeten zetten.
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Hoe staan we er voor?

Anno 2016 is het beeld van de 
verblijfsrecreatie in Ermelo zeer wis-
selend. Met bijna 100 vakantieparken, 
die verschillen in omvang en karakter, 
is dat ook geen wonder. Meer dan 
driekwart van de parken in Ermelo 
bestaat uit bungalowparken. Dit 
zijn vaak kleine parken met weinig 
voorzieningen. Alle bungalowpar-
ken omvatten in totaal ruim 2.500 
vakantiewoningen die bijna allemaal 
verkocht zijn aan particulieren en niet 
verhuurd worden aan toeristen. In die 
zin dragen ze niet bij aan de ver-
blijfsrecreatie. Een groter recreatief 
gebruik is wel gewenst, onder meer 
vanwege de spin-off daarvan voor de 
economie. De bungalowparken met 
nauwelijks wisselende verhuur zijn 
vooral te vinden rondom de Eenden-
parkweg bij Tonsel en ten westen 
van de kern Horst. De bedrijfsmatig 
geëxploiteerde bungalowparken met 
campingplaatsen liggen vooral in het 
(zuid)oosten, aan de Drieërweg. 

Toekomstperspectief

Ermelo heeft een aantal uitstekende 
recreatieondernemingen en deze zijn 
belangrijk voor de toekomst van de 
verblijfsrecreatie in de gemeente en in 
de regio. Deze bedrijven krijgen meer 
ruimte voor hun ontwikkeling. 

Van de bedrijven waar nu geen      
recreatie is wordt gekeken of deze zo 
kunnen veranderen dat ze toch weer 
een recreatieve functie krijgen. Van 
parken die geen recreatieve functie 
meer hebben en daartoe ook geen 
mogelijkheid meer hebben wordt 
gekeken naar andere functies. 
De gemeente Ermelo wil dat over 
tien jaar de vakantieparken een 
grotere bijdrage leveren aan de 
lokale economie, en aan de kwaliteit 
van Ermelo als recreatiegemeente.                                     
De focus in het project Vitale Vakantie-
parken blijft liggen op de kansen die 
de recreatieve sector biedt. 

Uitvoering in drie delen van 
Ermelo

De vakantieparken liggen in drie delen 
van Ermelo. Dit zijn Strokel en Tonsel, 
Drieërweg en kern Horst. In het 
buitengebied van Ermelo ligt verspreid 
ook een deel van de vakantieparken. 
Hier is maatwerk per vakantiepark 
nodig. Voor de drie gebieden heeft de 
gemeente in overleg met onderne-
mers en parkeigenaren de toekomst-
perspectieven beschreven. Door de 
uitvoering gezamenlijk op te pakken 
krijgen deze gebieden ruimte voor 
groei of verandering. 
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Strokel en Tonsel

Huidig beeld
Het gebied tussen het Strokelbos en het Tonselseveld herbergt de meeste 
vakantieparken in Ermelo. Het heeft een oppervlakte van 55 hectare, 
32 terreinen en 1.200 eenheden (waarvan circa 950 huisjes en 250 sta-
caravans). Het eigendom en gebruik in dit gebied is versnipperd en klein-
schalig. De parken verschillen onderling sterk, maar over het algemeen is er 
haast geen recreatief gebruik of wisselende verhuur. 

Strokel en Tonsel bestaat grofweg uit twee zones: 
• Noordwest: Langs de Harderwijkerweg is de meeste activiteit. Hier bevindt 

zich een bebouwingslint van bedrijven en woningen. Daarachter ligt de 
‘kop’ van Tonsel: een lappendeken van bungalowparken, huizen en open 
weiden, doorkruist door een hoogspanningsleiding en ontsloten door 
smalle stegen en paden.

• Zuidoost: Aan de Haspel en de Eendenparkweg liggen tientallen bunga-
lowparken, doorgaans op rechthoekige percelen, langs twee langgerekte 
stroken. De twee stroken worden van elkaar gescheiden door een open-
baar toegankelijk bos. 

Het open karakter van het landschap is aangetast. Diverse functies zoals 
wonen, werken en recreëren zijn met elkaar verknoopt geraakt. Strokel en 
Tonsel heeft een gunstige ligging. Het gebied heeft goede verbindingen die 
deels grenzen aan de natuur en deels aansluiten op de parken in Harderwijk. 
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Gewenste toekomstige beeld 
Meer structuur en minder vervlechting 
van de functies op het gebied van 
wonen, werken en recreëren. Dat is het 
gewenste toekomstbeeld. 
Concreet betekent dit dat de intensi-
teit van bebouwing in zuidoostelijke 
richting geleidelijk afneemt. Hierdoor 
nemen de kansen voor de (verblijfs)
recreatieve sector toe.

De noordwestelijke zone (rondom 
Harderwijkerweg, Strokel en Genten- 
erf) biedt vooral kansen voor andere 
functies dan recreatie. Deze zone ligt 
dicht bij werklocaties en heeft een goe-
de bereikbaarheid. De parken zelf zijn 
verouderd en worden voor een groot 
deel oneigenlijk gebruikt. Het is niet de 
bedoeling dat de oplossing voor deze 
parken wordt gezocht in legalisering, 
reguliere woningen of bedrijvigheid. 
Wel kan gekeken worden naar inno-
vaties zoals slimme concepten op het 
snijvlak van wonen, werken, recreatie 
en senioren (zorg). 

Het tijdens een overgangsperiode 
faciliteren van tijdelijke huisvesting kan 
het voor de parken mogelijk maken 
om een business case op te stellen, 
waarmee een transformatie gefinan-
cierd kan worden. Het is nog zoeken 
hoe dit vorm gegeven kan worden. 
Mede daarom is dit gebied vanuit de 
provincie Gelderland geadopteerd als 
provinciaal proef-project ‘stedelijke 
herverkaveling’. 
Als gemeente zoeken we in deze zone 
naar mogelijkheden om fiets- en 

voetgangersroutes in oost-westelijke 
richting te versterken. We willen ook 
in het ‘open’ veld, direct ten zuiden 
van de Eendenparkweg, het landschap 
herstellen in combinatie met functie-
verandering. Bebouwing in deze zone 
moet bijdragen aan de versterking van 
de kwaliteiten van het landschap.

De zuidoostelijke zone (Haspel en 
Eendenparkweg richting Staringlaan) 
heeft de meeste potentie om van de 
vakantieparken weer echte verblijfs- 
recreatie te maken. Deze zone heeft 
een fraaie, rustige ligging met bos-
stroken aan weerszijden en de bebou-
wing is gering. Hier onderzoeken we 
de mogelijkheden om niet-recreatieve 
bedrijfsactiviteiten gefaseerd te beëin-
digen zodat de verblijfsrecreatie een 
kwaliteitsslag kan maken. Tegelijker-
tijd willen we ook de verbindingen met 
de achterliggende bossen versterken. 

We beseffen dat de vorm van recreatief 
gebruik in deze zone in eerste instantie 
gericht zal blijven op het (reeds sterk 
aanwezige) tweede woningbezit, met 
slechts beperkte wisselende verhuur. 
We stimuleren echter ook andere 
recreatieconcepten, zoals de combi-
natie van toerisme en zorg. Een reële 
mogelijkheid zien we voor een groot-
schalig, professioneel geëxploiteerd 
bungalowpark met eenheden voor 
wisselende verhuur. We onderzoeken 
de interesse hiervoor van beleggers en 
investeerders en kijken welke parken 
geschikt zijn.
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Drieërweg

Huidig beeld
De Paalberg, de Driehoek en Fijn-Oord zijn al van oudsher aanwezig in dit 
gebied. Van latere datum dateren recreatiebedrijven aan weerszijden van 
de Drieërweg, ten zuidoosten van de kern van Ermelo. Anno 2016 zijn er 11 
bedrijven gevestigd, op een totaal terreinoppervlak van 45 hectare. Dit zijn 
overwegend vrij grote kampeerbedrijven en combinaties van bungalowparken 
en campings. Het gebied kenmerkt zich door echte recreatie. Er is sprake 
van veel wisselende verhuur van kampeerplaatsen, recreatiebungalows en/of 
stacaravans. Een aantal van de bedrijven is niet lang geleden (deels) ver-
nieuwd of uitgebreid (mede in het kader van de provinciale regeling Groei en 
Krimp 2006-2011).

In dit gebied zijn er ook parken die aan het verouderen zijn en waarmee het 
minder goed gaat. Om te voorkomen dat ze verder achteruitgaan, moet in 
deze parken geïnvesteerd worden. Zodat ook deze een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de gewenste toeristische-recreatieve uitstraling van het 
gebied.

Het gebied Drieërweg is een prachtig gebied met bossen, heide en het om-
liggende buitengebied. Helaas dreigt wel in enkele delen verrommeling. Dit 
komt onder andere doordat sommige parken dicht op elkaar liggen. Hierdoor 
oogt het vol en druk en hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit bedreigd. 
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Gewenste toekomstige beeld
De opgave in dit gebied is dan ook om 
zorgvuldig met de aanwezige kwaliteiten 
om te gaan en verrommeling tegen te 
gaan. De toekomstvisie stelt voor dat het 
recreatieve gebied rondom de Drieërweg 
zich zal blijven richten op de verblijfs-
recreatie in de wisselende verhuur. De 
parken moeten zich flexibel en snel kun-
nen aanpassen aan de continu wisselen-
de vraag van de consument. Dit vraagt 
om ondernemerschap en investeringen 
door de parken, en het stellen van de 
juiste kaders door de gemeente. 

De gemeente onderzoekt of het mogelijk 
is ondernemers meer vrijheid te geven 
in het bepalen van de dichtheid en aan-
tallen plekken op hun bedrijf. Bedrijven 
die een investeringsimpuls nodig heb-
ben, blijven we stimuleren en helpen 
zoeken naar oplossingen. Hiervoor 
kijken we in eerste instantie of andere, 
goed lopende recreatiebedrijven voor 
deze impuls kunnen zorgen, bijvoor-
beeld door samenwerking of overname. 

Als er sprake is van uitbreiding, dan 
staat de gemeente hier in principe 
positief tegenover. Wel houden we altijd 
de principes van de Ladder Duurzame 
Verstedelijking aan. Dit betekent dat de 
ondernemer in eerste instantie altijd 
de mogelijkheden bekijkt op het eigen 
park, of het zoekt in samenwerking of 
overname van aangrenzende park(en). 

Pas als blijkt dat dit niet mogelijk is, 
kan uitbreiding op onbebouwd gebied 
worden onderzocht.

Bij de ontwikkeling van het gebied 
Drieërweg houden we rekening met 
het feit dat de omliggende 
bossen ook grenzen aan de bebouwde 
kom. Veel Ermeloërs wandelen, fiet-
sen of recreëren in de bossen. 
Het is belangrijk dat de kwaliteiten van 
de bosrijke omgeving, die dit gebied zo 
uniek en kansrijk maken, niet worden 
aangetast. 



10 VITALE VAKANTIEPARKEN IN ERMELO

Kern Horst

Huidig beeld
Dicht tegen de kern van Horst liggen 15 vakantieparken. De terreinen zijn 
over het algemeen kleinschalig en lopen in elkaar over. Het geheel is nogal 
onoverzichtelijk. Er zijn veel tweede woningen en veel woningen zijn ver-    
ouderd. Het accent ligt in dit gebied op wonen in plaats van op datgene 
waarvoor de vakantiebungalows zijn bedoeld, namelijk voor recreatie. 
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Gewenste toekomstige beeld
De meeste parken in dit gebied heb-
ben qua structuur en aanbod niet of 
nauwelijks toekomstwaarde binnen de 
recreatiesector. We zien kansen voor 
een geleidelijke overgang naar andere 
functies. Een pluspunt van het gebied 
is de aantrekkelijke ligging in het open 
landschap en de goede verbindingen 
langs historische routes. 

We zien de volgende transformatie-
mogelijkheden voor het gebied Kern 
Horst:
 

 • Seniorenconcepten
 Hierbij kunnen we inspelen op  de 

vergrijzing en de behoefte  van 
ouderen om te blijven wonen in de 
vertrouwde omgeving.Hierbij kun-
nen we ons ook richten op de toe-
nemende groep ouderen die veel te                                             
besteden heeft en op zoek is naar 
ruime woningen met specifieke 
voorzieningen. 

 • Wonen en zorg
 Hierbij zoeken we aansluiting op 

regionale ontwikkelingen in de 
zorg en de ambities van zorg-      
instellingen, zoals ’s Heeren Loo, 
om hun terreinen om te  vormen 
tot meer open zorgclusters. Hierbij 
kunnen wonen, werken en zorg 
samen gaan. 

 • Nieuwe landgoederen
 Hierbij gaat het om ‘communities’ 

en andere gemeenschappelijke 
woonvormen, voor mensen die het 
prettig vinden om met gelijkge-
stemden te wonen. Hierbij wordt 
een zelfstandige woonruimte ge-
combineerd met gedeelde ruimten 
en voorzieningen. 

 • Andere toeristische en (dag-)
recreatieve concepten ter ver-
sterking van Horst en Telgt als 
recreatieve verbindingszone tussen 
de Veluwse Randmeren en Ermelo.

Dit betekent niet dat we alle vormen 
van verblijfsrecreatie uitsluiten. Alhoe-
wel het aantal parken moet worden 
verminderd, staan we zeker open voor 
nieuwe concepten die meer diversi-
teit bieden, zoals bed & breakfast en 
groepsaccommodaties. 
Kansrijke doelgroepen zijn bezoekers 
van de kuststrook (watersporters, 
strandgangers) of juist mensen die 
zich richten op rust en beleving van 
het landschap, duurzaamheid en 
gezondheid.
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Ontwikkelen

De gemeente Ermelo wil vakantie-
parken die willen vernieuwen ook 
ruimte bieden om uit te breiden. 
Uiteraard wel onder voorwaarden. 
Vernieuwing en uitbreiding zullen 
vaak hand in hand gaan omdat 
consumenten meer ruimte, comfort 
en privacy wensen. En de onderne-
mer zal in zijn vernieuwingsplannen 
daarop willen inspelen. Ook omdat 
fysieke uitbreiding vaak nodig is om 
de omzet en het investeringsvermo-
gen op peil te houden. 

De voorwaarden voor uitbreiding 
zijn dat de plannen moeten passen 
binnen de kaders van de visie voor 
het betreffende gebied. Het uit-
gangspunt hierbij is dat nieuwbouw 
en uitbreiding alleen plaatsvinden 
op terreinen die al voor recreatie 
zijn bestemd. Dus dit betekent dat 
de ondernemer met uitbreidings-
plannen eerst zal moeten kijken of 
de gewenste uitbreiding binnen het 
eigen huidige park kan. Bijvoorbeeld 
door delen te saneren. 
Een andere mogelijkheid is om 
de samenwerking te zoeken met 
aangrenzende parken of zelfs door 
deze over te nemen. Pas als dit niet 
mogelijk blijkt te zijn kan gekeken 
worden naar uitbreiding op onbe-
bouwd gebied. 

De weg naar de gewenste toekomst 

De toekomstvisie op de verblijfsrecreatie geeft weer hoe de sector er zo rond 
2025 uit ziet in Ermelo. De weg daar naar toe is nog lang en kent diverse 
mogelijkheden. Maatwerk is daarbij de sleutel. De betekent dat eigenaren van 
parken en gemeente met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden. 
De toekomstvisie geeft daarbij in grote lijnen twee richtingen aan:

Transformatieperspectief Ruimte voor functiewijziging

Ontwikkelperspectief Ruimte voor groei
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Transformeren

Transformeren betekent het omvor-
men van parken naar een andere 
bestemming en/of het saneren van 
parken. 
Er zijn twee categorieën parken waar 
dit betrekking op heeft:
• Parken die onder druk staan van-

wege het beperkte aanbod  en/of 
de ruimtelijke kwaliteit

• Parken waarvan de bungalows/
chalets bijna allemaal zijn ver-
kocht aan particulieren en die 
niet meer worden verhuurd aan 
toeristen en recreanten. 

De recreatieve parken die onder druk 
staan
Financieringsproblemen, beperkte 
schaalgrootte en/of het ontbreken van 
bedrijfsopvolging kunnen redenen 
zijn waardoor de kwaliteit van parken 
onder druk komt te staan. 

Zij zitten op slot, zijn niet meer 
rendabel en verloederen. Op basis 
van de principes van marktwerking 
zou je kunnen veronderstellen dat 
deze parken dan sluiten doordat ze 
geen bezetting meer hebben. Maar 
dit principe blijkt niet te werken in de 
verblijfsrecreatiesector in Nederland. 
De omvang van het aanbod neemt 
toe en als gevolg hiervan is er sprake 
van verpaupering en uitponding, ook 
in Ermelo. Omdat de bungalows, 
chalets en stacaravans niet worden 
gehuurd door vakantiegangers, is het 
voor exploitanten aanlokkelijk om hun                      
accommodatie tijdelijk of permanent 
te verhuren aan andere doelgroepen. 
In deze gevallen is sprake van onei-
genlijk en onwenselijk gebruik, dat 
beëindigd moet worden. De doelstel-
ling bij deze terreinen is om deze waar 
mogelijk terug te brengen naar de 
recreatie, of anders naar een nieuwe 
bestemming.
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Niet-recreatief gebruikte terreinen
Een groot deel van de vakantie-    
woningen in Ermelo is niet              
beschikbaar voor wisselende 
verhuur aan recreanten, maar alleen 
voor de eigenaren. Daarnaast is ook 
op deze uitgeponde parken sprake 
van permanente bewoning en neemt 
het recreatieve gebruik verder af. 
Dit is oneigenlijk en onwenselijk 
en moet aangepakt worden. Ons 
beleid blijft in beginsel gericht op 
het beëindigen van permanente 
bewoning, voor zover daar geen 
gedoogbeschikking op is afgegeven. 
Wij zijn niet voor legalisering omdat 
aan reguliere woningen andere eisen 

worden gesteld dan aan recreatie-
woningen, en omdat de locaties van 
vakantieparken vaak ongeschikt zijn 
als woongebied. 
Het zal niet mogelijk zijn om op 
korte termijn een volledig einde te 
maken aan alle vormen van onge-
wenst gebruik. Door overleg met 
exploitanten en gerichte handhaving 
willen we kijken of we ze een nieuw 
perspectief en alternatief kunnen 
bieden. Kostendekkende alter-
natieve oplossingen zijn op korte 
termijn niet altijd voorhanden. Het 
kan voorkomen dat we op sommige 
parken het tijdelijk huisvesten van 
andere groepen toestaan, waarbij we 
vooruitlopen op sanering of functie-
verandering.
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Contactgegevens

Gemeente Ermelo

Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo

Postbus 500, 3850 AM Ermelo

Projectleider Vitale Vakantieparken

Jolande Blok

e     j.blok@ermelo.nl

t           0341 56 73 54

m         06 134 089 89 

www.ermelo.nl/vitalevakantieparken

Economische potentie, ruimtelijke kwaliteit, openbare 
orde en veiligheid

Het belangrijkste uitgangspunt is dat terreinen die bestemd zijn voor verblijfs-
recreatie daar ook weer daadwerkelijk voor gebruikt gaan worden. In overleg 
met de eigenaar, eventuele andere exploitanten en de gemeente wordt bekeken 
of dit mogelijk is. Pas als blijkt dat de verblijfsrecreatie geen optie meer is, kan 
transformatie in beeld komen. Terreinen die kansrijk zijn zullen eerder voor het 
ontwikkelperspectief in aanmerking komen. 
De keuze voor ontwikkelen of transformeren wordt per park gemaakt. Dit 
gebeurt aan de hand van de gebiedsvisie en de economische potentie, de 
ruimtelijke kwaliteit en aspecten die te maken hebben met openbare orde en 
veiligheid. Kortom, maatwerk!
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