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VITALE VAKANTIEPARKEN IN ERMELO

In het project Vitale Vakantieparken versterken we de verblijfsrecreatie van Ermelo. In het algemeen kunnen we
zeggen dat een deel van het aanbod van de parken niet meer goed aansluit bij de vraag van de consument. Om
hier het hoofd aan te bieden zijn gemeente en recreatieondernemers met elkaar in gesprek en kijken zij naar de
mogelijkheden om de verblijfsrecreatie te vernieuwen. Er is genoeg potentie. Van onze parken behoren er zelfs
twee tot de beste 40 van Europa! In deze tweede nieuwsbrief delen we de voortgang in het project.

Stand van zaken

De Heivlinder is één van de eerste parken die gaat

In de toekomstvisie Vitale Vakantieparken staat welke

uitbreiden en vernieuwen in dit project. Met de bos-

ontwikkelingen per verblijfsrecreatiecluster wense-

lodges en de paardenlodges speelt het park in op de

lijk zijn. De recreatieondernemers en eigenaren van

al aanwezige relatie met de paardensport. Een paar-

de recreatiewoningen zijn degenen die deze ontwik-

denlodge is een recreatiewoning met daarnaast een

keling, samen met de gemeente, daadwerkelijk in

stal voor een paard of een pony. Gekeken wordt of er

gang moeten zetten. Het is voor de ontwikkeling van

ook aansluiting mogelijk is op het ruiternetwerk in de

het toeristisch-recreatieve product belangrijk dat we

omgeving.

kijken hoe we ruimte kunnen geven voor groei of voor
verandering.
Maatwerk is daarbij het sleutelbegrip. We volgen
nu met zo’n 20 parken een intensief traject waarin
het park en de gemeente samen, werken naar een
haalbaar toekomstplan. Dit vergt tijd en energie, maar
iedere stap vooruit is er één. Een mooi resultaat is de
ondertekening van de anterieure overeenkomst met
recreatiepark De Heivlinder.

Tonselse Veld
Het gebied Tonselse Veld is door het Ministerie van

Heivlinder

Infrastructuur en Milieu geselecteerd als een van de

De gemeente Ermelo heeft besloten medewerking te

pilotprojecten binnen het stimuleringsprogramma ste-

verlenen aan de wens van recreatiepark de Heivlin-

delijke kavelruil.

der om een deel van de bestemming ‘kamperen en

Stedelijke kavelruil biedt de eigenaren van ongeveer

agrarisch’ te wijzigen naar verblijfsrecreatie. Hierdoor

40 parken de mogelijkheid om op vrijwillige basis met

kan de Heivlinder bos- en paardenlodges op het ter-

elkaar in gesprek te gaan en samen een nieuw inrich-

rein bouwen. In een overeenkomst is vastgelegd aan

tingsplan te maken. Om dat inrichtingsplan te realise-

welke eisen moet worden voldaan, welke aanvullende

ren worden eigendommen geruild, op zo’n manier dat

afspraken zijn gemaakt en hoe de kosten van de ont-

niemand er slechter van wordt en het past binnen het

wikkeling worden verrekend.

beleid van de gemeente.

Innovatiecongres toerisme- en recreatiesector
Ermelo

sector de werkgelegenheid verbetert. Dus dat dit een

Het mag gezegd, het congres op 6 april, georganiseerd

de recreatiebedrijven. En dat in het kielzog hiervan

door de gemeente, VVV en de Veron was een succes

ook bijvoorbeeld onze horeca en detailhandel kunnen

en trok ruim 90 bezoekers naar Proson in Ermelo. Het

profiteren.”

positief effect heeft op de directe arbeidsplaatsen bij

was een mooie ontmoetingsplek voor recreatieonop te werpen, mogelijkheden af te tasten en zich te

Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken
2017-2021

verdiepen tijdens workshops in onderwerpen als

De gemeenten op de Veluwe blijven de komende vier

promotie en marketing, recreatie en de online toe-

jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed

rist en crossover recreatie. Zo zijn er contacten voor

aanbod van vakantieparken. Op 6 april 2017 onder-

samenwerking gelegd tussen een vakantiepark en een

tekenden elf gemeenten in Garderen het ‘Bestuurs-

zorgondernemer om te kijken naar aangepaste ac-

akkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Daarmee

commodaties voor mensen met een zorgbehoefte. Ook

werken we samen aan de ambitie van de Veluwe om

is er door ondernemers Wijngaard Telgt en Telstar

weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te

Surf gesproken over een mogelijke samenwerking in

worden.

dernemers om met elkaar in gesprek te gaan, ideeën

arrangementen.
“We hebben allemaal dezelfde belangen en lopen tegen dezelfde vraagstukken aan. Door gezamenlijk én
in samenhang aan oplossingen te werken, hebben we
meer slagkracht om onze doelen te bereiken”, aldus
Henk Lambooij, voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken. De volgende gemeenten hebben zich aan de
Veluwebrede aanpak van het programma verbonden:
Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Het programma leverde niet alleen interessante
gesprekken op over recreatie en toerisme in Ermelo,
maar ook Veluwebreed. Het belang van het aanbieden
van diversiteit en een compleet pakket biedt toerisme
en recreatie kansen. Gedeputeerde van de provincie
Gelderland Bea Schouten zei hierover: “We hebben
op de Veluwe en dus ook in Ermelo veel te bieden.
Spectaculaire natuur, mooie cultuur, Hanzesteden,
water. Door dat met elkaar te verbinden kunnen we
ook lokaal een compleet pakket bieden dat voor elke
toerist aantrekkelijk is. Diversiteit is ook innovatie!”

Kwaliteitsteam Veluwe biedt recreatieondernemers advies en coaching

Wethouder Esther Heutink benadrukte het belang

Ondernemers die het recreatieve aanbod verder willen

voor Ermelo. “Iedereen die in Ermelo leeft, werkt en

ontwikkelen of de bedrijfsvoering willen verbeteren

onderneemt ervaart dat de toerisme- en recreatie-

op hun vakantiepark, kunnen een beroep doen op

sector van groot belang is voor ons. Zowel in econo-

het Kwaliteitsteam Veluwe. In 2017 kunnen zo’n 25

misch als maatschappelijk opzicht. We willen dan ook

bedrijven op de Veluwe deelnemen aan een begelei-

graag voor elkaar krijgen dat door versterking van de

dingstraject.

Het Kwaliteitsteam Veluwe is er voor ondernemers

Meer informatie is te verkrijgen bij Arjan Eilander,

die open staan voor advies en geholpen willen worden

medewerker risicobeheersing van de Veiligheidsregio

met kwaliteitsverbetering of innovatie. Ondernemers

Noord- en Oost-Gelderland, a.eilander@vnog.nl.

krijgen bijvoorbeeld advies over positionering, nieuwe
recreatieproducten, kostenbesparingen of kwaliteitsverbetering. Daarbij wordt zowel naar het ondernemerschap, het recreatieve product en de bedrijfsvoering gekeken.
Van intake tot advies
Deelname aan een begeleidingstraject begint met een
intakegesprek, waarbij de specifieke bedrijfssituatie
en de vragen van de ondernemer worden besproken.
Op basis hiervan wordt een team samengesteld van
specialisten met uiteenlopende deskundigheid. De
specialisten zijn ervaren adviseurs op het gebied van
bijvoorbeeld: recreatieconcepten, leefstijlen, marke-

Contact

ting, bedrijfsvoering, financiën, juridische zaken of

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog

terreininrichting. Vijf adviseurs bezoeken samen een
halve dag het bedrijf en werken een advies aan de
ondernemer uit: waar zien zij kansen voor het bedrijf,
welke verbetermogelijkheden zijn haalbaar?

vragen of heeft u ideeën op het gebied van ontwikkeling
van verblijfsrecreatie die passen binnen het project Vitale
Vakantieparken, neem dan contact op met projectleider
Jolande Blok, j.blok@ermelo.nl.

Meer informatie over het Kwaliteitsteam Veluwe is te

Meer informatie over het project is te vinden op

vinden op www.vitalevakantieparken.nl. Voor vragen,

www.ermelo.nl/vitalevakantieparken.

een kennismakingsgesprek of voor aanmelding,
kunt u contact opnemen met Roelof Siepel:
rsiepel@regionoordveluwe.nl of 06 12 21 85 79.

Veiligheid op parken
In het kader van het project Vitale Vakantieparken is
de brandweer bezig met het inventariseren van zaken
als:
• bereikbaarheid van parken (toegangswegen)
• brandveiligheid van de bebouwingen
• brandveiligheid van het terrein
De brandweer benadert de parken voor een bezoek
om zo de situatie te beoordelen en zij geven adviezen die nodig zijn om de veiligheid te optimaliseren.
De brandweer heeft het afgelopen jaar 25 parken in
Ermelo bezocht en concrete adviezen aan de ondernemers kunnen geven om de brandveiligheid te
verbeteren.

