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1. Inleiding 
Aanleiding 
In de toekomstvisie Vitale Vakantieparken is voor de drie recreatiegebieden in Ermelo aangegeven hoe ze 
zich kunnen ontwikkelen. In het cluster Strokel - Tonsel is er ten zuiden ambitie voor recreatie en richting 
Harderwijk ambitie voor de combinatie wonen / werken.  Eén van de kansen voor (de recreatie in) het 
Tonselse Veld is het verbeteren van de recreatieve infrastructuur in het gebied.  
 
Bovendien heeft de raad tijdens het behandelen van de vaststelling van het bestemmingsplan Tonselse Veld 
in de raadsvergadering van februari 2018 het college opgedragen nader te analyseren welke maatregelen 
mogelijk zijn om de verbetering van verkeersveiligheid en recreatieve waarde geïntegreerd te verbeteren in 
het Tonselse Veld. 

Opdracht 
Het maken van een plan van aanpak voor de verbetering van de recreatieve infrastructuur in het Tonselse 
Veld. In dit plan is weergegeven welke kansen en daarbij behorende maatregelen er mogelijk zijn om de 
verbetering van verkeersveiligheid en recreatieve waarde geïntegreerd te verbeteren. Hierbij is zo veel 
mogelijk aangesloten op de bestaande structuur in het gebied. Met betrokken partijen in het Tonselse Veld 
worden deze kansen en bijbehorende maatregelen verder uitgewerkt, waarbij de behoefte van genoemde 
maatregelen wordt gepolst. 

Doel en doelgroep 
Het doel is de recreatieve infrastructuur te verbeteren door middel van maatregelen te treffen in het 
Tonselse Veld. De nadruk ligt op het verbeteren van de verkeerssituatie voor langzaam verkeer en de sociale 
veiligheid in het gebied. 
 
In dit plan van aanpak is rekening gehouden met de volgende doelgroepen:  

 Recreanten die bekend zijn met het gebied doordat ze een vakantiehuisje hebben in het Tonselse 
Veld;  

 Recreanten/dagtoeristen die onbekend zijn met het gebied; 
 Langzaam verkeer dat door het gebied gaat om de eindbestemming te bereiken, o.a. schoolgaande 

fietsers. 

Proces 
Het (concept) plan van aanpak is tot stand gekomen door het nemen van de volgende stappen: 
1. Inventarisatie documenten en besluitvormingsstukken over het gebied Tonselse Veld; 
2. Interne afstemming met verkeer, groen/natuur, recreatie en het project Vitale Vakantieparken;  
3. Brainstorm met betrokken partijen in het Tonselse Veld naar mogelijkheden ter verbetering van de 

recreatieve routes in het Tonselse Veld. Hiervoor zijn onder meer de provincie Gelderland, stichting 
Natuurmonumenten, Routebureau Veluwe, stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld, de 
VERON en enkele recreatiebedrijven benaderd.  

 
Met het (concept) plan van aanpak nemen we vervolgens de volgende stappen: 
1. Afstemming met de portefeuillehouder; 
2. Terugkoppeling voorgenomen kansen en maatregelen naar betrokken partijen in het Tonselse Veld; 
3. Uitwerking kansen en maatregelen samen met betrokken partijen in het Tonselse Veld; 
4. Besluitvorming definitief plan van aanpak. 
 
Leeswijzer 
Het plan van aanpak begint met een inleiding en een huidige situatieschets van het gebied Tonselse Veld, 
gevolgd door de ambitie die we met het gebied hebben. Daarna komen de ruimtelijke kaders en 
kwaliteitseisen aan bod waarmee in dit plan van aanpak rekening is gehouden. Vervolgens zijn de kansen en 
maatregelen voor het verbeteren van de infrastructuur in het Tonselse Veld uitgewerkt en is hieraan een 
aanpak en planning gekoppeld.  
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2. Huidige situatie 
Het gehele cluster Strokel en Tonsel kan gezien worden als gemengd gebied. Langs de Eendenparkweg, 
Fazantlaan en de Haspel bevinden zich recreatieterreinen, natuurgebieden, bedrijven, woningen en 
agrarische functies. Er loopt een hoogspanningstraject over een deel van het gebied. Daarnaast is het gebied 
ingesloten tussen Natura2000. De bosstrook tussen de Haspel en de Eendenparkweg is onderdeel van deze 
Natura2000 en is grotendeels in eigendom van de gemeente. Een klein gedeelte van de bosstrook dat grenst 
aan de Staringlaan is in eigendom van de Stichting Natuurmonumenten. De bosstrook is een relatief klein 
gebied en wordt ook wel gezien als aanlooproute naar het Leuvenumse Bos en de Ermelose Heide.  
 

 
Figuur 1: Tonselse Veld in kavels, groen en wegen uit het Beeldkwaliteitsplan Tonselse Veld 
 
Langzame verkeersroutes 
De gebruikers van de fiets- en wandelroutes in het Tonselse Veld zijn voornamelijk de recreanten die bekend 
zijn met het gebied doordat ze er een vakantiehuisje hebben. De Eendenparkweg en Strokel zijn opgenomen 
in het fietsknooppuntennetwerk Veluwe. Een wandelknooppuntennetwerk is er niet in dit gebied. Door de 
bosstrook in het gebied loopt een geasfalteerd fietspad, zie bijlage 1. Deze is echter vrijwel onvindbaar voor 
de mensen die onbekend zijn met het gebied. Er loopt een aantal voetpaden maar een toegankelijke 
wandelroute is er niet in de bosstrook. Dit komt onder meer door de dichte structuur van het bos en de 
uitmonding van veel (onverharde) voetpaden op de Eendenparkweg en de Haspel. Begin 2000 is naast 
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camping de Haeghehorst een klootschietroute aangelegd. Deze route is nooit onderhouden. Voor de Noord-
Veluwe wordt momenteel de aanleg van een ruiter- en menroutenetwerk voorbereid. Hier wordt het gebied 
Tonselse Veld in meegenomen. Ermelo en Harderwijk werken gezamenlijk aan een MTB-route van circa 40 
kilometer. De route is op dit moment in aanleg en loopt voor een gedeelte door het Tonselse Veld waaronder 
de bosstrook, zie bijlage 2. Voor de Stichting Natuurmonumenten is het momenteel niet wenselijk op hun 
perceel aan de Staringlaan recreatieve routes te ontwikkelen, omdat er voldoende aanbod is in het 
omliggende gebied. 
 
Weginrichting 
Op de Eendenparkweg, Fazantlaan en Haspel is de maximumsnelheid 60 km/h. Deze wegen zijn 
toegangswegen en liggen buiten de bebouwde kom. In bijlage 3 zijn de wegprofielen te zien. De wegen zijn 
5 meter breed, wat net te weinig ruimte is om twee vrachtwagens elkaar te laten passeren. De 
Eendenparkweg heeft verlichting, de Fazantlaan gedeeltelijk en de Haspel niet. De wegen hebben vooral een 
functie voor de omliggende recreatieve voorzieningen, waaronder campings en bungalowparken, maar ook 
voor agrarische percelen, woningen en bedrijven. Tevens sluiten verschillende wandel- en fietsroutes aan op 
de Eendenparkweg, Fazantlaan en Haspel waardoor voetgangers en fietsers ook gebruiken maken van deze 
weg.  
 
Aandachtspunten Impressiebeelden 

Algemeen 

 Het gebied is een aanlooproute van bebouwde omgeving naar grotere 
natuurterreinnen. 

Buiten Bosstrook 

 Het gemengd gebied levert verschillende soorten verkeer op; 
 Paden met verschillende gebruikers is onwenselijk vanwege de 

onveiligheid; 
 Er is veel bermschade langs de Eendenparkweg en Haspel; 
 Vrachtwagens veroorzaken gevaarlijke verkeerssituaties voor het fiets- en 

wandelverkeer; 
 Er is sprake van overlast door te hard rijdend verkeer; 
 Er is sprake van overlast door bermparkeren aan de Fazantlaan; 
 De Strokel wordt veelal gebruikt als sluiproute; 
 Het is een versnipperd gebied met een rommelige uitstraling;  
 De geasfalteerde fietspaden van en naar het gebied zijn overwegend smale 

en in slecht onderhouden staat. 
Binnen bosstrook 

 Het grote aanbod aan voetpaden creëert een rommelige indruk, maar 
maakt anderzijds dat je binnen de bosstrook op “ontdekkingstocht” kunt; 

 Er is geen volwaardige wandelroute in het gebied;  
 De bosstrook is te smal voor een volwaardige ‘bosbeleving’. De dichte 

bosstructuur compenseert de relatief kleine maat van de bosstrook; 
 Zichtlijnen stuiten op gesloten hekken, leegstaande terreinen en rommelige 

achtertuinen van recreatiebedrijven; 
 Het fietspad binnen de bosstrook is onvindbaar voor mensen die onbekend 

zijn met het gebied; 
 Er is geen duidelijke entree van de bosstrook; 
 De bosstrook wordt vooral gebruikt als doorlooproute en het uitlaten van 

de hond door mensen die bekend zijn met het gebied; 
 De geasfalteerde fietspaden zijn smal en in slecht onderhouden staat; 
 Inhalen op de fietspaden leidt veelal tot gevaarlijke situaties;  
 Er is geen bewegwijzering naar horeca en andere bezienswaardigheden; 
 Er wordt veel afval gedumpt in de bosstrook;  
 Er zijn weinig tot geen zit- en schuilgelegenheden in het gebied; 
 Er zijn geen klim- en speeltoestellen in het gebied;  
 De bomenrij langs de Eendenparkweg is karakteristiek voor het gebied  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabel 1: Aandachtspunten Tonselse Veld m.b.t. recreatieve routes 
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Figuur 4: Gebiedsgerichte aanpak Strokel – Tonsel1 

 
Bestemmingsplan Tonselse Veld (2014) 
Het bestemmingsplan Tonselse Veld biedt in planologische zin ruimte aan particuliere initiatieven passend 
binnen de Visiekaart, zie figuur 2. In het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan Tonselse Veld 
en de uitbreidingswensen van de bedrijven aan de Harderwijkerweg 132, 134, 136 en 138 heeft er een 
verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden over hoe de ontsluiting in dit gebied moet plaatsvinden. Uit dit 
onderzoek bleek dat de ontsluiting op de Eendenparkweg de meest optimale variant was. Echter zou met 
deze ontsluiting meer menging van bedrijven gebonden verkeer en recreatief verkeer plaatsvinden. Om deze 
ontsluiting in goede banen te leiden, zou het profiel van de Eendenparkweg en de Fazantlaan moeten 
worden aangepast. Om de Eendenparkweg en de Fazantlaan verkeersveiliger te maken, is het besluit 
genomen vrijliggende fietspaden te realiseren. Deze fietspaden zouden worden aangesloten op het 
recreatieve fietsnetwerk om op deze manier ook voor een versterking van de toeristische attractiviteit van de 
omgeving te zorgen. De raad heeft voor fietsvoorzieningen langs de Eendenparkweg en Fazantlaan een 
budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. 
 
Toezegging provincie Gelderland 
De provincie Gelderland is akkoord met de ontsluiting via de Harderwijkerweg – N303, mits het huidige 
gebruik van de bedrijven aan de Harderwijkerweg gelegaliseerd wordt en er geen sprake is van toename van 
verkeer (los van trendmatige toename door toegenomen automobiliteit) door nieuwe bedrijvigheid; en er is 
geen sprake van een toename van het aantal uitritten. Met deze toezegging komt de ontsluiting via de 
Eendenparkweg en de noodzaak voor vrijliggende fietspaden te vervallen. 
 
Raadsvergadering februari 2016 
Tijdens het behandelen van de vaststelling van het bestemmingsplan in de raad van februari 2018 is de 
vraag gesteld of vrijliggende fietspaden aan de Eendenparkweg en Fazantlaan een waardevolle toevoeging 
zijn voor de recreatie in het gebied. De motie van het CDA, Progressief Ermelo, VVD en SGP werd 
aangenomen waarin het college opgedragen wordt nader te analyseren welke maatregelen mogelijk zijn om 
de verbetering van verkeersveiligheid en recreatieve waarde geïntegreerd te verbeteren en dit door de raad 
besluitvormend te laten afwegen. 
 
Ambitie Tonselse Veld 
Voor het Tonselse Veld ligt een grotere ambitie dan alleen de aanleg van vrijliggende fietspaden, zie 
hoofdstuk 3. Door de verkeersveiligheid op de recreatieve routes en de daar bijhorende functies in het 
gebied te verbeteren, stijgt de recreatieve waarde in het gebied. Om deze ambitie te realiseren, moet het dus 
breder worden opgepakt dan alleen de vrijliggende fietspaden aan de Eendenparkweg en Fazantlaan.  

Groenvisie (2017) 
De Groenvisie geeft een actueel kader om het aanwezige groen te waarderen en richting te geven aan het 
realiseren van nieuw groen. Het groen op de groenkaart moet worden gekoesterd. Het Tonselse Veld wordt 
gekenmerkt door het bos en de vakantieparken, zie figuur 4. Door de bosstrook tussen de Haspel en de 
Eendenparkweg loopt een belangrijke wildroute. De bomenrijen langs de wegen in dit gebied zijn 

                                                            
1 Zie rapport ‘Proefprogramma Stedelijke herverkaveling’ (2017) voor de overige kansen (1-10) 
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karakteristiek benoemd in het beeldkwaliteitsplan Tonselse Veld en worden in figuur 4 als ‘overige 
wegbeplantingen’ weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Groenkaart Tonselse  
Veld 

5. Kwaliteitseisen en wensen 
Uit de gesprekken met de betrokken partijen in het Tonselse Veld  en de documentenstudie kwam een aantal 
kwaliteitseisen en wensen  voor langzaam verkeer naar voren. In bijlage 4 is de uitwerking van deze eisen en 
wensen weergegeven. De eisen en wensen zijn samengevat in de volgende begrippen: 
 
 Verkeersveiligheid 

Om een verkeersveilige situatie te creëren, moeten conflicten met kruisend verkeer zoveel mogelijk 
worden voorkomen en voertuigsoorten zoveel mogelijk worden gescheiden. Verlichting zorgt voor een 
situatie waarbij de routes goed in het zicht liggen en het langzaam verkeer goed zicht heeft op het 
vervolg van de route 

 
Daarnaast moet overmatig omgevingsgeluid, visuele hinder en - bij gebruik van verharde wegen - hinder 
van ander verkeer zo veel mogelijk worden vermeden.  

 
 Comfort:  

De verbindingspaden moeten in goed onderhouden staat zijn, ook rekening houdend met de breedte en 
verhardingskwaliteit. Wanneer  de bestemmingen goed vindbaar zijn, ontstaat voor het langzaam 
verkeer een comfortabele omgeving om in te recreëren. Zorg daarnaast voor voldoende aanbod van 
paden, waar ook de wandelaar het alleenrecht heeft.  
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Bovendien bestaat de wens voor goede, directe verbindingen tussen woon- of verblijfplaats en het 
buitengebied zodat belangrijke attracties in tijd en afstand bereikbaar zijn voor het langzaam verkeer. 

 
 Aantrekkelijkheid / Sociale veiligheid 

Aantrekkelijkheid ligt in lijn met comfort, maar gaat meer uit van de sociale veiligheid op en rondom de 
recreatieve routes. Denk hierbij aan weinig overlast en voldoende verlichting en goed zicht op de routes 
en de openbare ruimte daaromheen. Een goede bewegwijzering en voor een ieder toegankelijke 
voorzieningen van goede kwaliteit  zijn voorbeelden van maatregelen die kunnen zorgen voor een 
aantrekkelijk  sociaal veilig recreatiegebied. 

 
Een aantrekkelijk landschap met voldoende afwisseling en bezienswaardigheden zorgt voor een grotere 
belevingswaarde. Rustpunten, uitkijkpunten, eet- en drinkgelegenheden en bewegwijzering hiernaartoe 
versterken de attractiewaarde van de routes. Overnachtingsmogelijkheden en openbaar vervoer langs de 
route vergroten de gebruiksmogelijkheden.  

 
 
Op basis van deze 3 begrippen is onderzoek gedaan  naar de kansen en maatregelen voor het verbeteren 
van de recreatieve infrastructuur in het Tonselse Veld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Kansen en maatregelen 
Advies 
In dit hoofdstuk zijn kansen weergegeven voor het verbeteren van de recreatieve infrastructuur om zo de 
ambitie voor het Tonselse Veld te realiseren. Tegelijkertijd wordt hiermee de motie van het CDA, Progressief 
Ermelo, VVD en SGP beantwoord. De nadruk ligt op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor langzaam 
verkeer en de recreatieve waarde van het gebied. Er is een onderscheid gemaakt in kansen voor het 
verbeteren van de routes en kansen voor natuur. Aan de kansen zijn maatregelen gekoppeld die verder 
zullen worden uitgewerkt met de betrokken partijen in het Tonselse Veld. Geadviseerd wordt het 
gereserveerde budget voor de vrijliggende fietspaden, zie hoofdstuk 4, in te zetten voor het uitvoeren van 
deze maatregelen. 
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Figuur 6  geeft een visualisatie weer met een impressie van de maatregelen ter verbetering van de 
recreatieve infrastructuur in het Tonselse Veld. 

Figuur 6: Visualisatie maatregelen Tonselse Veld 
Kansen ROUTES 
Voor de toegangswegen in het gebied geldt dat door het aanbrengen van snelheidsbeperkende maatregelen 
zoals versmallingen of drempels een verkeersveiligere situatie kan worden gecreëerd die ook bijdraagt aan 
de recreatieve beleving van het gebied. Er zijn kansen door alternatieve routering om verkeer veroorzaakt 
door de verschillende functies is het gebied te scheiden.  Onderhoud aan de wegen en fietspaden in het 
gebied leidt ook tot meer veiligheid. Met het Routebureau Veluwe zijn gesprekken gaande over het 
verleggen van een fietsroute in het Tonselse Veld zodat de fietsknooppuntenroute over het fietspad door de 
bosstrook gaat in plaats van over de Eendenparkweg. Verlichting is geen voorwaarde voor opname in het 
fietsknooppuntennetwerk, wel moet de route duidelijk herkenbaar en goed onderhouden zijn. 

Het aanbrengen van bebording en bewegwijzering in het gebied zijn kansen om de vindbaarheid van de 
aanwezige recreatieve infrastructuur te vergroten. Voorbeelden zijn aanduidingen voor fiets- en 
wandelpaden op oversteekplekken en kruisingen, wandelpaaltjes langs wandelpaden en bewegwijzering naar 
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horecagelegenheden. De behoefte naar deze bewegwijzering is echter vooral onder de recreanten die 
onbekend zijn met het gebied en moet breder worden opgepakt dan enkel binnen het plangebied. 
 
Kansen voor het verbeteren van recreatieve verbindingen tussen het Tonselse Veld en het omliggende 
gebied zijn: 
 Het aanbrengen van verbindende infrastructuur tussen de kern Ermelo en de het Leuvenumse Bos 
 Het aanbrengen van een recreatieve route tussen de Eendenparkweg en het Ganzenveld 
 Het uitvoeren van onderhoud aan de Gentenerf (fietsverbinding naar Harderwijk) 

Daarnaast is er begin 2000 een klootschietroute aangelegd die grenst aan de camping de Haeghehorst. Deze 
route is nooit onderhouden en veel bordjes zijn weggehaald of vernield. Het bestaande pad biedt kansen om 
de klootschietroute te herstellen of er een andere functie aan te geven, zoals een belevingspad of 
blotevoetenpad.  Welke behoefte er in het gebied is wordt geinventariseerd.  

 Kwaliteitseisen 
Maatregelen 
korte termijn 

Onderhoud bestaande fietspaden Comfort, 
verkeersveiligheid 

Aanbrengen bewegwijzering bij kruisingen / oversteekplekken Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Opnemen fietspad door bosstrook in fietsknooppuntennetwerk i.p.v. 
Eendenparkweg 

Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Aanbrengen bebording voor duidelijke entree fietspad vanaf de 
Fazantlaan, de Haspel en de Strokel 

Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Herstellen en evt. toevoegen rust/zitgelegenheden  Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Onderzoeken behoefte klootschietroute  Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Maatregelen 
lange termijn 

Wegenonderhoud: Vervangen deklaag en herstellen bermschade 
Eendenparkweg / Haspel  

Comfort, 
verkeersveiligheid 

Aanbrengen plateaus/drempels op de kruisingen/oversteekplekken 
Eendenparkweg  / Haspel 

Verkeersveiligheid 

Onderhoud fietsroute Gentenerf  Comfort, 
verkeersveiligheid 

Aanbrengen wandelroute ‘Tonselse Veld’ inclusief wandelpaaltjes met 
km-info. Eventueel in combinatie met belevingspad  

Comfort, 
aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Eventueel opnemen wandelroute in wandelnetwerk Veluwe Comfort 
Aanbrengen recreatieve route Haspel en achterliggende Leuvenumse 
bos 

Comfort, 
aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Aanbrengen fietspad voor verbinding Ganzenveld met Eendenparkweg  Comfort, 
verkeersveiligheid 

Betrekken terreineigenaren voor mogelijke routes over 
recreatieterreinen. 

Comfort, 
aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Op peil houden van onderhoudsniveau fiets- en wandelpaden. Comfort, 
verkeersveiligheid 

Tabel 2: Maatregelen routes 

 
 
 
Kansen NATUUR  
De toekomstvisie Vitale Vakantieparken , zie hoofdstuk 2 ‘Ruimtelijke kaders’, geeft aan dat het Tonselse 
Veld goede kansen biedt om verbindingen tussen de recreatieparken en het landschap te versterken met 
nieuwe natuur. Deze bosrijke verbindingen moeten ervoor zorgen dat de bosstrook tussen de 
Eendenparkweg en de Haspel wordt verbonden met de omliggende bossen. Met de terreineigenaren wordt 
gekeken hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen. Een voorbeeld is een mogelijke verbinding tussen 
de Haspel en het achterliggende Leuvenumse Bos. Ook moet worden onderzocht of de randen van de 
recreatieparken een meer natuurlijke uitstraling kunnen krijgen door onder meer het aanbrengen van 
begroeiing in plaats van hekken. Dit ligt bij de recreatieparken zelf.  
 
Door met begroeiing te spelen, kan het langzaam verkeer worden uitgenodigd de bosstrook te gebruiken. 
De begroeiing bij de entrees wordt uitgedund waardoor fietsers en wandelaars de entrees goed kunnen 



11 
 

vinden. Voorbeeld is de entree van het fietspad vanaf de Fazantlaan. Nadat het langzaam verkeer de entree 
gepasseerd is, zorgt verdichting voor een meer boskarakter. Uitdunning en verdichting van de bosstrook 
versterken de open en dichte ruimtes in het gebied wat zorgt voor een wisselend landschap. In de open 
ruimte ten noorden van de bosstrook is momenteel een ontwikkeling naar een bloemrijk landschap gaande. 
 
De aanwezige zitgelegenheden in het gebied zijn in slecht onderhouden staat. Door ze te vervangen door 
nieuwe zitgelegenheden, krijgt het langzaam verkeer de mogelijkheid te rusten in het gebied. Voorbeeld is 
het aanbrengen van een duurzaam bankje in de bosstrook. 
 
 Kwaliteitseisen 
Maatregelen 
korte termijn 

Uitdunning bosstrook (evt. inclusief perceel Natuurmonumenten), met 
name nabij fietspad  

Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Uitdunning bij entrees fietspaden vanaf de Fazantlaan, de Haspel en 
de Strokel 

Comfort, 
aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Aanbrengen natuurlijke rust/zitgelegenheden, vb. boomstronken, 
duurzame materialen 

Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Aanbrengen informatiepanelen op kruisingen Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Opruimen afval in en rondom de bosstrook Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Maatregelen 
lange termijn 

Verdichting bosstrook op bepaalde stukken Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Bloemrijk ontwikkelen van open ruimte in noordelijk deel bosstrook  Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Betrekken terreineigenaren voor mogelijke bosrijke verbindingen over 
recreatieterreinen, vb. natuurlijke doorgang Haspel – Leuvenumse Bos 

Aantrekkelijkheid / 
sociale veiligheid 

Tabel 3: Maatregelen natuur 
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7. Aanpak en planning 
Wat Maatregelen (zie hoofdstuk 5) Betrokken partijen Wanneer Kostenverdeling 
Inventarisatie herkomst en 
bestemming fietsverkeer en 
intensiteiten overige verkeer. 
Daarna pas vervolgstappen (zie ook 
bijlage ivm kostenoverzicht.  

Zorgdragen voor goede en logische aanvoerroutes 
tussen kern en natuurgebied (inzet op Tonsels Veld als 
aanloop naar grotere natuurgebieden en recreatieve 
voorzieningen 

Adviseur verkeer, projectleider vitale 
vakantieparken 

z.s.m. na budget gemeente 

Onderzoeken flora fauna, 
archologie etc. 

  z.s.m. na budget gemeente 

Terugkoppeling kansen en 
maatregelen 

n.v.t  Betrokkenen Tonselse Veld,  
Adviseurs Verkeer, Groen / Natuur  
Projectleider Vitale vakantieparken 

September 2019 n.v.t. 

Uitwerking kansen en maatregelen 
door middel van werksessies: 
 
Waar, wat, hoe en door wie?  

Maatregelen routes en natuur Betrokkenen Tonselse Veld 
Adviseurs Verkeer, Groen / Natuur,  
Projectleider Vitale Vakantieparken 

1e helft 2020 gemeente 

Maatregelen natuur Adviseur Groen / Natuur 
Stichting Natuurmonumenten 
Provincie Gelderland, Gemeente Harderwijk 
(m.b.t. doorgang Haspel – Leuvenumse Bos) 

eind 2019 n.v.t. 

Maatregelen onderhoud fietsroute Gentenerf Grondeigenaren, Adviseur Verkeer 
Projectleider Vitale Vakantieparken 

2e helft 2020 n.v.t. 

Besluitvorming plan van aanpak n.v.t. College B&W oktober 2019 n.v.t. 
Technische voorbereiding 
maatregelen 

 Adviseur verkeer, Team wijkservice, Adviseur 
Groen/Natuur, Routebureau Veluwe (evt 
betrokkenen Tonsels veld) Projectleider Vitale 
vakantiepark. Natuurmomumenten  

Q1 2020 Gemeente/routebureau?? 

Uitvoeren maatregelen korte 
termijn  
 

Aanbrengen wegaanduidingen / bewegwijzering,  
bebording entrees en informatiepanelen 

Adviseur Verkeer 
Team Wijkservice 

Q3 2020 Gemeente 

Opnemen fietspad door bosstrook in 
fietsknooppuntennetwerk i.p.v. Eendenparkweg 

Adviseur Verkeer 
Routebureau Veluwe 

Q3 2020 Gemeente 

Onderhoud bestaande fietspaden Team Wijkservice 2020 Gemeente 
Herstellen en toevoegen rust/zitgelegenheden Adviseur Groen/Natuur  

Team Wijkservice 
2020 Gemeente 

Herstellen of aanpassen klootschietroute Betrokkenen Tonselse Veld, Adviseurs Verkeer, 
Groen / Natuur.  Projectleider Vitale 
Vakantiepark 

2021 (indien 
gewenst) 

Kosten uitbater 

Opruimen afval in en rondom de bosstrook Adviseur Milieu / Natuur 2019/2020 Gemeente 
Kwaliteitsslag bosstrook d.m.v. uitdunning en 
verdichting (inclusief entrees) 

Adviseur Groen/Natuur 
Stichting Natuurmonumenten 

2020 (en later) Gemeente 

Wegenonderhoud: Vervangen deklaag en herstellen 
bermschade Eendenparkweg / Haspel 

Adviseur Verkeer 
Team Wijkservice 

>2020 Gemeente 
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Aanbrengen drempels/plateaus  
Eendenparkweg/Haspel 

Adviseur Verkeer / Team Wijkservice >2020 Gemeente 

Onderhoud fietsroute Gentenerf Grondeigenaren  
Adviseur Verkeer 
Projectleider Vitale Vakantieparken 

>2020 Kosten delen 

Aanbrengen (bosrijke) verbindingen over 
recreatieterreinen. O.a. doorgang Haspel – Leuvenumse 
Bos en  Eendenparkweg - Ganzenveld 

Betrokkenen Tonselse Veld 
Adviseurs Verkeer, Groen / Natuur 
Projectleider Vitale Vakantieparken 

>2020 Kosten delen 

Op peil houden van onderhoudsniveau fiets- en 
wandelpaden. 

Adviseur Verkeer >2020 Gemeente 

Tabel 4: Aanpak en planning
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8. Financiën 
De kosten ten behoeve van de voorbereiding, het maken van de juiste keuzes en het vertalen naar een Voorlopig Ontwerp zijn geraamd op € 110.000 exclusief BTW. en 
exclusief interne (projectleiders)kosten. (zie bijlage 5 voor een kostenverdeling) 
 
Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de 1.6 miljoen euro die gereserveerd is voor de aanleg van vrijliggende fietspaden aan de Eendenparkweg.  
 
Kosteninschatting & kostenverdeling van de uitvoering volgt na uitwerking van de  maatregelen met betrokken partijen. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Openbare routes  (Rapport kwaliteit fietsvoorzieningen Ermelo 2013) 
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Bijlage 2 MTB Route Ermelo - Harderwijk  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

Bijlage 3

Figuur 8: 

Figuur 10
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Bijlage 4 Uitwerking kwaliteitseisen en wensen van betrokken partijen 

Kwaliteit voor wandelaars 
Belevingswaarde 
 

De zorg voor een aantrekkelijk landschap met voldoende afwisseling; het beleefbaar 
maken van het streekeigen karakter van de gebieden aan de route 

Overlast Het vermijden van overmatig omgevingsgeluid, visuele hinder en - bij gebruik van 
verharde wegen - hinder van ander verkeer. 

Veiligheid Het oplossen van probleemsituaties bij het lopen op wegen/ paden met ander verkeer of 
het oversteken van dit soort wegen. 

Exclusiviteit Voldoende aanbod van paden, waar de wandelaar het alleenrecht heeft. 
 

Comfort Evenwicht tussen verharde en onverharde paden, waarbij overstapjes en dergelijke de 
begaanbaarheid moeten bevorderen. 
 

Voorzieningen Rustpunten, uitkijkpunten, bezienswaardigheden, eet- en drinkgelegenheden en 
bewegwijzering hiernaartoe versterken de attractiewaarde van de route. 
Overnachtingsmogelijkheden en openbaar vervoer langs de route vergroten de 
gebruiksmogelijkheden.  
 

 
 

Kwaliteit voor fietsers 
Belevingswaarde 
 

Aantrekkelijke tracering. Rust, afwisselend landschap en bezienswaardigheden.  
 

Directheid Goede, directe verbindingen tussen woon- of verblijfplaats en het buitengebied. 
Belangrijke attracties zijn in tijd en afstand goed per fiets bereikbaar. 
 

Samenhang Een logisch opgebouwd netwerk, zodanig dat zowel doorgaande fietsers als recreatieve 
fietsers die via aantrekkelijke punten of gebieden een rondrit willen rijden aan hun 
trekken kunnen komen. 

Veiligheid Door conflicten met kruisend verkeer zoveel mogelijk te voorkomen en voertuigsoorten 
zoveel mogelijk te scheiden, neemt de veiligheid toe. Ten slotte zorgt verlichting voor 
een situatie dat de fietsvoorziening goed in het zicht ligt en dat de fietser goed zicht 
heeft op het vervolg van zijn route. 

Comfort Fietspaden in goed onderhouden staat, ook rekening houdend met de breedte en 
verhardingskwaliteit. Wanneer ook de bestemmingen goed vindbaar zijn, ontstaat voor 
de fietser een comfortabele fietsomgeving 

Aantrekkelijkheid Aantrekkelijkheid ligt in lijn met comfort, maar gaat meer uit van de sociale veiligheid op 
en rondom fietsvoorzieningen. Denk hierbij aan voldoende verlichting en goed zicht op 
de fietsvoorziening en de openbare ruimte daaromheen.. Een goede bewegwijzering, 
voor een ieder toegankelijke fietsvoorzieningen van goede kwaliteit  zijn voorbeelden 
van maatregelen die kunnen zorgen voor een aantrekkelijk fietsklimaat. 
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Bijlage 5 Kostenopbouw voorbereiding tot en met Voorlopig ontwerp. 

Inventarisatie t.m. V.O. 

Actie  periode  Kosten (in Euro’s) 
Verkeersstromen (Herkomst 
bestemming fiets) Iv overige 
stromen. 
 

z.s.m. na budget 20.000

Bepalen voorkeursroute (obv 
herkomst bestemming)  

z.s.m. na budget  5.000 

Inschatting haalbaarheid en 
kosten aanvullende/gewijzigde 
infrastructuur 
(Fazantlaan/Eendenparkweg en 
Haspel Leuvenemsebos (via 
Ganzenveld???? 

z.s.m. na budget  15.000 
 

Behoefte MTB route  november 2019   

Behoefte ruiterpaden  november 2019   

Behoefte klootschietroute  november 2019

Gevolgen verleggen 
knooppuntenroute 

Q1 2020   

Interessante (Recreatieve) 
locaties (ivm bewegwijzering) 

Juli september 2019  ‐ 

Behoefte speelvoorziening 
(naast crosbaan) 

Juli september 2019  ‐ 

Behoefte en Mogelijkheden 
verlichting (irt natura 2000) 

Septembe/ december 2019   

Onderzoeken Natuur/Flora en 
fauna, bodem, geluid 
archeologie, Klic 

z.s.m. na keuze maatregelen ( 
aanpassing 
“hoofd”infrastructuur (aan‐ en 
afvoer routes) 

30.000 
 

Uitwerken maatregelen in 
Voorlopig ontwerp (incl. SSK 
Raming 

Q1  2020 30.000

Onvoorzien    10.000 

Totaal voorbereidingskrediet    110.000
 


