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Visie 

1. Beleefbaar stamkapitaal

2. Vitale verblijfsrecreatie

3. Aantrekkelijke en gevarieerde 
routenetwerken

4. Veelzijdige topactiviteiten

5. Marketing en informatie 
voorziening



1. Beleefbaar stamkapitaal:

► Veluwe gevoel door fysieke inrichting, verhalen en 
gastheerschap

Landschap- en natuurwaarden onder druk. Het streven is 
naar een betere balans tussen recreatie en toerisme en 
natuur en bewoners 



2. Vitale verblijfsrecreatie 

Veel gedaan aan vitalisering vakantieparken, 
hotelkader, beleidsregels B&B en camperplaatsen.

Met vitalisering vakantieparken nog volop mee bezig. 
Aandachtspunten: verduurzaming sector, diversiteit, 
wat doen we met achterblijvers?

Ook ruimtelijk kijken naar verblijfsrecreatie op de 
Veluwe en in de Gelderse Vallei



3. Routenetwerken

► MTB netwerk en Ruiternetwerk gerealiseerd

Wandelnetwerk en beheer ruiter & wandel nog aan werken



4. Veelzijdige topactiviteiten 

► Verhalen en activiteiten rondom Veluwebeleving, smaak, 
(militaire) cultuur

► Ingezet op jeugd en jongeren 

De realisatie van dagattracties zou welkom zijn. WFCE en 
ARTBASE zouden mooie aanvullingen zijn voor Ede.



5. Marketing en informatievoorziening 

► Ede-Marketing website, drukwerk, campagnes

► Ondernemerswebsite 



Veluwe agenda



Omgevingsvisie Ede



Omgevingsvisie 2040: ingezoomd op 
recreatie en toerisme

► Preventief gezondheidsbeleid

► Duurzame mobiliteit

► Duurzame gebouwen/voorzieningen

► Betere balans tussen recreatie/toerisme en natuur en 
inwoners (1)

► Benutten overgangsgebied Veluwe – Vallei en Binnenveld

► Bezoekersmanagement: poorten, routes (3),duurzame 
mobititeit, belevingsgebieden, marketing. 

► Natuur en economie zijn gezond

► Thema’s: Veluwe beleving, (militair) erfgoed, food

► Vitale verblijfsrecreatie (2)

► Topactiviteiten (4)

► Goede marketing (5)



Eerste lijnen 

► Verbreden van gemeentelijke kijk op recreatie en 
toerisme: stad – ommeland, foodvalley, ruimtelijk plan

► Bezoekersmanagement Veluwe voor betere balans 
recreatie/toerisme, natuur en bewoners

► Doorgaan met wandelnetwerk, marketing, vitalisering 
verblijfsrecreatie, thema’s: Veluwe beleving, smaak, 
(militaire) cultuur



Proces  

► Actualisatie visie (okt – dec)

► Uitvoeringsprogramma (jan – maart)

► Budget en middelen in perspectiefnota 2023 (april 
– mei)



Opdracht:  

► Kansen voor Ede: positieve trends?

► Bedreigingen voor Ede: ontwikkelingen die negatieve 
invloed hebben

► Sterke punten Ede: Wat gaat er goed?

► Zwakke punten Ede: Wat moet er verbeterd worden?

Ede = gehele recreatieve toeristische product voor 
inwoners en toeristen


