
Nationaal Park Veluwezoom Autoluw 
 

Zoals iedereen inmiddels weet, staat de natuur in het Nationaal Park onder druk door de grote 

hoeveelheid bezoekers. Met dit manifest willen wij, als bewonersgroepen, Natuur en Milieu 

Federatie Gelderland en IVN-werkgroep duurzame Veluwezoom, laten zien dat we niet hoeven 

kiezen tussen of de natuur of de bezoekers of de omwonenden. Hieronder staan de kernpunten 

beschreven waardoor de natuur meer rust krijgt, de bezoekers kunnen genieten van de unieke 

natuur in een goed bereikbaar Nationaal Park en de omwonenden wat meer rust krijgen in hun 

eigen omgeving. 

 

Om bij te dragen aan een Masterplan Veluwezoom dat door iedereen wordt gedragen, heeft een 

aantal bewonersgroepen, Natuur en Milieu Federatie Gelderland en IVN-werkgroep duurzame 

Veluwezoom dit manifest opgesteld. Wij hopen dat alle partijen van de gemeenteraad van 

Rheden zich in dit manifest kunnen vinden zodat we ons met z’n allen in kunnen zetten voor 

een mooie toekomst voor het Nationaal Park Veluwezoom. 

 

Kernpunten 
 

Dit manifest heeft principeplan “Welkom Veluwezoom” als basis. Onderstaande voorstellen zijn 

aanvullingen/verbeteringen op dit plan. 

 

Toegang en verkeersveiligheid 
- Ouderen en mindervaliden kunnen 365 dagen per jaar met eigen vervoer naar de Paviljoen de 

Posbank en naar P De Driesprong via de Schietbergseweg (door middel van vergunning). 

- De weekendafsluiting van NP Veluwezoom voor gemotoriseerd verkeer vindt jaarrond plaats: 

de beperking 1 april - 1 november vervalt. 

• Gemeten over meerdere jaren blijkt uit cijfers dat de drukte in het Nationaal Park 

jaarrond plaatsvindt. 

- De weekendafsluiting van NP Veluwezoom voor gemotoriseerd verkeer is op drie dagen: 

vrijdag, zaterdag en zondag.  

• Het Nationaal Park is nog steeds op de meeste dagen van de week volledig 

toegankelijk voor iedereen. 

• Drie dagen weekendafsluiting geeft wat meer rust voor bezoekers, bewoners en natuur. 

- In de maanden juli en augustus geldt afsluiting voor gemotoriseerd verkeer gedurende de 

gehele periode (maandag tot en met zondag).  

• In deze periode is het aantal fietsers (met name gezinnen en ouderen) zeer groot. 

• Ongevallen ontstaan eerder als de snelheid van voertuigen veel afwijkt (bijv. auto - 

fiets). 

- Het Nationaal Park is alle dagen gesloten voor gemotoriseerd verkeer van 19.00 uur – 07.00 

uur. De slagbomen zijn dan dicht.  

• Duidelijker voor bezoekers dan de huidige zonsondergang-zonsopkomstregel 

• Vermindert geluids- en verkeersoverlast voor de bewoners in de avonduren.  

• Lagere kosten voor handhaving (nu begroot: 20.000 euro per jaar) 

• Rust voor het wild in de avond- en vroege ochtenduren 



Verkeer, spreiding en omwonenden  

- Maak alle parkeerplaatsen betaald of maak alle parkeerplaatsen gratis. 

• Als op alle parkeerplaatsen dezelfde regels gelden, verdwijnt de aanzuigende werking 

van de gratis parkeerplaatsen. 

- PRIS-systeem: verkeer komend van de A12 en A50 rijdt via het Velperbroekcircuit en de A348 

richting NP Veluwezoom (voorkeursroute). Niet via de N785, Zutphensestraatweg en 

Arnhemsestraatweg. 

• Verkeersoverlast voor omwonenden N785, Zutphensestraatweg en 

Arnhemsestraatweg vermindert.  

- Maak de ‘kleine ring” (blz. 6) iets groter en neem ook de stations Dieren (P+R) en Velp mee.  

• Stimuleer gebruik van openbaar vervoer. 

• Spreiding is belangrijk voor bezoekers en natuur. 

• Beide stations zijn op loopafstand van het Nationaal Park Veluwezoom:  

o Station Velp – Ossendaal: 15 minuten.  

o Station Dieren - Lange Juffer/Oostlaan: 15-20 minuten. 

- Volledige compensatie voor de verkeerslast van de verkeersstromen van de aan- en 

afvoerwegen via de snelweg A348 en de N348/Ellecomsedijk voor de bewoners met name aan 

de oostkant van Ellecom.  

- In het Masterplan Veluwezoom moet nadrukkelijk aan de orde komen hoe de parkeeroverlast 

in de wijken zal worden aangepakt. 

 

Meten 
- Bepaal samen met omwonenden van het Nationaal Park de meetcriteria voor het verkeer (wat, 

wanneer, hoe lang, hoe en waar), doe een nulmeting op deze criteria en stel van tevoren vast 

wat de gewenste doelen zijn op het evaluatiemoment over 2 jaar. 

- Vooruitgang/achteruitgang van de natuur is niet te meten in twee jaar: geef expert(s) (WUR) 

opdracht om binnen 2 jaar met een rapport te komen over de verwachte 

achteruitgang/vooruitgang van de natuur op basis van de genomen maatregelen en beslis op 

basis van dit rapport of de maatregelen gehandhaafd kunnen worden/opgeschroefd moeten 

worden.  

 

Natuur 

Het principeplan “Welkom Veluwezoom” begint met de onderwerpen ‘behoud en verbetering 

natuurkwaliteit en natuurbeleving’. Echter, maatregelen voor natuurontwikkeling komen in het 

principeplan nauwelijks aan de orde. Veel van de hierboven genoemde maatregelen helpen de natuur 

in het Nationaal Park. Hierdoor krijgt ook de natuur een belangrijke plek in het Masterplan 

Veluwezoom.  

 

Dit manifest wordt u aangeboden door 
- Belang Beekhuizen 

- Ellecoms Belang 

- BG De Steeg – Posbank 

- Natuur en Milieu Federatie Gelderland 

- Rhedens Dorpsbelang 

- IVN-werkgroep duurzame Veluwezoom 

 


