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Voorstad van Amsterdam of hoofdstad van de Veluwe?

Moet Apeldoorn zich gaan pro-
fileren als voorstad van de
Randstad? Dat is een van de
opties die de gemeente voor de
nabije toekomst onderzoekt.
Een VVD-plan voor een nieuwe
woonwijk bij De Maten wordt
daarbij als optie genoemd.

Gep Leeflang
Apeldoorn

De gemeenteraad besloot eerder al
dat Apeldoorn vooral een ‘comfor-
tabele gezinsstad’ moet zijn. Maar
naar buiten toe is toch niet genoeg
duidelijk waar Apeldoorn eigenlijk
voor staat, kreeg de gemeente van
een adviesbureau te horen. Het
toont te weinig gezicht en lijkt geen
‘grote agenda’ te hebben.

De gemeente bereidt een Omge-
vingsvisie voor, waarin komt te
staan hoe ze aankijkt tegen de in-
richting van de leefomgeving. Deze

week haalt ze daarvoor informatie
op uit de samenleving. 

Apeldoorn als ‘voorstad van de
Randstad’ is een van de drie scena-
rio’s die daarbij centraal worden ge-
nomen. Een andere optie is dat
Apeldoorn vooral moet uitstralen
‘hoofdstad van de Veluwe’ te zijn.
Of dat juist meer de aansluiting
wordt gezocht bij Oost-Nederland,
waarbij Apeldoorn zichzelf neerzet
als ‘ontspannen cleantechcity’.

Aantrekkelijk
Apeldoorn is zeer goed bereikbaar
vanuit Amsterdam en Utrecht.
Voor gezinnen uit de Randstad die
daar moeilijk woonruimte kunnen
vinden, kan het dan ook zeer aan-
trekkelijk zijn om zich hier ‘in het
groen’ te vestigen. Dan moet daar
echter  wel ruimte voor worden ge-
creëerd, omdat Apeldoorn nu al een
tekort heeft aan huizen.

De VVD kwam in 2017 met een

plan om in Beekbergsebroek, het
landelijke gebied ten zuiden van de
Maten, 2500 woningen te bouwen.
De gemeente heeft daar veel grond,
die ooit is  aangekocht om er een re-
gionaal bedrijventerrein te ontwik-
kelen. De andere partijen in de ge-
meenteraad voelden er echter niets
voor om de sprong over de snelweg
te maken en in dat landelijke gebied
te gaan bouwen. 

Het plan wordt nu gezien als uit-
vloeisel van de eventuele keuze om
zich te ontwikkelen als ‘buitenstad
van de Randstad’. Voor duurzame
energie is in dit plan een plek voor-

zien langs de A1. Daar zou een
windpark met een zonnepark moe-
ten worden gecombineerd.  

Als  Apeldoorn een andere kant
op wil en vooral wil uitstralen
hoofdstad van de Veluwe te zijn,
dan moet de kwaliteit van dat ge-
bied sterk worden bewaakt. Er
moet dan ook nieuwe natuur bijko-
men in de vorm van klimaatbosjes,
zo wordt geopperd. Voor intensieve
veehouderij in Uddel is dan geen
plaats meer, wordt hier aan toege-
voegd. De boeren moeten naar een
andere manier zoeken om de kost
te verdienen.

Revalideren
Op de Veluwe zouden wellnesslo-
caties en woon-zorglocaties moe-
ten worden ontwikkeld waar men-
sen tot rust kunnen komen en kun-
nen revalideren. Recreatie, natuur
en wonen op de Veluwe moeten in
balans blijven en voor windmolens

is geen ruimte. Die zouden dan sa-
men met buurgemeenten moeten
worden ontwikkeld in de IJsselval-
lei.

Het derde ‘toekomstperspectief’
waar op dit moment over wordt ge-
sproken – een ‘ontspannen
cleantechcity’ met veel binding
met Twente – leidt tot een ‘onder-
nemende stad’ die een speerpunt
maakt van duurzame economie. In
Stedendriehoekverband wordt dat
al gepropageerd. Apeldoorn zou de
‘cleantechproeftuin van Nederland’
moeten worden.

Cleantechcity Apeldoorn zou op
termijn kunnen groeien naar het
oosten, zo is het idee. Knooppunten
langs het spoor zouden tot woon-
gebieden kunnen worden ontwik-
keld. Uiteindelijk kan er ook een va-
riant van de verschillende model-
len worden gekozen, zegt wethou-
der Jeroen Joon (VVD) die over de
Omgevingsvisie gaat. 
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