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Opgave	  	  
•  Doel	  van	  deze	  studie	  is	  het	  inzichtelijk	  maken	  van	  de	  mogelijkheden	  voor	  de	  

ontwikkeling	  en	  exploita+e	  van	  het	  KrugerparkNL*	  concept	  in	  of	  om	  de	  
Oostvaardersplassen.	  	  

•  Deze	  ontwikkeling	  betreU	  een	  +jdelijk	  experiment,	  aangezien	  er	  weinig	  
ervaring	  is	  met	  het	  toestaan	  van	  verblijfsrecrea+e	  in	  Natura	  2000	  gebieden.	  
Gestreefd	  wordt	  naar	  een	  innova+e	  voor	  de	  verblijfsrecrea+esector.	  	  

•  De	  mogelijkheden	  zijn	  gebaseerd	  op:	  
–  Criteria	  die	  professionele	  ondernemers	  benoemen	  voor	  hun	  mogelijke	  

belangstelling;	  
–  De	  aanleidingen	  die	  de	  Oostvaardersplassen	  ruimtelijk	  bieden	  voor	  een	  

experiment	  	  (landschap,	  wildmigra+e,	  ecologische	  belangen	  etc.)	  	  
•  Dit	  onderzoek	  kan	  gezien	  worden	  als	  basis	  voor	  een	  mogelijke	  marktuitvraag	  

voor	  de	  (+jdelijke)	  verblijfsaccommoda+e.	  

4	  

*	  zie	  pagina	  6	  



Context	  Na+onaal	  Park	  
Marke&ngstrategie	  
Voor	  Staatsbosbeheer,	  provincie	  en	  de	  gemeenten	  Lelystad	  en	  Almere	  is	  een	  
marke+ngstrategie	  ontwikkeld,	  voor	  ac+ever	  medegebruik	  van	  de	  
Oostvaardersplassen	  door	  toeristen	  en	  recreanten.	  Deze	  marke+ngstrategie	  
vormt	  een	  context	  voor	  dit	  onderzoek.	  
	  
•  De	  strategie	  richt	  zich	  op	  de	  focusgroep	  Hartelijke	  Avonturier:	  originele,	  

energieke,	  hartelijke	  en	  slimme	  mensen	  die	  graag	  pionieren	  en	  nieuwe	  
plekken	  willen	  ontdekken	  (Na+onaal	  park	  Oostvaardersplassen,	  op	  weg	  naar	  het	  park	  van	  de	  21e	  eeuw).	  

•  De	  strategie	  is	  gebaseerd	  op	  de	  kernwaarden	  voor	  Na+onaal	  Park	  OVP:	  ruig,	  
mythisch,	  dynamisch,	  spontaan,	  innova+ef.	  Een	  ‘rood	  karakter’,	  dat	  
daarnaast	  uitnodigend	  is.	  	  Kernwaarden	  als	  van	  die	  van	  Flevoland	  (pioniers).	  

•  Het	  concept	  KrugerparkNL	  kan	  aan	  deze	  strategie	  bijdragen.	  	  
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Concept	  KrugerparkNL	  	  	  

•  Het	  concept	  KrugerparkNL	  is	  in	  2014,	  in	  opdracht	  van	  het	  Innova+enetwerk,	  
ontwikkeld.	  Het	  concept	  heeU	  toegevoegde	  waarde	  ten	  opzichte	  van	  de	  
gescheiden	  werelden	  van	  natuurbeheer	  en	  verblijfsrecrea+e.	  	  

•  De	  toegevoegde	  waarde	  van	  het	  concept	  KrugerparkNL	  is	  gelegen	  in	  
exclusieve	  nachtbeleving	  van	  wildlife	  in	  en	  om	  een	  natuurgebied.	  	  

•  In	  en	  om	  de	  Oostvaardersplassen	  is	  dat	  primair	  de	  beleving	  van	  groot	  wild:	  
heckrunderen,	  edelherten	  en	  konixpaarden.	  	  

•  De	  exploita+e	  van	  verblijfsrecrea+e	  rond	  deze	  nachtbeleving	  moet	  
uitmonden	  in	  een	  guns+g	  bedrijfsresultaat,	  waardoor	  een	  substan+eel	  
bedrag	  kan	  worden	  vrijgemaakt	  voor	  de	  ondersteuning	  van	  
natuurontwikkeling	  en	  natuurbeheer.	  	  
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Uitgevoerde	  stappen	  

•  In	  dit	  onderzoek	  is	  een	  analyse	  verricht	  naar	  wensen	  en	  mogelijkheden	  
van	  ondernemers	  (marktconsulta+e).	  Daarnaast	  zijn	  de	  ruimtelijke	  
factoren	  geanalyseerd	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  
verblijfsrecrea+e	  in	  dit	  gebied.	  Vanuit	  deze	  analyses	  hebben	  we	  kansen	  
benoemd	  die	  haalbaar	  lijken	  en	  die	  aansluiten	  bij	  het	  concept	  
KrugerparkNL.	  	  

•  De	  kansen	  zijn	  vertaald	  in	  3	  modellen.	  Als	  voorbeeld	  zijn	  deze	  uitgewerkt	  
in	  een	  kaart	  en	  een	  visualisa+e.	  Daadwerkelijke	  uitwerking	  is	  in	  handen	  
van	  de	  markt,	  binnen	  randvoorwaarden.	  	  

•  Uitgangspunten	  en	  tussen+jdse	  resultaten	  van	  de	  analyse	  zijn	  afgestemd	  
met	  de	  projectgroep	  Na+onaal	  park	  Oostvaardersplassen.	  
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2. 	  Mogelijkheden
	  bedrijfsvoering

Methodes	  
Respondenten	  
Vraagstelling	  
Resultaten	  
Conclusies	  en	  condi+es	  
Loca+es	  volgens	  ondernemers	  	  
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Methodes	  

•  Er	  zijn	  8	  interviews	  afgenomen	  bij	  organisa+es	  en	  ondernemers	  die	  
belangstelling	  toonden	  voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  concept	  KrugerparkNL.	  

•  De	  Provincie	  Flevoland	  heeU	  in	  de	  regio	  een	  uitvraag	  naar	  
belangstellenden	  gedaan.	  Enkele	  par+jen	  die	  eerder	  belangstelling	  
hebben	  gemeld	  bij	  Innova+e	  Agro	  en	  Natuur	  zijn	  ook	  benaderd.	  

•  Vergelijkenderwijs	  en	  vanuit	  eerder	  geformuleerde	  uitgangspunten	  voor	  
KrugerparkNL	  zijn	  conclusies	  getrokken.	  
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Respondenten	  	  

•  Libéma,	  Rosmalen	  
•  Hajé	  Hotels	  &	  Restaurants,	  Lelystad	  
•  Molecaten	  Vakan+eparken,	  Hafem/	  Landal,	  Leidschendam	  	  
•  Propassie,	  Lelystad	  
•  Tom’s	  Creek,	  Lelystad	  
•  De	  Groene	  Koepel,	  Nieuwegein	  
•  Natuurcamper,	  Lelystad	  
•  Callinghe	  Recrea+e,	  Callantsoog	  

Resultaten	  worden	  hierna	  geanonimiseerd	  weergegeven.	  	  
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Vraagstelling	  in	  interviews	  

Welke	  condi+es	  bepalen	  de	  kansrijkheid	  van	  KrugerparkNl?	  

•  Termijn:	  +jdelijk	  of	  permanent?	  	  

•  Tijdelijke	  exploita9e:	  hoeveel	  jaren	  minimaal?	  

•  Schaal:	  hoeveel	  verblijfseenheden	  minimaal?	  

•  Seizoen:	  hoeveel	  maanden	  per	  jaar	  minimaal?	  

•  Loca9e:	  midden	  in	  of	  buiten	  Natura	  2000	  gebied?	  

•  Beleving:	  welke	  omgeving	  en	  welke	  natuurbeleving?	  

•  Ontslui9ng:	  welke	  infrastructuur	  en	  nutsvoorzieningen?	  

•  Exclusiviteit:	  welke	  dagdelen	  alleen-‐gebruik	  van	  het	  gebied?	  

•  Financiën:	  indica+e	  omvang	  van	  de	  afdracht	  aan	  SBB?	  

•  Accommoda9e:	  type	  verblijfseenheid,	  materiaal,	  hoogte,	  oppervlak?	  	  

•  Faciliteiten:	  welke	  faciliteiten?	  	  
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Resultaten	  

Condi9es	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	  

Termijn	  	   Kan	  +jdelijk	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kan	  +jdelijk	  	   Permanent	  	  
	  
	  
	  

Permanent	  	   Permanent	   Voorkeur	   Kan	  +jdelijk	   Kan	  +jdelijk	  

Duur	  
9jdelijk	  
contract	  

5	  jaar	  
	  
	  
	  

5	  jaar	   n.v.t.	   n.v.t.	   n.v.t.	   5-‐10	  jaar	   5	  jaar	   5	  jaar	  

Schaal	  
Minimaal	  

15	  eenheden	  
oUewel:	  

OOOOOOOOOOOO
OOO	  

10	  eenheden	  
oUewel:	  

OOOOOOOOOO	  
	  

35-‐40	  eenheden	  
oUewel:	  

OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOoo

ooo	  

35	  eenheden	  
oUewel:	  

OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOO	  

	  

50	  eenheden	  
oUewel:	  

OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO

OO	  
	  

15-‐20	  eenheden	  
oUewel:	  

OOOOOOOOOOOO
OOOooooo	  

	  
	  

30	  eenheden	  
oUewel:	  

OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO

OOOOOO	  

5	  eenheden	  
oUewel:	  
OOOOO	  

	  

Seizoen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

8	  maanden	   8-‐12	  maanden	   12	  maanden	   10-‐12	  maanden	   12	  maanden	   9-‐12	  maanden	   7-‐8	  maanden	   7-‐12	  maanden	  
	  
	  
	  
	  

T	  T	   T	   T	   T	  P	   P	   P	   P	  
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Resultaten	  

Condi9es	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	  

Loca9e	   Flexibel	   Buiten	  OVP,	  bij	  
bestaande	  
bedrijf	  
	  
	  

Buiten	  OVP	   Buiten	  OVP.	  In	  
Hollandse	  Hout	  
ligt	  plan	  
	  
	  
	  
	  

Midden	  OVP	   In	  of	  rand	  OVP	   Midden	  in	  OVP	   Midden	  in	  OVP	  

Beleving	   1,5	  km	  van	  
autoweg	  en	  
spoor.	  Wildlife	  
	  
	  

Wildlife	  
beleving	  door	  
SBB	  

Rust	  en	  ruimte,	  
aandacht	  	  

Rust	  en	  natuur	   Borging	  wildlife	  
door	  SBB	  

Wildlife	  
beleving	  moet	  
op+maal	  

Wildlife.	  
Verhaal	  natuur	  
moet	  kloppen	  
en	  boeien.	  	  

Zo	  wild	  en	  
natuurlijk	  
mogelijk	  

Ont-‐
slui9ng	  

Elektra	  en	  
water,	  sober,	  
maar	  denk	  aan	  
hulpdiensten	  	  
	  
	  

Via	  bestaand	  
bedrijf	  

Liefst	  bij	  ‘Poort’	  
aan	  Buizerdweg	  

Aan	  Buizerdweg	   Sober,	  wel	  
water	  en	  elektra	  

‘Avontuurlijk’,	  
water	  en	  elektra	  

Zo	  natuurlijk	  
mogelijk,	  wel	  
water	  en	  elektra	  

Minimaal,	  
bestaande	  
paden	  

Exclu-‐
siviteit	  
Begrensd	  
in	  dag	  of	  
nacht	  

Ja,	  gehele	  dag	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ja,	  eigen	  terrein,	  
vanaf	  ca.	  22.00h	  	  

Ja,	  eigen	  terrein	  
vanaf	  ca	  22.00h	  	  	  

Ja,	  eigen	  terrein	   Ja,	  tussen	  
17.00h-‐10.00h	  

Nee,	  lost	  zichzelf	  
op	  na	  18.00h	  

Ja,	  moet	  
bijzonder	  zijn	  	  	  

Nee,	  bezoek	  is	  
zelfs	  posi+ef	  

	  	  	  	  

OVP	   OVP	   	  	  OVP	   	  	  OVP	   	  	  OVP	   	  	  OVP	   OVP	   OVP	   	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  
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Resultaten	  

Condi9es	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	  

Financiën	   %	  oUewel	  
omzet-‐
anankelijk	  

€	  500	  per	  
eenheid	  

?	  Geen	  opgave	  

	  
	  

€	  1.000	  per	  
kavel	  per	  jaar	  

€	  1500	  per	  
eenheid	  

%	  oUewel	  
omzet	  delen	  

Geen	  opgave	   Tot	  €	  4000	  per	  
eenheid	  	  

Accommo-‐
da9e	  

Vrijheid!	  4-‐5	  m.	  
hoog,	  formule	  
in	  overleg	  	  

3	  m.	  hoog,	  20	  
m2,	  mobiel,	  
hout	  

Mix	  van	  chalets	  
en	  campers	  

Bungalows,	  5	  m.	  
hoog,	  80m2	  

6	  m.	  hoog,	  70	  
m2,	  beton	  en	  
staal	  

4	  m.	  hoog,	  65	  
m2,	  ecohout,	  
wel	  sanitair	  

Mix	  van	  lodges	  
en	  tenten	  

Boomhufen	  op	  
stellages,	  6-‐7	  m	  
hoog	  
	  
	  

Faciliteiten	  	   Buiten	  OVP,	  
want	  sfeer	  
moet	  sober	  

Al	  aanwezig	  op	  
bestaand	  bedrijf	  

Sanitair	  en	  
centrumgebou
w	  

Beheerders-‐
woning	  en	  
opslag	  

Buiten	  OVP	   Buiten	  OVP,	  zelf	  
regelen	  vanaf	  
A6	  

Geen	  opgave	   Buiten	  OVP,	  
door	  derde	  
(Hajé?)	  
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Conclusies	  bedrijfsvoering	  
In	  de	  voorkeuren	  van	  ondernemers	  zifen	  twee	  verschillende	  ‘sporen’:	  
	  
•  Wild-‐lodges,	  in	  allerlei	  vormen,	  met	  	  

–  minimaal	  15-‐20	  eenheden	  en	  	  
–  thema	  ‘intense	  wildlife-‐beleving’	  
–  binnen	  de	  Oostvaardersplassen	  (zo	  avontuurlijk	  mogelijk)	  
–  +jdelijke	  exploita+e.	  	  

•  Eenvoudig	  natuur-‐resort	  	  
–  bestaand	  uit	  minimaal	  40-‐50	  cofages,	  	  
–  thema	  ‘rust	  en	  natuur’.	  	  
–  net	  buiten	  de	  Ooostvaardersplassen	  (Hollandse	  Hout,	  

Oostvaardersveld),	  met	  wildlife	  op	  loopafstand.	  	  
–  permanente	  exploita+e.	  
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Condi+es	  wild-‐lodges	  
De	  wild-‐lodges,	  met	  +jdelijke	  exploita+e,	  hebben	  als	  belangrijkste	  
voorwaarden:	  	  
•  Een	  exploita+etermijn	  van	  minstens	  5	  jaren,	  maar	  veelal	  onder	  condi+e	  

van	  mogelijke	  verlenging	  na	  5	  jaar	  of	  een	  compensa+eregeling	  na	  
beëindiging.	  

•  Het	  seizoen	  is	  bij	  voorkeur	  12	  maanden	  en	  tenminste	  9	  maanden	  	  
•  De	  loca+e	  moet	  rust	  en	  natuur	  bieden.	  Hierbij	  is	  verstoring	  door	  geluid	  

van	  spoor	  en	  snelweg	  niet	  gewenst.	  
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‘wild-‐lodges’	  volgens	  ondernemers	  

Boomhut	   Trek-‐In	  

(Luxe)	  safaritent	  

Tradi+oneel	  chalet	  
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Condi+es	  natuur-‐resort	  
•  Een	  natuur-‐resort	  met	  permanente	  exploita+e	  heeU	  als	  belangrijkste	  

voorwaarden:	  	  

–  De	  exploita+etermijn	  is	  niet	  gelimiteerd	  

–  Het	  exploita+eseizoen	  is	  bij	  voorkeur	  12	  maanden	  en	  tenminste	  9	  
maanden	  	  

–  De	  loca+e	  hoeU	  niet	  in	  de	  Oostvaardersplassen	  te	  liggen,	  maar	  wel	  
dichtbij,	  in	  een	  bosach+ge	  omgeving	  en	  niet	  te	  ver	  van	  faciliteiten	  
(horeca,	  voorzieningen).	  

De	  afstand	  tot	  het	  wild	  in	  de	  beschermde	  natuur	  maakt	  dit	  model	  
makkelijk	  te	  realiseren	  maar	  nauwelijks	  innova+ef	  vanuit	  de	  doelen	  die	  
gesteld	  zijn	  voor	  KrugerparkNL.	  	  
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Tradi+oneel	  	  

Ecologisch	  	  huisje	  	  

Exo+sche	  luxe	  	  

Drijvend	  	  

‘natuur	  resort’	  volgens	  ondernemers	  
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Loca+evoorkeuren	  van	  ondernemers	  	  
Mogelijke	  loca+es	  die	  ondernemers	  hebben	  aangegeven	  
voor	  de	  realisa+e	  van	  KrugerparkNL	  
Dit	  betreU	  zowel	  loca+es	  voor	  wild-‐lodges	  als	  natuur-‐
resorts.	  
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Condi+es	  bedrijfsvoering	  algemeen	  
Voor	  beide	  sporen	  geldt:	  

•  De	  ontslui+ng	  kan	  sober	  en	  avontuurlijk.	  Water	  en	  elektra	  zijn	  
noodzakelijk.	  Voor	  hulpdiensten	  moet	  het	  bereikbaar	  zijn.	  

•  Faciliteiten	  zoals	  catering	  en	  beheer	  kunnen	  van	  buiten	  de	  loca+e	  worden	  
georganiseerd.	  

•  Volledige	  exclusiviteit	  is	  wenselijk	  in	  de	  nacht.	  Overdag	  moet	  de	  loca+e	  
niet	  worden	  ‘overlopen’	  door	  bezoekers.	  	  

De	  ondernemers	  stellen	  verschillende	  vergoedingsregelingen	  voor.	  	  
•  In	  beide	  sporen	  zijn	  de	  gemiddeld	  voorgestelde	  vaste	  ‘fees’	  laag.	  

Bovendien	  kan	  een	  vast	  bedrag	  de	  de	  belangen	  van	  SBB	  en	  exploitant	  
splijten.	  

•  We	  verwachten	  dat	  een	  vergoeding	  het	  beste	  kan	  worden	  geregeld	  op	  
basis	  van	  gedeeld	  resultaat.	  	  
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Conclusies	  bedrijfsvoering	  
De	  ondernemers	  opteren	  voor	  Wild	  Lodges	  of	  voor	  Natuur	  resorts.	  	  
	  
Wild	  lodges	  sluiten	  goed	  aan	  bij	  de	  filosofie	  van	  KrugerparkNL.	  Ze	  kunnen	  
leiden	  tot	  een	  nieuwe	  innova+eve	  markt,	  met	  voordelen	  voor	  SBB.	  Binnen	  de	  
ondernemerswensen	  zijn	  uiteenlopende	  uitwerkingen	  mogelijk.	  
	  
NatuurResorts	  	  zijn	  wel	  voorstelbaar	  in	  de	  omgeving	  van	  de	  
Oostvaardersplassen,	  maar	  zijn	  weinig	  innova+ef	  en	  passen	  niet	  bij	  de	  
gewenste	  wildbeleving	  van	  KrugerparkNL.	  Deze	  resorts	  zullen	  vooral	  
concurreren	  met	  gangbare	  verblijfsrecrea+econcepten.	  Dit	  wordt	  dan	  ook	  
niet	  verder	  uitgewerkt.	  	  
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3.	   	  Ruimtelijke	  mogelijkheden	  
Topografie	  
Natuurcondi+es	  
Belevingscondi+es	  
Verstoring	  
Ontwikkelingen	  
Poten+es	  
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Topografie	  (2017)	  
Veranderingen	  in	  omgeving:	  	  

•  ontwikkeling	  groeiend	  vliegveld,	  	  
•  grotere	  windturbines	  ten	  zuiden	  van	  het	  gebied	  (2017-‐2030)	  	  
•  stadsuitbreiding	  Lelystad	  in	  zuid-‐west	  rich+ng	  (na	  2023)	  	  

Uitbreiding	  natuur	  aan	  de	  randen	  van	  de	  Oostvaardersplassen	  
Zandwinning	  en	  lange	  waterstructuur	  in	  Hollandse	  Hout	  (2017)	   nieuw	  

water	  	  

nieuwe	  natuur	  	  
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Natuurcondi+es	  
	  
Door	  intensieve	  begrazing	  is	  het	  
graasgebied	  van	  de	  Oostvaarders-‐
plassen	  in	  2	  decennia	  steeds	  
opener	  geworden.	  Nu	  is	  er	  groot	  
contrast	  met	  besloten	  bos	  buiten	  
het	  gebied.	  Ook	  het	  moerasgebied	  
is	  overwegend	  open.	  	  
	  	  
In	  de	  open	  graasvlakte	  is	  	  
•  eenvoudig	  zicht	  op	  wild	  
•  ook	  de	  recreant	  loopt	  in	  het	  

zicht.	  
	  
Alleen	  in	  half	  open	  gebied	  langs	  de	  
randen	  is	  er	  afwisseling	  tussen	  zicht	  
en	  beschurng.	  	  

Vegeta&e	  

Beschu?ng	  en	  openheid	  

Riet moeraszone (niet bemaald) 

Grasland 

Grazige ruigten 

Riet op land 

Hoogopgaande vegetatie/bos 

Besloten gebied 

Halfopen gebied 

Open gebied 
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Natuurcondi+es	  
	  

Aanwezigheid	  grazers	  zomer	  

Aanwezigheid	  grazers	  winter	  

Heckrunderen, konikspaarden en edelherten 

Konikspaarden en edelherten 

Edelherten 

Heckrunderen, konikspaarden en edelherten 

Konikspaarden 

26	  



Natura	  2000	  
Kwetsbare	  en	  beschermde	  
soorten	  m.n.	  in	  de	  moeraszone.	  	  
Type	  ‘droog	  grasland’	  is	  rela+ef	  
minder	  kwetsbaar.	  
(OVP	  beheerplan,	  2015)	  

	  

Grens	  Natura	  2000	  
Natuurcondi+es	  
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Belevingscondi+es	  
	  
Toegang	  en	  zicht	  

•  Veel	  zichtloca+es	  aan	  de	  randen	  
•  Randgebieden	  verschillen	  in	  toegang	  zomer	  en	  winter	  	  
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Ontslui&ng	  en	  voorzieningen	  
•  Veel	  ontslui+ng	  langs	  de	  randen	  van	  OVP.	  	  
•  Contrast	  tussen	  onbereikbaarheid	  in	  het	  midden	  en	  

goede	  bereikbaarheid	  van	  de	  randen.	  

Belevingscondi+es	  
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Geluid	  
•  Geluid	  van	  de	  snelweg	  en	  de	  

spoorlijn	  reikt	  ver.	  	  
•  Snelweggeluid	  en	  treingeluid	  

hebben	  verschillende	  impact.	  
•  Rust	  <	  45db,	  alleen	  in	  noordelijke	  

delen	  van	  Hollandse	  Hout	  en	  
Almere.	  En	  in	  kerngebied.	  

Duisternis	  
Plaatselijk	  verstoring	  door	  duidelijk	  
zichtbare	  lichtbronnen.	  
•  Tuinbouwgebied	  Almere	  	  
•  Weg	  langs	  Markermeer	  en	  spoor.	  

Verstoring	  
Geluid	  

Zeer slecht (>65db) 

Slecht (61-65db) 

Matig (56-60db) 

Redelijk (51-55db) 

Goed (46-50db) 

Zeer goed (<45db) 

Duisternis	  
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Typering	  zone’s	  
Typering	  zone’s	  op	  basis	  van	  natuur,	  beleving,	  	  
toegankelijkheid	  en	  verstoring.	  
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4.	  Ontwikkelingskansen	  
Uitgangspunten	  ontwikkelingen	  
Poten+ële	  loca+es	  en	  selec+e	  
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Uitgangspunten	  ontwikkelingen	  
In	  het	  ruimtelijke	  beleid	  voor	  de	  Oostvaardersplassen	  is	  veel	  in	  beweging.	  Er	  
worden	  diverse	  toekomstplannen	  gemaakt.	  Hierdoor	  liggen	  ruimtelijke	  
uitgangspunten	  voor	  de	  toekoms+ge	  ontwikkeling	  niet	  vast.	  	  
	  
Hierna	  volgen	  enkele	  uitgangspunten	  t.a.v.	  toekoms+ge	  ontwikkeling,	  die	  
voor	  deze	  studie	  zijn	  gehanteerd.	  
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Uitgangspunten	  ontwikkelingen	  
Begrazingsbeheer	  in	  de	  toekomst	  
We	  gaan	  uit	  van	  herten	  en	  mogelijk	  
andere	  grazers	  in	  het	  zuidelijk	  deel	  van	  
de	  Hollandse	  Hout.	  	  
Herten	  en	  konikpaarden	  zijn	  er	  in	  
Oostvaardersveld.	  
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Ontslui&ng	  OVP	  in	  de	  toekomst	  
Ontslui+ng	  van	  de	  Oostvaardersplassen	  
is	  in	  onderzoek.	  	  
Wij	  stellen	  een	  verplaatsing	  van	  de	  
Torenvalkweg	  en	  Praamweg	  voor	  naar	  
een	  parallelweg	  langs	  de	  Lage	  Vaart.	  
Deze	  ‘zuidrandweg’	  zorgt	  voor	  snelle	  
toegang	  vanaf	  de	  snelweg.	  De	  weg	  
zorgt	  ook	  voor	  bundeling	  van	  
verkeerhinder	  en	  voor	  een	  verkeersvrij	  
Oostvaardersveld.	  
Ontslui+ng	  van	  het	  bezoekerscentrum	  
kan	  via	  de	  Knardijk.	  
	  

Uitgangspunten	  ontwikkelingen	  

Nieuwe wegen 

Snelweg 

Bestaande wegen 
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Ecologische	  ontwikkelingen	  in	  de	  toekomst	  
•  De	  OVP	  blijU	  een	  dynamisch	  gebied.	  Het	  halen	  van	  natuurdoelen	  in	  het	  

moerasgebied	  is	  kri+ek.	  Verbeteringen	  zijn	  in	  onderzoek.	  	  
•  Er	  wordt	  onderzoek	  verricht	  naar	  de	  uitbreiding	  van	  graasgebieden	  en	  

naar	  een	  herindeling	  van	  polderpeilen	  en	  peileenheden.	  	  
•  Op	  korte	  termijn	  gaat	  de	  hoeveelheid	  beschurng	  voor	  de	  grazers	  

toenemen	  d.m.v.	  toegang	  tot	  bos	  en	  aanplant	  van	  doornige	  struiken.	  	  
	  
In	  dit	  gebied	  zal	  vooralsnog	  kri+sch	  naar	  de	  rela+e	  tussen	  verblijfsrecrea+e	  en	  
vogelomvang	  gekeken	  worden.	  Maatregelen	  om	  invloed	  op	  ecologie	  te	  
beperken	  zijn	  gewenst.	  Voorbeelden:	  	  

–  minimale	  footprint	  van	  accommoda+es	  	  
–  mi+ga+e	  ofwel	  het	  vergroten	  van	  de	  diversiteit	  	  
–  permanente	  begeleiding	  vanuit	  de	  natuurbeheerder.	  

	  

Uitgangspunten	  ontwikkelingen	  
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Poten+ële	  loca+es	  
Er	  is	  ruimte	  voor	  kleine,	  kapitaal-‐extensieve	  parken	  met	  een	  
hoog	  belevingsniveau	  vanuit	  de	  omgeving.	  Dit	  zijn	  de	  ‘wild-‐
lodges’.	  	  
Op	  basis	  van	  voorstellen	  van	  ondernemers	  en	  bevindingen	  uit	  
de	  ruimtelijke	  analyse	  onderscheiden	  we	  5	  verschillende	  
soorten	  loca+es	  met	  wildbeleving	  .	  	  Hieruit	  volgt	  een	  selec+e.	  	  
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Poten+ële	  loca+es	  
Criterium	  \	  ZONE	   1	   2	   3	   4	   5	  

contact	  met	  wild	   ++	   ++	   +	   o	   o	  

s+lte	   +	   o	   -‐	   o	   o	  

afwisseling	  uitzicht	  en	  beschurng	   o	   o	   +	   +	   o	  

gegarandeerde	  exclusiviteit	  	   ++	   ++	   +	   o	   -‐	  

kwaliteiten	  actueel	  of	  in	  ontwikkeling	   o	   o	   o	   -‐	   o	  

totaal	  plussen	   5	   4	   2	   0	   -‐1	  
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Poten+ële	  loca+es	  

Minder	  interessant	  zijn:	  
Loca+e	  4.	  Het	  bevat	  weinig	  wild	  en	  is	  ‘in	  verbouwing’	  
in	  de	  komende	  jaren.	  	  
Loca+es	  5,	  bij	  Almere	  Oostvaarders.	  Het	  kent	  veel	  
dagrecrea+e	  en	  biedt	  geringe	  exclusiviteit.	  

Voor	  een	  verdere	  uitwerking	  van	  ‘wild-‐lodges’,	  
met	  een	  hoog	  belevingsniveau	  zijn	  de	  
gemarkeerde	  loca+es	  1,	  2,	  3	  het	  meest	  
interessant.	  	  
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Poten+ële	  loca+es	  
Voor	  exclusieve	  ‘wild-‐lodges’	  zijn	  er	  3	  geschikte	  loca+es.	  	  
Deze	  zijn	  uitgewerkt	  met	  de	  volgende	  +tels:	  
1.  ‘Wildpost	  Beemdlanden’.	  Bij	  een	  drinkplaats	  midden	  in	  het	  Natura	  2000	  

gebied,	  met	  zicht	  op	  de	  grazers	  en	  op	  het	  moeras.	  	  
2.  ‘Wildpost	  Waterlanden’.	  Een	  plek	  in	  het	  Natura	  2000	  gebied,	  op	  afstand	  

van	  het	  moeras.	  	  
3.  ‘Privépark	  Praambos’.	  Een	  loca+e	  in	  Oostvaardersveld	  met	  wildbegrazing.	  

Hier	  is,	  onder	  voorwaarden,	  een	  langere	  exploita+etermijn	  mogelijk.	  	  
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5.	  Uitwerking	  modellen	  
Model	  1:	  ‘wildpost	  Beemdlanden’	  
Model	  2:	  ‘wildpost	  Waterlanden’	  	  
Model	  3:	  ‘privépark	  Praambos’	  

42	  



Model	  1:‘wildpost	  Beemdlanden’	  

migra+eroute	  wild	  

vogelkijkhut	  

43	  



Model	  1:‘wildpost	  Beemdlanden’	  
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Loca9e	  	  
Model	  ‘wildpost	  Beemdlanden’	  ligt	  midden	  in	  de	  	  
Oostvaardersplassen.	  De	  wild	  lodges	  liggen	  op	  de	  rand	  van	  het	  
kwetsbare	  moerasgebied	  en	  het	  open	  graasgebied	  (beide	  Natura	  2000).	  	  
	  
Zicht	  en	  rela9e	  met	  natuur	  	  
•  De	  lodges	  zijn	  georiënteerd	  op	  het	  graasgebied	  en	  op	  de	  zonnige	  zuidzijde.	  	  
•  Er	  is	  veel	  zicht	  op	  de	  natuur.	  Voor	  de	  lodges	  ligt	  een	  trekroute	  voor	  het	  groot	  

wild	  en	  er	  is	  een	  waterplaats	  waar	  dieren	  kunnen	  drinken.	  
•  Het	  hoogteverschil	  wordt	  uitgebuit	  voor	  goed	  zicht	  op	  de	  omgeving.	  In	  de	  

visualisa+e	  is	  dit	  versterkt	  door	  uit	  te	  gaan	  van	  lodges	  op	  palen	  (conform	  
idee	  ondernemer).	  	  

•  Vanuit	  de	  hut	  is	  er	  contact	  met	  het	  moerasvogelgebied,	  met	  zijn	  bruine	  
kiekendieven	  en	  roerdompen.	  Een	  kijkhut	  in	  het	  riet	  vergroot	  deze	  beleving.	  

	  

	  

Model	  1:‘wildpost	  Beemdlanden’	  
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Model	  1:‘wildpost	  Beemdlanden’	  
	  
Accommoda9es	  
Er	  ontstaan	  15	  +jdelijke	  eenheden.	  
In	  de	  visualisa+e	  zijn	  bestaande	  kleine	  lodges	  getoond	  die	  momenteel	  
bestaan	  zonder	  sanitair.	  	  We	  stellen	  voor	  om	  deze	  voorzieningen	  wel	  binnen	  
de	  accommoda+e	  te	  realiseren.	  	  	  
	  
Verstoring	  
•  Trein	  passeert	  op	  ruime	  afstand	  (1,5	  km).	  De	  loca+e	  valt	  in	  het	  zeer	  s+lle	  

en	  ook	  zeer	  donkere	  gebied.	  
•  Vanwege	  de	  ligging	  dichtbij	  het	  kwetsbare	  gebied	  is	  beperking	  van	  geluid	  

en	  van	  licht	  een	  voorwaarde.	  
•  Verblijf	  en	  wandelingen	  worden	  begeleid	  door	  een	  natuurgids.	  
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Model	  2	  ‘wildpost	  Waterlanden’	  

migra+eroute	  wild	  
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Model	  2	  ‘wildpost	  Waterlanden’	  
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Loca9e	  
Model	  ‘Wildpost	  Waterlanden’	  bevat	  wild	  lodges	  binnen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Natura	  2000	  gebied,	  maar	  op	  ruime	  afstand	  tot	  het	  kwetsbaar	  
moerasvogelgebied	  (ca	  1,5	  tot	  2	  km).	  Dit	  deel	  kan	  meer	  verstoring	  verdragen.	  
	  

Zicht	  en	  rela9e	  met	  natuur	  
•  Er	  is	  veel	  zicht	  op	  wild:	  koniks,	  heckrunderen,	  edelherten,	  vossen	  etc.	  	  
•  De	  lodges	  vormen	  een	  langgerekte	  groep	  in	  noord	  zuidrich+ng.	  Het	  leidt	  

tot	  veel	  zicht	  in	  zuidwestelijke	  rich+ng.	  	  

•  De	  omgeving	  is	  zichtbaar	  vanaf	  een	  schiereiland	  in	  water.	  Op	  dit	  eiland	  is	  
er	  weinig	  begrazing	  en	  zal	  beplan+ng	  ontstaan.	  Dit	  biedt	  tevens	  
rugdekking	  in	  het	  landschap.	  De	  lodges	  vallen	  minder	  op.	  	  

•  Nieuwe	  beplan+ng	  zal	  insecten	  vogels	  aantrekken.	  In	  de	  inrich+ng	  worden	  
kansen	  benut	  voor	  vergro+ng	  bio-‐diversiteit.	  

Model	  2	  ‘wildpost	  Waterlanden’	  
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Accommoda9es	  	  
•  In	  kaartbeeld	  is	  uitgegaan	  van	  1	  centrale	  accommoda+e	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15	  lodges	  eromheen.	  Dit	  is	  een	  sugges+e	  voor	  uitwerking,	  geen	  ontwerp.	  	  
•  Uitwerking	  is	  flexibel	  en	  anankelijk	  van	  ondernemersvoorkeuren.	  Dit	  

kunnen	  tenten	  zijn	  maar	  ook	  mobiele	  gebouwen.	  	  
•  Sanitair	  en	  keuken	  kunnen	  per	  accommoda+e	  maar	  ook	  centraal	  worden	  

geboden.	  	  
	  
Verstoring	  
•  Verblijf	  en	  wandelingen	  vinden	  plaats	  onder	  begeleiding	  natuurgids	  
•  De	  trein	  passeert	  op	  500m	  afstand.	  	  Dit	  is	  hoorbaar	  en	  zichtbaar	  maar	  

we	  schafen	  het	  in	  als	  acceptabele	  verstoring.	  	  
	  

Model	  2	  ‘wildpost	  Waterlanden’	  
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Model	  3:	  ‘privépark	  Praambos’	  	  	  
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Model	  3:	  ‘privépark	  Praambos’	  	  	  
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Loca9e	  	  
Model	  ‘Privepark	  Praambos’	  bestaat	  uit	  een	  loca+e	  in	  het	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Oostvaardersveld.	  Dit	  ligt	  buiten	  het	  Natura	  2000	  gebied.	  In	  dit	  openbaar	  
toegankelijke	  terrein	  is	  het	  planologisch-‐juridisch	  rela+ef	  makkelijk	  om	  ruimte	  
te	  geven	  aan	  verblijfsrecrea+e.	  
	  
Zicht	  en	  rela9e	  met	  natuur	  
•  Een	  loca+e	  kan	  ontstaan	  ten	  zuiden	  van	  de	  waterpar+jen	  in	  het	  

Oostvaardersveld	  met	  fraai	  zicht	  op	  een	  gevarieerd	  landschap.	  	  
•  In	  dit	  gebied	  is	  er	  reeds	  zicht	  op	  koniks.	  Edelherten	  doen	  naar	  verwach+ng	  

in	  2016	  hun	  intrede	  in	  het	  gebied.	  
•  De	  lodges	  zijn,	  met	  bos	  in	  de	  rug,	  	  georiënteerd	  op	  het	  noorden.	  	  
•  Er	  wordt	  een	  nieuwe	  plas	  gegraven,	  met	  een	  aantrekkelijke	  	  gradiënt	  voor	  

planten	  en	  dieren.	  	  

Model	  3:	  ‘privépark	  Praambos’	  	  	  
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Accommoda9e	  	  
•  Privepark	  Praambos	  gaat	  uit	  van	  15	  a	  20	  eenheden,	  	  met	  een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

grotere	  maat	  dan	  in	  de	  voorgaande	  modellen.	  De	  visualisa+e	  toont	  huisjes	  
van	  50m2.	  	  

Verstoring	  
•  De	  lodges	  liggen	  op	  800	  meter	  van	  de	  snelweg.	  Bij	  zuidelijke	  windrich+ng	  

is	  de	  weg	  hoorbaar.	  Een	  geluidwal	  kan	  dit	  enigszins	  dempen.	  	  	  
•  Verbeterde	  beleving	  ontstaat	  door	  verplaatsing	  van	  de	  Praamweg.	  Geluid	  

van	  de	  Praamweg	  wordt	  dan	  gebundeld	  met	  snelweggeluid.	  
•  Bij	  verplaatsing	  van	  de	  Praamweg	  verdwijnt	  de	  doorsnijding	  van	  auto’s	  en	  

ontstaat	  er	  zicht	  op	  een	  ongerept	  wildgebied.	  	  
•  Verplaatsing	  van	  de	  weg	  vergt	  een	  planologisch	  proces	  dat	  +jd	  kost.	  	  

Model	  3:	  ‘privépark	  Praambos’	  	  	  
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Model	  3:	  ‘privépark	  Praambos’	  	  	  

Tijdelijkheid	  
•  Primair	  gaat	  dit	  model	  uit	  van	  +jdelijke	  ontwikkeling.	  	  
•  Hier	  kan	  echter	  de	  op+e	  worden	  geboden	  voor	  langere	  exploita+e,	  mits	  

voorwaarden	  worden	  gerespecteerd.	  
•  Voorwaarden	  zijn	  de	  beperking	  van	  milieuverstoring	  (s+lte,	  

lichtverstoring,	  verharding,	  afval)	  en	  minimale	  verstoring	  van	  de	  
biodiversiteit.	  	  

•  Met	  deze	  op+e	  tot	  verlenging	  van	  de	  exploita+eduur	  kunnen	  hogere	  
investeringen	  ontstaan	  in	  de	  accommoda+es.	  	  
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6.	  Evalua+e	  
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Evalua+e	  	  	  

1	  Beemdlanden	   2	  Waterlanden	   3	  Praambos	  
aanslui+ng	  bij	  
marke+ngstrategie	  

Past	  het	  meest	  in	  
strategie	  hartelijke	  
avonturier.	  

Past	  in	  strategie	  
hartelijke	  avonturier.	  

Past	  ook	  in	  strategie.	  Iets	  
minder	  spannend.	  

€	  bedrijfsexploita+e	   Marges	  gering	  vanwege	  
lage	  aantallen.	  Hoge	  
prijs.	  Hoge	  
professionaliteit	  een	  
voorwaarde.	  	  	  

Marges	  gering	  vanwege	  
lage	  aantallen.	  Iets	  
lagere	  prijs	  dan	  1.	  Hoge	  
professionaliteit	  een	  
voorwaarde.	  	  	  

Moeilijker	  om	  balans	  te	  
vinden.	  Lage	  aantallen,	  en	  
lagere	  prijs	  dan	  model	  1	  en	  
2	  vanwege	  lagere	  
exclusiviteit.	  

ruimtelijke	  	  kwaliteit	   Bijzonder	  recrea+e-‐
milieu	  op	  centrale	  plek.	  
Verhouding	  tot	  
wildverstoring	  nader	  
verkennen.	  	  	  

Enigszins	  verscholen	  
ligging,	  met	  beplan+ng	  
biedt	  voordelen	  voor	  
ecologie	  en	  zicht.	  
Spoorgeluid	  is	  
aandachtspunt.	  	  

Een	  mooi	  landschap	  voor	  
verblijf.	  Kansen	  voor	  
hoogwaardige	  
accommoda+es.	  Aanpak	  
verkeersgeluid	  vergt	  
investeringen.	  	  

innova+e	   Unieke	  plek:	  innova+e	  in	  
verblijfsconcept	  en	  
verdienmodel	  mogelijk.	  	  

Goede	  plek:	  innova+e	  in	  
verblijfsconcept	  en	  
verdienmodel	  mogelijk.	  	  

Innova+e	  onder	  druk	  
vanwege	  hoge	  kosten	  en	  
iets	  mindere	  baten.	  	  
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Conclusies	  	  

De	  uitwerkingen	  tonen	  drie	  kansrijke	  modellen	  met	  uiteenlopende	  
ambi+eniveaus.	  	  

•  Model	  1	  ‘Wildpost	  Beemdlanden’	  lijkt	  het	  meest	  lucra+eve	  concept,	  met	  
de	  grootste	  financiële	  baten	  voor	  de	  natuurbeheerder.	  Grote	  exclusiviteit	  
en	  afrac+ewaarde.	  

•  Model	  3	  ‘Privepark	  Praambos’	  lijkt	  het	  meest	  eenvoudig	  te	  realiseren	  
wegens	  de	  ligging	  buiten	  Natura	  2000	  gebied.	  Ideale	  condi+es	  
(infrastructuur)	  vereisen	  wel	  nog	  ontwikkel+jd.	  Wegens	  lagere	  
exclusiviteit	  zijn	  hoge	  opbrengsten	  voor	  de	  natuurbeheerder	  moeilijker	  
haalbaar.	  

•  Model	  2	  ‘Wildpost	  Waterlanden’	  lijkt	  een	  op+male	  combina+e	  van	  
afrac+ewaarde	  en	  haalbaarheid.	  

Toetsing	  van	  de	  modellen	  is	  anankelijk	  van	  interpreta+es	  van	  Natura2000	  
regels.	  	  
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Conclusies	  	  

•  De	  interpreta+e	  van	  het	  concept	  KrugerparkNL	  door	  ondernemers,	  is	  in	  
grote	  mate	  realis+sch.	  Er	  zijn	  haalbare	  ideeën	  voor	  +jdelijke	  exploita+e.	  
Sommige	  ondernemers	  wensen	  alleen	  verblijf	  in	  permanente	  vorm.	  	  

•  Ondernemersvoorstellen	  over	  natuur-‐resorts	  buiten	  het	  wild-‐graasgebied,	  
hebben	  we	  niet	  uitgewerkt.	  Dergelijke	  Natuurresorts	  passen	  niet	  in	  het	  
innova+eve	  profiel	  van	  KrugerparkNL.	  

•  Door	  verschillen	  in	  marktvoorkeuren,	  bevelen	  we	  aan	  om	  het	  concept	  niet	  
te	  krap	  te	  definiëren.	  Flexibiliteit	  is	  wenselijk.	  De	  geschetste	  ontwerp-‐
concepten	  dienen	  ter	  inspira+e	  en	  voor	  afweging	  van	  loca+es.	  

•  Dit	  betekent	  dat	  in	  de	  aanbesteding	  en	  uitvoering	  nadere	  afspraken	  over	  
invulling	  en	  kwaliteit	  moeten	  ontstaan.	  	  	  
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Colofon	  
In	  opdracht	  van	  Innova+e	  Agro	  &	  Natuur	  

Met	  medewerking	  van	  de	  projectgroep	  Na+onaal	  Park	  Oostvaardersplassen,	  diverse	  
ondernemers	  (pag10)	  en	  met	  hulp	  van	  betrokkenen	  bij	  Na+onaal	  Park	  
Oostvaardersplassen	  die	  bilateraal	  of	  in	  een	  werksessie	  hebben	  meegedacht.	  	  

	  

Uitgevoerd	  door	  	  

•  Verheijden	  Concepten	  	  

•  Terra	  Incognita,	  stedenbouw	  en	  landschapsarchitectuur	  	  	  

Utrecht/	  Breda,	  23	  juni	  2016	  
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