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Transformatie Veluwetransferium
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Sinds 2002 is het Veluwetransferium een bekend en gewaardeerd opstappunt voor een bezoek aan de Veluwe. 
De parkeerplaats, uitkijktoren en de speelvoorziening worden veel gebruikt. 

Veluwetransferium wordt ‘Poort naar de Veluwe’. 
Het huidige Veluwtransferium functioneert best goed, maar het kan beter.  Graag zouden we dit ‘overstap-
punt naar de Veluwe’ verder willen ontwikkelen tot een gastvrije ontvangstlocatie voor vele soorten bezoe-
kers én een startpunt om de Veluwe te ontdekken op een duurzame manier.  Zoals u weet zal ook de komen-
de jaren de stationsomgeving  worden herontwikkeld, en komen er spooronderdoorgangen voor zowel het 
gemotoriseerd als het langzaam verkeer. Dit biedt ook kansen om het transferium te transformeren naar een 
aantrekkelijke ‘Poort naar de Veluwe’.  

Er zijn subsidiegelden via Regio Deal Veluwe beschikbaar om hier uitvoering aan te geven.  Daarom is er een 
Masterplan geschreven waarin een denkrichting is uitgewerkt.  Dit plan is te bekijken via www.nunspeet.nl/
poortnaardeveluwe.

Waar denken we aan....?
In het plan zijn  verbeterpunten genoemd ten opzichte van de huidige 
situatie. Enkele voorbeelden die bereikbaarheid, veliligheid en 
beleving vergroten:
- vergroten verkeerscapaciteit (van 150 naar 200)
- herinrichten huidige kinderspeelplaats
- een ‘waterspeelplaats’ naast het bezoekerscentrum
- mogelijke vestiging van een VVV-informatiepunt
- betere bebording, informatiepanelen en bewegwijzering
- realisatie van een ‘deelfietssysteem’ 
- aanleg van een ‘groene zone’ met oplaadpunten voor zowel 
   electrische auto’s als e-bikes
- betere aansluiting op bestaande routenetwerken 
- meer beleving door luisterbankjes, natuurlijke kunst 
   en nieuwe themaroutes. 

Het proces
Op 24 februari jl. heeft de Nunspeetse gemeenteraad het Masterplan Nunspeet Poort van de Veluwe vastge-
steld. Met deze denkrichting kan nu de benodigde subsidie via de RegioDeal aangevraagd gaan worden.
De volgende stap is dat deze denkrichting uitgewerkt wordt in een concrete plannen. En dat gaan we samen 
doen met alle betrokkenen in het gebied zoals de omwonenden, de ondernemers, de grondeigenaren, Nun-
speet uit de Kunst, belangenorganisaties en gebruikersgroepen (wandelaars, fietsers, ruiters, mountainbikers 
enz).  Een voorzichtige planning is dat we het jaar 2022 samen met u een plan willen uitwerken, en dat we in 
2023 en 2024 het plan gaan uitvoeren. 

Informatieavond
Graag nodig ik u uit voor een eerste informatieavond, op 22 maart 2022 in Hotel Vennendal, aanvang 19.30 
uur.  Daar willen we graag voor belangstellenden de denkrichting presenteren en uitleggen. Ook willen we 
dan graag eventuele vragen van u beantwoorden en met u overleggen op welke wijze u betrokken wilt zijn/
worden bij de verdere uitwerking van de denkrichting.  Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst? Aan-
melden kan via a.stam@nunspeet.nl.
 
Ten slotte
Er is nog niets zeker in dit proces. Zo zijn we afhankelijk van subsidies om dit project mogelijk te maken. Ik 
vind het belanrijk om u op de hoogte te houden. Daarom willen we periodiek een nieuwsbrief verspreiden. 
Stelt u daar prijs op, geef dan uw emailadres door aan de projectleider Adriana Stam (a.stam@nunspeet.nl).  
Ook is het Masterplan te raadplegen via www.nunspeet.nl/poortvandeveluwe.

Marije Storteboom, wethouder. 


