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Piet en Carolien komen een paar keer per jaar samen naar Drieseberg. Hun kinderen nemen ze zelden mee.
Beiden zijn ze tussen de 40 en 49 jaar en komen vanaf hun woonplaats. De rit naar P‐Veluwe Drieseberg duurt
ongeveer 25 minuten. Dit vinden ze te ver om te fietsen, dus komen ze met de auto. Ze parkeren specifiek bij
Drieseberg, omdat ze de parkeerplaats bij het nabijgelegen Boshuis te druk vinden. De capaciteit van Drieseberg
is dusdanig dat je er altijd kan parkeren. Ze hebben niet bewust voor de P‐Veluwe gekozen en wisten dan ook
niet dat er inmiddels meerdere P‐Veluwe’s zijn. Ze kennen Drieseberg simpelweg en komen er al tijden. Ze gaan
altijd wandelen en soms nemen ze de hond mee.
Ze blijven ongeveer 1,5 uur in het gebied en gaan dan weer naar huis. Meestal bezoeken zij het gebied op een
zondag in de zomer als ze vrij zijn van hun werk.
De cultuurhistorische wandelroute is favoriet en onderweg drinken ze vaak een kopje koffie bij restaurant
Boshuis. Het aantal gemarkeerde wandelroutes vinden ze aan de marginale kant, daarnaast zou het fijn zijn om
meer zitbanken of picknickplaatsen langs de route te hebben. Het bezoek aan de P‐Veluwe is plezierig, het bord
is opvallend en past mooi in het landschap en de bezoekdrukte ervaren ze als redelijk rustig. Deze rust
waarderen ze positief. Als ze een cijfer zouden moeten geven was dit een 7,8

Figuur 1 P‐Veluwe

2

Inhoudopgave
1 CONTEXT ONDERZOEK ................................................................................................................................ 4
2 RESULTATEN ............................................................................................................................................... 6
2.1 KARAKTERISERING.............................................................................................................................................. 6
2.2 RECREATIEMOTIEF ........................................................................................................................................... 11
2.3 GEBRUIK ........................................................................................................................................................ 16
2.4 WAARDERING ................................................................................................................................................. 28
3 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN.................................................................................................................. 31
LITERATUUR ................................................................................................................................................ 31
BIJLAGEN..................................................................................................................................................... 32

3

1 Context onderzoek
Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia
en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. In de
eindrapport van dit onderzoek zijn de verschillende locaties met elkaar vergeleken (Beunen et al., 2010). In het
eindrapport zijn ook de achterliggende visie en de methode beschreven. Dit rapport bevat een uitgebreide
rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op de P‐Veluwe Drieseberg.
P‐Veluwe Drieseberg ligt in het Speulderbos achter Ermelo en Putten. De parkeerplaats ligt vlakbij het
buurtschap Drie wat een aantal huizen beslaat. In Drie bevind zich ook het restaurant Boshuis. Vanaf de P‐
Veluwe starten twee gemarkeerde wandelroutes. Knooppunt 81 van het Fietsroutenetwerk Veluwe ligt in de
buurt en het is mogelijk om met het paard de omgeving te verkennen.
Tabel 1 aantal afgenomen enquêtes P‐Veluwe Drieseberg

Weekend
Weekend 9/10 Mei 2009
Weekend 29/30 Augustus 2009
Totaal

Aantal enquêtes
37
86
123

Aantal enquêtes (deel 2)
23
47
70

In totaal zijn 123 enquêtes afgenomen. Hiervan zijn 57 enquêtes bij de P‐Veluwe Drieseberg afgenomen en 66
enquêtes bij restaurant Boshuis. De parkeerplaats bij restaurant Boshuis was een stuk drukker dan de P‐Veluwe.
Daarnaast kan de cultuurhistorische route zowel vanaf de P‐Veluwe als vanaf het restaurant worden gelopen.
Door op beide plaatsen te enquêteren is getracht te achterhalen waarom de meerderheid voor de
parkeerplaats bij het restaurant kiest.
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Figuur 2 P‐Veluwe Drieseberg
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Figuur 3 Parkeerplaats restaurant Boshuis

2 Resultaten
2.1 Karakterisering
Groepsgrootte en groep karakterisering
De gemiddelde groepsgrootte bij P‐Veluwe Drieseberg bedraagt 2,6. Figuur 4 laat zien dat de meeste mensen
met zijn tweeën naar P‐Veluwe Drieseberg komen (61%), bij restaurant Boshuis is dit percentage wat lager en
komen grotere groepen relatief vaker voor.

Figuur 4 Groepsgrootte
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Figuur 5 Met wie gaat u naar…?

Ook figuur 5 laat zien dat de meeste mensen bij P‐Veluwe Drieseberg met hun partner komen (50%). Dit is
overeenkomstig bij het Boshuis, alleen ligt het percentage daar iets lager en komen bezoekers vaker met
familieleden en kennis/vrienden. Het percentage wat met het gezin komt ligt iets hoger bij P‐Veluwe
Drieseberg. Dit is opvallend aangezien 16% bij Drieseberg kinderen bij zich heeft en 24% bij het Boshuis (zie
figuur 6).
Het aantal fietsers is bij beide locaties erg laag, zo rond de 4% (zie figuur 29). Voor P‐Veluwe Drieseberg
betekent dit dat hier van alle P‐Veluwe locaties het kleinste aantal bezoekers een fiets meeneemt. Verschil
tussen beide locaties zit er wel in het aantal mensen dat een hond meeneemt. Bij Drieseberg heeft 16% een
hond bij zich, bij het restaurant Boshuis is dit 8% (zie figuur 30).

Boshuis

Drieseberg
16%
84%

24%
Wel
Geen

Figuur 6 Wel of geen kinderen mee?
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76%

Wel
Geen

Leeftijd
Uit figuur 7 blijkt dat bij restaurant Boshuis de respondenten gemiddeld genomen ouder zijn ten opzichte van
P‐Veluwe Drieseberg. De meeste respondenten bij Drieseberg zijn tussen de 40 en 65 jaar (61%), terwijl bij
restaurant Boshuis de meeste respondenten tussen de 50 en 79 jaar zijn(58%). P‐Veluwe Drieseberg is in
vergelijking met de overige locaties gemiddeld, terwijl Boshuis een ouder publiek trekt.

Figuur 7 Wat is uw leeftijd?
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Reistijd
Met een gemiddelde reistijd van 25 minuten komt P‐Veluwe Drieseberg het laagst uit ten opzichte van de
overige locaties. Voor het restaurant Boshuis geldt het tegenovergestelde. Met 38 minuten zijn de mensen het
langst onderweg. P‐Veluwe Drieseberg trekt dus met name lokale mensen aan terwijl het Boshuis ook mensen
van verder weg aantrekt.

Figuur 8 Reistijd (min)
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Herkomst
Uit figuur 9 blijkt dat ook de mensen van verder weg over het algemeen vanuit de woonplaats komen. Bij P‐
Veluwe Drieseberg ligt dit percentage op 83% en bij het Boshuis op 77%. Bij de overige categorieën verschilt de
locatie Boshuis iets van P‐Veluwe Drieseberg. Het aandeel mensen wat van een bungalow, hotel of camping uit
de omgeving komt is met 18% hoger in vergelijking met de 12% bij P‐Veluwe Drieseberg.

Figuur 9 Waar komt u vandaan?
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2.2 Recreatiemotief

Figuur 10 Met welk doel bent u naar dit gebied gekomen?

Bij P‐Veluwe Drieseberg komen de meeste mensen om te wandelen (54%) (zie figuur 10). Een deel komt om te
recreëren in de natuur (9%). Met 9% heeft P‐Veluwe Drieseberg in vergelijking met overige locaties een relatief
groot aandeel respondenten die de hond uit komen laten. Dit terwijl de groep die komt fietsen met 4% het
laagst is van alle P‐Veluwe locaties. De categorie “anders, nl” is erg groot met 23%, alleen hier zijn zeer
uiteenlopende doelen genoemd, zoals toertocht, spoorzoeken, werken, sfeervol of om naar de schapen te
kijken.
Bij restaurant Boshuis is er sprake van ongeveer hetzelfde patroon, alleen is het percentage wat komt om te
fietsen met 6% iets hoger. Daarnaast hebben de vijf respondenten in de categorie “speciale attractie, nl”
allemaal restaurant Boshuis ingevuld. Ook in de categorie “anders, nl” werd de horeca aangegeven als reden
om naar het gebied te komen (13 respondenten).
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Reden komst met auto

Figuur 11 Wat is voor u de belangrijkste reden om met de auto te komen?

De belangrijkste reden om met de auto te komen is voor veel mensen de afstand. Bij P‐Veluwe Drieseberg
geeft 51% aan dat het te ver is om te fietsen en/of te lopen. Bij het Boshuis is dit 40%. Het gemak speelt bij veel
mensen ook een grote rol. Ook de hond wordt bij P‐Veluwe Drieseberg een aantal maal genoemd als reden om
te auto te pakken (9%).
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Parkeerkeuze
Figuur 12 laat opvallende verschillen zien tussen P‐Veluwe Drieseberg en restaurant Boshuis. Wat opvalt is dat
een groot aantal mensen toevallig terechtkomt bij Drieseberg (23%). Dit aandeel is bij het Boshuis met 3 % veel
kleiner. Dit laat zien dat men bewust naar het Boshuis komt.
Men parkeert bij het Boshuis, juist omdat hier een horecagelegenheid is (47%). Bij beide locaties parkeert een
even groot deel van ongeveer 16 a 17% vanwege het startpunt van wandelroutes.
“Anders, nl” vormt de grootse groep bij Drieseberg (37%). Hier werden redenen genoemd die samenhangen
met gewoontevorming van mensen om naar een bepaalde plek te gaan (4 respondenten). Ook gaven een
aantal mensen aan bij P‐Veluwe Drieseberg te parkeren omdat de parkeerplaats bij Boshuis altijd druk is en de
P‐Veluwe parkeerplaats rustig (8 respondenten).
Het lijkt erop dat beide locaties min of meer vergelijkbaar zijn met de horecagelegenheid als onderscheid. Dit
blijkt een beslissende factor te zijn gezien het aantal bezoekers.
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Figuur 12 Waarom parkeert u uw auto juist op dit parkeerterrein?

Informatiebron
De meeste respondenten komen vaker in het gebied en kennen het daarom of wonen in de buurt. Een klein
gedeelte heeft de informatie uit de krant, een tijdschrift, folders, internet, of van de VVV verkregen. Dit is
overeenkomstig met de overige locaties. Restaurant Boshuis blijkt ook simpelweg gewoon een bekende plaats
te zijn (11%). Bij de categorie “anders, nl” werd ook aangegeven dat men voorafgaand nog niet gehoord of
gelezen had over het gebied (5 respondenten). De overige informatiebronnen waren verschillend van aard.
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Figuur 13 Op welke wijze heeft u voorafgaand aan uw bezoek gehoord of gelezen over dit gebied?
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2.3 Gebruik
Bekendheid P‐Veluwe
De meerderheid van de respondenten weet niet dat er inmiddels diverse P‐Veluwe’s zijn. Bij P‐Veluwe
Drieseberg geven iets meer bezoekers aan dat ze weten dat er meerdere P‐Veluwe’s zijn(zie figuur 14).
Slechtst een klein aantal respondenten geeft aan bewust voor de P‐Veluwe te kiezen (figuur 31). De mensen
die wel bewust naar de P‐Veluwe zijn gegaan is gevraagd naar hun redenen. Hierop werd geantwoord:
“makkelijk aan te rijden, routes, goede parkeerplaats, niet te druk, mooie routes, centraal gelegen en rustiger”

Figuur 14 Weet u dat er op de Veluwe inmiddels diverse van deze P‐Veluwe’s zijn?

Tijdens het enquêteren is ook een folder uitgedeeld over de P‐Veluwe. Vervolgens is gevraagd of men de folder
al kende. Hierbij gaf slechts 3% van de respondenten aan de folder te kennen (figuur 32). Daardoor gaf de
folder voor 91% van de respondenten nieuwe informatie (figuur 33).
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Bezoekfrequentie
De beide locaties verschillen niet veel als gekeken wordt naar de bezoekfrequentie. Mensen bezoeken Veluwe
P‐Veluwe Drieseberg iets regelmatiger in vergelijking met het Boshuis, maar de verschillen zijn klein.
Vergeleken met de overige locaties zijn de bezoekfrequenties gemiddeld.

Figuur 15 Hoe vaak bezoekt u het gebied?
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Verblijftijd
Bezoekers is gevraagd naar hun verblijftijd in het gebied. De antwoorden hierop zijn weergegeven in figuur 16.
In deze grafiek zijn de mensen die niet konden aangeven hoelang zij meestal in het gebied verblijven niet
meegenomen. Bij P‐Veluwe Drieseberg besloeg deze groep 2% en bij het Boshuis was dit 3%. Bij P‐Veluwe
Drieseberg valt de gelijke spreiding van de verschillende verblijfstijden op. De meeste mensen komen er een
uur. De mediaan van anderhalf uur laat zien dat de meeste waarden rondom deze verblijftijd liggen. Bij het
Boshuis is de mediaan 2 uur, men verblijft hier dus gemiddeld gezien langer. Ten opzichte van de overige
locaties zit het Boshuis met 2 uur bij de gemiddelden, terwijl men relatief gezien kort verblijft bij Drieseberg.

Figuur 16 Hoe lang blijft u meestal in het gebied?
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Bezoekersaantallen
Uit figuur 17 blijkt meteen het verschil tussen het Boshuis en P‐Veluwe Drieseberg. Het aantal geparkeerde
auto’s is bij het P‐Veluwe op alle dagen veel lager dan bij het Boshuis. Op het drukste moment staan er op het
P‐Veluwe 10 auto’s geparkeerd, terwijl dit bij het Boshuis 60 auto’s zijn. De enquêteurs zijn ook bij Boshuis
gaan enquêteren omdat Drieseberg, ondanks de grote capaciteit, gedurende de dag erg leeg bleef terwijl er
volop bezoekers aanwezig waren bij de parkeerplaats van het restaurant Boshuis. Dit beeld werd nogmaals
bevestigd toen er op een later tijdstip nog foto’s zijn gemaakt op de verschillende locaties. Bij Boshuis stond
het vol en bij Drieseberg was het nagenoeg leeg. Met het aantal getelde auto’s van de P‐Veluwe parkeerplaats
is Drieseberg één van de rustigste locaties.
Het weer tijdens het weekend van 29 en 30 augustus 2009.
In de nacht van 28 op 29 augustus, op de 29e overdag en tijdens de nacht van 29 op 30 augustus leefde de
buiigheid soms op, vooral in het noorden van het land. Lokaal werd onweer waargenomen. Pas op de 30e
overdag stabiliseerde de atmosfeer onder invloed van het opbouwende hoog. Het was op de 29e en 30e
maximaal 18 tot 21 C (KNMI, 2009)

Figuur 17 Bezoekpatronen per tijdstip (aantal auto’s)
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Seizoens ‐en dagbezoek
In figuur 18 is af te lezen dat de bezoekers aangeven dat men in alle seizoenen komt, waarbij de zomer het
meest populair is. Tijdens de winter wordt ,net als bij de overige locaties, P‐Veluwe Drieseberg het minst
bezocht, echter het percentage van 70% is relatief hoog.
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Figuur 18 Seizoensbezoek

100%
80%
60%
40%

91% 85%

Drieseberg
75%
46%

20%

Boshuis
42%

30%

0%
Zondag

Zaterdag

Doordeweeks

Figuur 19 Dagbezoek

De zondag wordt bij beide locaties het meest bezocht. Op de zaterdag is een groot verschil zichtbaar (zie figuur
18). Terwijl ook veel mensen op zaterdag en in mindere mate doordeweeks P‐Veluwe Drieseberg bezoeken
blijkt voor het Boshuis de zondag centraal te staan. De reden om juist op die dagen naar het gebied te komen is
bij beide locaties ongeveer hetzelfde (zie figuur 34). De meeste mensen komen omdat ze vrij zijn van het werk
of omdat het simpelweg het beste uitkomt (67%). Dat het rustiger is in het gebied op een bepaalde dag speelt
voor 12% van de respondenten mee. De categorie “anders” is met 21% relatief groot. Hierin wordt aangegeven
dat men op vakantie is of een weekendje weg (4 respondenten). Of het is een gewoonte/afspraak met een
groep (5 respondenten), of een feestje/verjaardag wat samen hangt met het restaurant Boshuis.
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Eerder/later
Zowel bij P‐Veluwe Drieseberg als bij het Boshuis is de meerderheid vandaag niet eerder met de auto op de
Veluwe geweest (zie figuur 20). Verder is gevraagd of men later nog van plan is om een ander deel van de
Veluwe te bezoeken. Hierop antwoordt respectievelijk 75% bij Drieseberg en 84% bij het Boshuis dit niet van
plan te zijn (figuur 35). De mensen die wel van plan waren een ander deel te bezoeken is vervolgens gevraagd
om het gebied te noemen. Net zoals bij vrijwel alle overige locaties antwoordden de respondenten hier
verschillend.

Figuur 20 Bent u vandaag eerder met de auto op de Veluwe geweest?
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Activiteiten
De korte en lange wandeling zijn bij beide locaties de meest voorkomende activiteiten (zie figuur 21 en 22). Bij
P‐Veluwe Drieseberg is de 22% die hun hond uitlaten een relatief hoog percentage in vergelijking met de
overige locaties. Bij het Boshuis schiet naast het wandelen ook het bezoek aan een horecagelegenheid eruit
(66%). Bezoekers combineren dus hun bezoek aan het Boshuis met een wandeling in de omgeving. Het
percentage toerfietsers van 34% is bij het Boshuis relatief hoog in vergelijking met de overige locaties.
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Figuur 21 Welke activiteiten verricht u meestal vanaf P‐Veluwe Drieseberg?
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Figuur 22 Welke activiteiten verricht u meestal vanaf het Boshuis?
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Voorzieningen
Wat meteen opvalt in figuur 24 is de grote rol van de horeca bij P‐Veluwe Drieseberg. Een groep van 59% geeft
aan gebruik te maken van restaurant Boshuis en 15% van restaurant de Buurtjes. Van de wandelroutes wordt
goed gebruik gemaakt, met uitzondering van de nordic walking route. Van het informatiepaneel maakt men
ook veelvuldig gebruik, deze is dan ook goed geplaatst naast de ingang van het bos en deelt de aandacht niet
met andere borden.
Bij restaurant Boshuis zien we een zelfde patroon (zie figuur 25) echter van de wandelroutes wordt hier iets
minder gebruik gemaakt. Dit terwijl de horeca een nog grotere rol speelt. Een grote groep van 79% geeft aan
wel eens gebruik te maken van het restaurant Boshuis, terwijl 24% aangeeft gebruik te maken van restaurant
de Buurtjes. Bij het restaurant staat ook een informatiepaneel over de cultuurhistorische route. Deze trekt ook
de aandacht van de bezoekers (34%). Er worden geen specifieke voorzieningen gemist bij de locaties.

Figuur 23 Cultuurhistorische route
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Figuur 24 Van welke voorzieningen rondom P‐Veluwe Drieseberg maakt u wel eens gebruik?
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Figuur 25 Van welke voorzieningen rondom het Boshuis maakt u wel eens gebruik?
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2.4 Waardering
Indruk P‐Veluwe bord
De mensen zijn tevreden over het P‐Veluwe bord. Bijna iedereen (96%) vindt het bord mooi (zie figuur 36). Een
zelfde deel vindt het bord ook mooi in het landschap passen (zie figuur 37). Meer verdeeldheid is er over de
hoe goed het bord opvalt. Eén derde van de respondenten gaf aan dat het bord niet goed opviel (zie figuur 26).

Figuur 26 Valt het bord goed op of niet?

Als men vond dat het bord niet goed opviel, is er aan de mensen gevraagd aan te geven waardoor dit kwam.
Veel mensen gaven als reden dat de zichtbaarheid niet goed is. Naast het grote P‐Veluwe bord op de
parkeerplaats staan er bij Drieseberg ook kleine P‐Veluwe bordjes op de weg die aangeven waar de P‐Veluwe
toegangsweg ligt. De P‐Veluwe parkeerplaats is namelijk slecht zichtbaar doordat de parkeerplaats
afgescheiden is door bomen. De opmerkingen hebben betrekking op beide borden. Mensen geven aan het
bord op de parkeerplaats niet gezien te hebben, omdat het niet zichtbaar is vanaf de weg. De bewegwijzering is
klein en niet reflecterend (22 respondenten).
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Drukte waardering
Uit figuur 27 vallen verschillen in de drukte ervaring en de waardering daarvan af te lezen. Bij P‐Veluwe
Drieseberg vindt slechts een kleine groep de locatie redelijk druk of druk (14%). De overige beoordeelden de
locatie overwegend als redelijk druk en dit wordt positief gewaardeerd. Restaurant Boshuis wordt drukker
ervaren als Drieseberg. Meer dan de helft (51%) ervaart de bezoekdrukte in het gebied redelijk druk of druk. De
drukte waardering bij restaurant Boshuis is dan ook negatiever ten opzichte van Drieseberg.

Figuur 27 Hoe ervaart u de bezoekdrukte in het gebied?
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Stellingen

Figuur 28 In hoeverre bent u het eens met de bovenstaande stellingen?
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De bereikbaarheid is bij beide locaties goed, echter de parkeergelegenheid is beter bij Drieseberg. De veiligheid
is bij beide locaties gemiddeld. Over het aantal gemarkeerde wandelroutes zijn de meningen verdeeld, met
name bij het Boshuis. Men vindt dat er onvoldoende zitbanken zijn. Ook over het aantal picknickplaatsen zijn
de Drieseberg geeft een beter beeld van de omgeving als de kaart op het bord bij het Boshuis. In
overeenstemming met de overige locaties vindt men het goed dat autoverkeer wordt beperkt in
natuurgebieden en vindt men het niet belangrijk om overal in de natuur te kunnen komen.
Hinder
Tabel: Men ondervindt hinder van enkele zaken bij beide locaties
Soort hinder
Aantal respondenten
Zwerfafval
8
Geluid van motorcrossbaan, met name op zaterdag
5
Onduidelijke markering van de paarse cultuurhistorische route 3

Cijfer
Zowel P‐Veluwe Drieseberg en restaurant het Boshuis worden hoog gewaardeerd met respectievelijk : 7,8 &
7,7.

3 Conclusies/aanbevelingen
P‐Veluwe Drieseberg wordt vooral door mensen met hun partner bezocht die komen wandelen. Het P‐Veluwe
onderzoek laat zien dat de locatie erg rustig is. Dit is opvallend gezien de grote capaciteit van de parkeerplaats.
Er zijn dan ook zeer weinig voorzieningen aanwezig, slechts twee gemarkeerde wandelroutes waarvan één
verderop in het gebied ligt. Er zijn weliswaar ook fietsknooppunten van het fietsroutenetwerk Veluwe, maar
deze liggen in de buurt en niet op het startpunt zelf. Veel mensen kiezen dan ook voor de parkeerplaats bij
restaurant Boshuis. Hier kan je dezelfde cultuurhistorische route lopen en daarnaast kan je na afloop van de
wandeling van de horecagelegenheid gebruik maken. Voor het Boshuis zijn mensen ook bereid langer te reizen,
terwijl P‐Veluwe Drieseberg met name lokaal publiek trekt. De bezoekers verblijven ook kort op de locatie
omdat er weinig te doen is. De rustige locatie trekt wel hondenbezitters naar het gebied.
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Bijlagen

Figuur 29 Wel of geen fiets mee?

Figuur 30 Wel of geen hond mee?

Figuur 31 Heeft u bewust voor zo’n P‐Veluwe als bestemming gekozen?
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Figuur 32 Kende u de folder al?

Figuur 33 Biedt de folder u nieuwe informatie?

Figuur 34 Waarom bezoekt u het gebied op deze dagen?
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Figuur 35 Bent u van plan later nog een ander deel van de Veluwe te bezoeken?

Figuur 36 Vindt u het bord mooi of lelijk?

Figuur 37 Past het bord goed in het landschap?
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