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We nemen je mee naar een moment in de nabije toekomst. Op de Veluwe is recent hét
Park van de Toekomst geopend. Het is een broedplaats, een plek waar ondernemers,
overheden, onderwijs en omgeving samenwerken en innoveren, werken aan nieuwe
vormen van recreatie, wonen en werken met duurzaamheid als leidraad. Het is een
plek waar landbouw, natuur en recreatie mengen. Geen museum of expositieplek,
maar een initiatief met een toekomst-bestendige bedrijfseconomische basis waar
gasten verblijven en onderdeel worden van de innovatie.

Waar we vandaan komen
Rond de zomer van 2020 is op initiatief van het programma Vitale Vakantieparken en met inbreng van een groot
aantal partijen een plan op hoofdlijnen voor het Park van
de Toekomst opgesteld dat ook onderdeel is geworden
van de Regiodeal Veluwe. In de periode daarna hebben
vele gesprekken plaatsgevonden met ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en anderen. Telkens weer
bleek dat er veel enthousiasme is voor dit initiatief. Wat
ook duidelijk werd is dat de daadwerkelijke realisatie een
goede voorbereiding vraagt. Op vragen als: hoe komt het
er uit te zien, op welke locatie komt het, wie speelt daarbij welke rol etc., moeten zorgvuldig geformuleerde antwoorden komen. Daarom starten we nu een fase waarin
het komen tot een uitvoerbaar plan centraal staat.

Circulair

De uitgangspunten
De inzichten en ervaringen van velen leiden tot de volgende
uitgangspunten voor het Park van de Toekomst:

1. Duurzaamheid als leidraad

De ambitie is om het meest biodiverse, circulaire, klimaatadaptieve
park te realiseren dat denkbaar is. Duurzaamheid nemen we als
leidraad vanwege de grote maatschappelijke uitdaging die hier
ligt en dat kan rekenen op veel energie en draagvlak. Zonder natuurlijk veiligheid, klantvriendelijkheid e.d. uit het oog te verliezen.
Binnen het thema duurzaamheid zullen vier verschillende deelthema’s opgepakt worden, namelijk:
• Geen druppel het Park af (klimaatadaptatie)
• Park op de Veluwe, de Veluwe op het Park (biodiversiteit)
• Een plus op de meter van het Park (energietransitie)
• RE-PARK: Reduce, re-use & recycle (circulair)

2. Meerdere opgaven verbinden

De eerste associatie met het Park van de Toekomst is natuurlijk een
vakantiepark, maar in de ideevorming wordt het daartoe niet beperkt. Het kan ook gaan om een combinatie van recreatie met zorg,
met werken en wonen. Realisatie van het Park van de Toekomst
kan op de plek van een verouderd vakantiepark plaatsvinden, maar
wellicht ook in combinatie met landbouwtransitie of natuurherstel.
En waarom niet een terrein van 60-70 hectare met een combinatie
van Herenboeren, een voedselbos, recreatie en nieuwe vormen van
werken en/of wonen? Het is van belang dat de initiatiefnemers de
tijd nemen en krijgen om op zoek te gaan naar de beste plek waar
de meeste winst (in allerlei waarden) te halen is.

3. De Challenge: zorgvuldige locatiekeuze

We gaan op zoek naar een plek op de Veluwe waar het Park van de
Toekomst gerealiseerd kan worden. Dat doen we met een challenge
waarmee we partijen op de Veluwe (gemeenten, ondernemers, anderen) uitdagen om met een locatie en uitwerking te komen die het
meest past bij de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en ook
de beste garanties geeft op daadwerkelijke realisatie.

4. Virtuele plek

RE-PARK
Reduce, re-use & recycle

De fysieke plek heeft nog enige tijd nodig, maar het Park van de
Toekomst zal wel zo snel mogelijk zichtbaar worden. Er wordt een
interactief digitaal platform gerealiseerd waar partners informatie
kunnen delen, waar verbindingen gelegd kunnen worden en waar
inspiratie opgedaan kan worden (nationaal platform voor inspiratie en uitwisseling). We starten dus direct met het oprichten van
het virtuele Park van de Toekomst.
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5. Veluws met een (inter)nationale uitstraling

Het Park van de Toekomst wordt op de Veluwe gerealiseerd met
de Veluwse partners van de Triple helix. Maar in uitstraling gaat
het ver over de grenzen van de Veluwe heen, naar heel Nederland
of zelfs daarbuiten. Er zal dan ook vanaf het begin samengewerkt
worden met partijen buiten de Veluwe. Door Vitale Vakantieparken
is hier al op geanticipeerd door het te agenderen voor de Nationale Actieagenda Vakantieparken en op die manier te verbinden
met partijen in het land.

6. Toekomstbestendige organisatie

Het Park van de Toekomst wordt opgestart als een publiek-privaat
initiatief met in aanvang vooral publieke financiering. Het Park van
de Toekomst moet zelfstandig gaan functioneren en dus met een
bedrijfseconomisch verantwoord model worden ontwikkeld.

7. Projecten uitvoeren/Dingen doen

Een plus op de meter
van het Park

We wachten niet met starten van projecten totdat het Park
van de Toekomst er is. Samen met ondernemers, overheden
en onderwijs starten we nieuwe projecten of versterken
we bestaande. Bijvoorbeeld het project ‘Natuur op
je Park’ van Vitale Vakantieparken gericht op het
versterken van de biodiversiteit op parken of
een initiatief rondom de energietransitie zoals dat momenteel met de gemeente Epe,
Saxion, de Cleantechregio en enkele
ondernemers wordt ontwikkeld. We
staan open voor andere initiatieven.

Het Park van de Toekomst wordt een platform,
een plek waar bedrijfsleven, onderwijs en
overheden samenwerken aan innovatie.
Meedoen in de ontwikkeling
en uitvoering?
Het programma Vitale Vakantieparken neemt het initiatief, maar om het Park
van de Toekomst te realiseren is veel meer denk- en spierkracht nodig. We zijn
op zoek naar enthousiaste mensen en organisaties die met ons aan dit nieuwe
initiatief willen bouwen en die kennis, netwerken, middelen kunnen inbrengen.
We gaan graag met je in gesprek om elkaar te leren kennen, ideeën uit te
wisselen, wellicht als start van een langjarige samenwerking.
info@vitalevakantieparken.nl

In 2013 is de Veluwe als eerste in Nederland gestart met een integraal programma om op regionale schaal te werken aan oplossingen voor de
vraagstukken die spelen op en rond de bijna 500 Veluwse vakantieparken. Het programma Vitale Vakantieparken is uitgegroeid tot een robuuste
samenwerking van elf Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland en vele andere partijen. Ons doel is het realiseren van een kwalitatief
goed aanbod van parken waar recreanten graag verblijven. Nu en in de toekomst. Het programma richt zich vooral op het ontwikkelen en
realiseren van instrumenten en initiatieven die gemeenten en anderen helpen bij de uitvoering.

