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1 Inleiding 3 

1.1 Aanleiding gebiedsontwikkeling Hambroekplas 

Aan de oostkant van Borculo liggen de Hambroekplassen. Het gebied bestaat uit drie plassen die in het 

verleden zijn ontstaan als gevolg van zandwinning. Een gedeelte van het gebied, waaronder twee van de 

drie plassen, is eigendom van Leisurelands (m.u.v. watergangen van Waterschap Rijn en IJssel). Dit 

gedeelte vormt het plangebied (zie figuur 1.1) voor een gebiedsontwikkeling met verblijfsrecreatie en een 

zonnepark. 

 

 
Figuur 1.1 Begrenzing plangebied gebiedsontwikkeling 

Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 46 hectare, waarvan circa 31 hectare bestaat uit 

land en circa 15 hectare uit water. 

 

Sinds de jaren ’70 is het al de bedoeling om rondom de Hambroekplassen een volwaardig vakantiepark te 

ontwikkelen, bestaande uit een combinatie van dag- en verblijfsrecreatie. Dit is terug te lezen in 

(structuur)visies en bestemmingsplannen. Daarbij is het gebied opgedeeld in twee delen; aan de 

noordzijde een intensief dagrecreatiegebied en ten zuiden/zuidwesten daarvan een gebied met 

verblijfsrecreatie. In de jaren ’90 is invulling gegeven aan de eerste fase van de ontwikkeling, met de 

aanleg van dagrecreatieterrein Hambroekplas en de bouw van hotel-restaurant Berkel Palace. Dit 

gedeelte (zie figuur 1.2) maakte onderdeel uit van de portefeuille aan recreatiegebieden van 

Recreatieschap Achterhoek Liemers, dat in 2013 over werd genomen door Leisurelands.  
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Het dagrecreatiegebied is relatief kleinschalig met een oppervlakte van circa 13 ha, waarvan ruim 5 ha 

water. Er zijn verschillende voorzieningen aanwezig, zoals: 

 Zwemwater, strand en ligweide met speeltoestellen en een toilet-/kioskgebouw; 

 Parkeergelegenheid voor circa 300 auto’s, een fietsenstalling en camperplaatsen. 

 Toeristisch Overstappunt, Hotel restaurant Berkel Palace en een aanbod aan activiteiten zoals 

kegelen, curling, hand- en kruisboogschieten, midgetgolf, kanovaren op de Berkel, etc. 

 
Figuur 1.2 Recreatiegebied Hambroekplas 

 
Figuur 1.3 Luchtfoto Hambroekplassen 

Recreatiegebied Hambroekplas is openbaar toegankelijk voor een breed publiek. Naast wandelaars die af 

en toe een rondje om de plas lopen wordt het gebied bijna uitsluitend gebruikt voor ‘mooi-weer 

strandbezoek’, als locatie om te recreëren in en om het water. Dit betekent dat het bezoek zich 

hoofdzakelijk concentreert op enkele warme zomerse dagen. Het monofunctionele gebruik kent daardoor 

een grote weersafhankelijkheid en is niet toekomstbestendig. 

 

Met de overname door Leisurelands en daarmee de overstap van publieke naar private financiering, is de 

toevoeging van economische dragers noodzakelijk voor een duurzame instandhouding van de openbaar 

toegankelijke delen. Door toevoeging van verblijfsrecreatie en voorzieningen en verbetering van het 

bestaande aanbod zal het gebruik van het recreatiegebied toenemen. De uitbreiding levert een bijdrage 

aan de verbetering van de exploitatie van deze terreinen en daarmee het behoud van de openbare functie 

van (gedeelten) van het terrein. Het toevoegen van slechtweervoorzieningen zorgt voor een meer 

jaarrond gebruik van het gebied. 
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Om ook de boogde ontwikkelingen op het gebied van verblijfsrecreatie mogelijk te maken heeft 

Leisurelands de gronden ten zuiden/zuidwesten van de Hambroekplas in 2017 verworven. Vervolgens is 

een ontwikkelingsvisie opgesteld en voorgelegd aan het College van B&W van de gemeente Berkelland. 

 

 

1.2 Ontwikkelingsvisie 

Het College van B&W van de gemeente Berkelland heeft zich positief uitgesproken over de visie van 

Leisurelands voor de ontwikkeling van recreatiegebied Hambroekplas in Borculo. De positieve principe-

uitspraak is de start om van het relatief kleine recreatiegebied een volwaardig recreatiepark te maken, 

zoals altijd was beoogd, dat Borculo op de kaart kan zetten en de maatschappelijke en recreatieve waarde 

van het gebied vergroot. 

 

 
Figuur 1.4 Visiekaart behorende bij Ontwikkelingsvisie Hambroekplas (februari 2018) 

De belangrijkste onderdelen uit de visie zijn uitbreiding van de recreatieve verblijfsmogelijkheden tot een 

volwaardig vakantiepark, de aanleg van een zonnepark en een kwaliteitsimpuls van het bestaande 

aanbod.  

 

Leisurelands werkt voor de ontwikkeling van het vakantiepark samen met een ondernemer met veel 

ervaring in de vrijetijdssector die wil investeren in Hambroekplas. Deze ondernemer ziet veel potentie op 

het gebied van verblijfsrecreatie op deze locatie, grenzend aan het stadje Borculo. In combinatie met een 

zonnepark en de kwaliteitsimpuls van het bestaande aanbod kan Hambroekplas een parel worden in de 

Achterhoek.  
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Indicatief programma 

Om goed en snel in te kunnen spelen op de marktvraag is een flexibel bestemmingsplan beoogd met 

mogelijkheden voor verschillende typen verblijfsrecreatie. Daarbij is een variatie in vrijstaande eenheden 

mogelijk (op land, op water, luxe tenten (glamping), lodges, tiny houses, groepsaccommodaties en 

camperplaatsen) in combinatie met indoor en outdoor dagrecreatie. De herontwikkeling van het 

bestaande hotel maakt eveneens onderdeel uit van het plan. Indicatief wordt nu gedacht aan: 

 

Verblijfsrecreatie: 

 22.000 m2 bebouwd oppervlak (4,8% van het plangebied), in te vullen met  

o max 200 vrijstaande eenheden  

o max 2.000 m2 groepsaccommodaties 

o max 2.000 m2 hotel-restaurant (inclusief bestaand) 

 maximaal 100 camperplaatsen 

 kampeerveld(en) 

 

Dagrecreatie: 

 2.500 m2 bebouwd oppervlak (0,5% van het plangebied), bestaande uit 

o max 2.500 m2 indoor recreatie en daaraan ondergeschikte gebouwen/functies (bijv. opslag) 

 

Bedrijfswoning: 

 1 bedrijfswoning op het vakantiepark 

 1 bedrijfswoning inpandig in hotel (bestaand) 

 

1.3 Geldende bestemmingsplannen 

In het plangebied gelden drie bestemmingsplannen, namelijk bestemmingsplan Buitengebied (1972), 

bestemmingsplan Buitengebied Integrale Herziening (1994) en bestemmingsplan Buitengebied 

Hambroekplas Borculo (2015).  

 

 
Figuur 1.5 Kaart met overzicht van vigerende bestemmingsplannen 

dagrecreatie en 

horecabedrijven 

(Bestemmingsplan 

buitengebied integrale 

herziening 1994) 

recreatiegebied met 

wijzigingsbevoegdheid naar 

(Bestemmingsplan 

buitengebied 1972) 

Agrarisch gebied (Goedkeuring 

onthouden: Uitbreidingsplan in 

hoofdzaken 1963) 
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In het bestemmingsplan Buitengebied 1972 is het plangebied aangewezen als ‘Recreatiegebied’ en wordt 

in de toelichting gesproken over een ‘omvangrijk gebied wat een recreatieve ontwikkeling zal krijgen. Dit 

project zal een aantal voorzieningen voor dag-, en verblijfsrecreatie omvatten zoals een grote waterplas, 

een motel, een midgetgolfbaan, speel- en ligweiden evenals een kampeerterrein en een 

zomerhuisjesterrein.’  

In het bestemmingsplan wordt ook onderscheid gemaakt in een fasering en alleen de eerste fase (de 

noordzijde van Hambroekplas is daadwerkelijk uitgewerkt tot dagrecreatiegebied, hotel en midgetgolf. 

De tweede fase betreft het kampeerterrein en huisjes, maar is tot nu toe niet gerealiseerd. In Artikel 17 

zijn de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie benoemd: 

 

 
 

Uitgaande van deze regels zou bij een plangebied met een oppervlakte van 46 ha circa 115.000 m2 ten 

behoeve van verblijfsrecreatie kunnen worden benut (25% van het plangebied) en 9.200 m2 kunnen 

worden bebouwd (2% van het plangebied). Omdat de beoogde hoeveelheid bebouwing niet binnen deze 

wijzigingsbevoegdheid mogelijk is, is een nieuw bestemmingsplan met een ruimtelijke onderbouwing 

noodzakelijk.  

 

In het bestemmingsplan Buitengebied integrale herziening 1994 is invulling gegeven aan het 

dagrecreatieve gedeelte van de recreatieve ontwikkeling, zoals omschreven in het bestemmingsplan uit 

1972. In dit bestemmingsplan is een bouwvlak voor bedrijfsbebouwing (bestemmingscategorie III) ten 

behoeve van horecabedrijven vastgelegd van 11.800 m2 met een maximale bouwhoogte van 12 meter. 

 

Voorts is in 2015 het bestemmingsplan Buitengebied, Hambroekplas Borculo 2015 vastgesteld. In dit 

bestemmingsplan is vastgelegd dat de twee zuidelijke plassen niet verondiept of bebouwd mogen 

worden. Op basis van dit bestemmingsplan zijn drijvende verblijfseenheden niet toegestaan, dus ook 

hiervoor is een wijziging noodzakelijk. 

 

Het plan vergt een aanpassing van voornoemde bestemmingen, waarmee ook invulling wordt gegeven 

aan het onderdeel verblijfsrecreatie, zoals beoogd sinds 1972. 

 

 

1.4 Waarom toetsing aan de ladder? 

Ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, moeten worden getoetst aan 

Artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (de ladder voor duurzame verstedelijking): “De 

toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 

beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 
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1.4.1 Wel of geen stedelijke ontwikkeling 

De ladder is van toepassing als een plan wordt aangemerkt als ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Of er 

sprake is van een ‘stedelijke ontwikkeling’ wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in 

relatie tot de omgeving. De huidige planologische mogelijkheden zijn daarbij vertrekpunt, waarbij in dit 

geval wel sprake is van een wijzigingsbevoegdheid naar verblijfsrecreatie, maar geen rechtstreekse 

bestemming of uitwerkingsplicht. 

 

Uit jurisprudentie blijkt dat verblijfsrecreatie op campings niet als stedelijke ontwikkeling wordt 

beschouwd (ABRvS 28 juni 2017; ECLI:NL:RVS:2017:1724). Ook minder dan 12 woningen wordt niet als 

stedelijke ontwikkeling gezien. Verblijfsrecreatie in bungalows, hotels, groepsverblijven en binnenleisure 

wel. Omdat de oppervlakte aan horeca binnen de 500m2 blijft en het hotel al mogelijk is op basis van het 

geldende bestemmingsplan, worden deze ontwikkelingen niet als stedelijke ontwikkeling beschouwd.  

 

1.4.2 Wel of geen bestaand stedelijk gebied 

In de algemene bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening (1.1.1 lid 1 onder h) is de volgende 

definitie opgenomen voor bestaand stedelijk gebied: “bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur”. 

Gelet op deze definitie kan het plangebied niet als bestaand stedelijk gebied worden aangemerkt. Het 

gebied is geen onderdeel van de stedelijke groenstructuur, hoewel het gebied daar wel aan grenst en een 

recreatieve bestemming met een wijzigingsbevoegdheid naar verblijfsrecreatie heeft. Gelet hierop is de 

locatiekeuze gemotiveerd. 

 

 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de behoefte. Als basis hiervoor zijn de specifieke vraag, trends en ontwikkelingen 

en het aanbod in de omgeving geanalyseerd. In hoofdstuk 3 wordt de locatiekeuze gemotiveerd. 

Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 conclusies getrokken. 
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2 Beschrijving behoefte 

2.1 Verzorgingsgebied 

Vakantieparken in het oosten van Nederland trekken vooral recreanten uit Nederland en in toenemende 

mate ook uit Duitsland. De doelgroep die wil overnachten op een vakantiepark met hoogwaardige 

overnachtingsmogelijkheden, een zwemplas en binnenvoorzieningen kiest over het algemeen eerst voor 

een aantrekkelijk toeristisch zoekgebied op een acceptabele reisafstand en kiest vervolgens voor 

onderscheidend recreatief en toeristisch aanbod op het park en in de omgeving. De Achterhoek, waar 

Borculo deel van uitmaakt, profileert zich daarbij als toeristische regio. De Achterhoek hoort bij de top 5 

bekendste regio’s van Nederland en is ook algemeen geaccepteerd als toeristische regio. Het relevante 

onder voor een vakantiepark in Borculo is daarom de Achterhoek. Het toevoegen van een vakantiepark 

kan effecten hebben op de bezettingsgraad van vergelijkbare vakantieparken in dezelfde regio, tenzij 

nieuw onderscheidend aanbod wordt toegevoegd.  

 

 
Figuur 2.1 Borculo binnen relevante toeristische regio Achterhoek (bron: NVM, Nederlandse markt voor 

recreatiewoningen 2017) 

 

De relevante regio voor kwaliteitsverbetering van bestaande dagrecreatieterreinen is het terrein zelf en 

het gebied dat daar direct op aansluit. Door de integratie van dag- en verblijfsrecreatie kan de kwaliteit 

van het dagrecreatieve aanbod worden verbeterd en kunnen dag- en verblijfsrecreatiegebieden van 

elkaar profiteren. Voor duurzaam behoud van dagrecreatieterreinen zijn nieuwe economische dragers 

nodig. Het toekomstbestendig maken van deze terreinen met nieuwe economische activiteiten is alleen 

effectief op het terrein zelf of door uitbreiding daarvan. 

Het onderzoeksgebied is gelet op het bovenstaande de omgeving van het Hambroekgebied binnen de 

toeristische regio Achterhoek. 
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2.2 Trends en ontwikkelingen 

Diverse trends en ontwikkelingen hebben invloed op de haalbaarheid van het beoogde concept voor een 

vakantiepark op deze locatie. Daarop wordt in deze paragraaf ingegaan. 

 

2.2.1 Trends en ontwikkelingen vakantieparken 

Door het aantrekkende inkomende toerisme en de toename van het binnenlandse toerisme verwacht 

‘Rabobank cijfers en trends’ groei van de sector voor de nabije toekomst. Op langere termijn blijft de 

situatie uitdagend. Gezien de verzadigde markt is het de uitdaging om relevant te blijven voor gasten. Het 

op peil houden van de kwaliteit van het park is hierbij belangrijk, evenals goede centrumvoorzieningen en 

recreatiemogelijkheden die bijdragen aan de kwaliteit en aan de belevenis van de gast. 

 

De vraag naar Nederlandse vakantieparken komt voornamelijk uit eigen land. Ongeveer 70% van de 

boekingen is afkomstig van Nederlanders. Het aandeel buitenlandse bezoekers is de afgelopen jaren 

toegenomen. Rabobank verwacht dat het buitenlands toerisme de komende jaren nog verder zal 

toenemen. Omdat het aantal binnenlandse overnachtingen relatief stabiel blijft, zal de groei in de sector 

voornamelijk komen door de buitenlandse toerist.  

 

 
Figuur 2.2 Groei overnachtingen op vakantieparken 

 

Ook de Nederlandse campings worden voornamelijk door Nederlanders bezocht. Ongeveer 80% van de 

overnachtingen komt voor rekening van Nederlanders. Het aantal Nederlanders dat in Nederland gaat 

kamperen is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Het aantal buitenlanders op Nederlandse 

campings is juist toegenomen. Voor de komende jaren zal het aantal overnachtingen op Nederlandse 

campings onder druk blijven staan. 

Grotere ketens hebben de afgelopen jaren steeds meer macht weten te krijgen in de sector. Hierdoor is 

het voor kleinere, individuele parken noodzakelijk om zich te blijven onderscheiden. Een goede online 

propositie is hierbij noodzakelijk. De verwachting is dat verdere consolidatie in de markt zal plaatsvinden 

als gevolg van de kapitaalintensiteit van de sector. 

 

Duurzaamheid 

Naar de toekomst toe zal het vastgoed van vakantiecentra aan de nieuwe duurzaamheidseisen (van zowel 

overheid als consument) moeten voldoen. Een mogelijkheid hierbij is het circulair bouwen van 

accommodaties of centrumvoorzieningen. Tal van zaken kunnen bijdragen aan een duurzame exploitatie, 

zoals het verminderen van afval, energiebesparende verlichting, zonne-energie, waterbesparend sanitair 

en duurzame voeding. 

 

Vakantiecentra moeten anticiperen op de veranderende klantvraag om aantrekkelijk te blijven. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat traditionele campings luxere faciliteiten aan zullen gaan bieden, zoals glamping 

tenten en bungalows. Door hier op de juiste manier op in te spelen, kan de rentabiliteit worden verhoogd. 
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Vakantiecentra ervaren een toenemende afhankelijkheid van boekingssites en bijbehorende reviews. 

Hierdoor is de online vindbaarheid via dergelijke boekingswebsites, social media en een goed 

boekingssysteem steeds belangrijker. 

 

De consument verandert en is op zoek naar steeds nieuwe ervaringen. Parken moeten hier op inspelen 

door nieuwe dag-attracties of accommodaties toe te voegen. Hierbij is de trend dat alles luxer of 

duurzamer moet. 

 

Consumenten hebben de voorkeur voor flexibele aankomst- en vertrektijden waarbij de standaard 

verblijfsperiodes (weekend, midweek, week) worden losgelaten. Parken zullen op deze wensen moeten 

inspelen. Dit biedt ook kansen om de rentabiliteit te verhogen. 

 

Conclusie 

Het aantal overnachtingen op vakantieparken groeit. Borculo kan hierbij profiteren van het groeiende 

aantal buitenlandse gasten door de ligging nabij de Duitse grens. Groeiende bestedingen hebben een 

positief effect op de instandhouding van voorzieningen en werkgelegenheid en daarmee op de 

leefbaarheid in Borculo. 

De Nederlandse consument is steeds meer op zoek naar luxe. Dit vertaalt zich in minder overnachtingen 

op campings en meer overnachtingen op vakantieparken. Het toevoegen van bungalows, glamping en 

camperplaatsen is kansrijk. 

Verblijfsrecreatie en dagrecreatie raken steeds meer met elkaar verweven, waarbij thematisering een 

belangrijke rol speelt. Onderscheidend aanbod door de ligging bij een recreatieplas met recreatieve 

voorzieningen is kansrijk. Het gebied biedt kansen voor duurzame oplossingen, mede door de aanleg van 

een zonnepark. Door het realiseren van drijvende recreatiewoningen wordt in de regio nieuw 

onderscheidend aanbod toegevoegd. 

 

2.2.2 Trends en ontwikkelingen groepsaccommodaties 

Uit onderzoek van NVM (De Nederlandse markt voor recreatiewoningen, 2017) blijkt dat groepen steeds 

belangrijker worden in de (verhuur)markt voor recreatiewoningen. Mensen hebben meer te geld te 

besteden, maar tegelijkertijd minder vrije tijd. De vrije tijd die ze hebben, willen zij daarom in toenemende 

mate effectief besteden in de nabijheid van vrienden en familie (‘quality time’). Hierdoor zijn grote 

accommodaties waar hele vriendengroepen of families in kunnen verblijven sterk in trek. Investeren in 

dergelijke woningen biedt dus goede perspectieven. 

 

Conclusie 

Het concept biedt ruimte voor vakanties door grotere groepen. Met het toevoegen van groepsverblijven 

op het recreatiepark is sprake van nieuw onderscheidend aanbod. 

 

2.2.3 Trends en ontwikkelingen leisure 

Uit onderzoek van NRIT Media blijkt dat de vrije tijd onder meer in het teken staat van de geniet-economie 

en retro-grenzen. 

Genieten is weer helemaal terug in de vrije tijd. Samen zijn, doen en denken lijkt een belangrijke rol te 

hebben in de vrije tijd. Het aanbod van vrijetijdsactiviteiten blijft groeien. De huidige consument is kritisch 

en kiest een steeds hoger kwaliteitsniveau. Aan de andere kant is ook de charme van kleinschaligheid, 

simpel en basic een succesfactor. Samen en live beleven zijn door de digitalisering het belangrijkste doel 

van onze vrijetijd. Net als het bevestigen van onze lifestyle. 

 

Na de jarenlange globalisering lijken grenzen weer retro te zijn. We zijn in Nederland meer geneigd om 

ons voor vrije tijd binnen onze eigen landsgrenzen te oriënteren. In Nederland blijven we steeds meer 

genieten in eigen land. NRIT Media geeft aan dat we over de beste leisure-infrastructuur van de wereld 

beschikken. Veel, veilig en dichtbij genieten zijn weer terug. De trend van lokalisering blijft succesvol. 

Economisch is de gastvrijheidsindustrie een belangrijke economische pijler met 69 miljard euro omzet. 
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Conclusie 

Het perspectief voor het toevoegen van kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatie in Nederland is goed, 

gelet op de trend van meer dichtbij genieten. 

 

2.2.4 Trends en ontwikkelingen campers 

Het aantal campers blijft maar groeien. Op dit moment staan ruim 122.000 kampeerauto’s geregistreerd 

bij de RDW.  

 

De verkoop van campers in Nederland is de laatste acht jaar (tot 1 juli 2018) met bijna 60% gestegen. Ook 

het aantal leden van de NKC, Europa’s grootste camperclub, groeit met de campermarkt mee. Op de 

peildatum 1 juli 2018 zijn er 115.359 kampeerauto’s in Nederland volgens officiële cijfers van de BOVAG 

en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Daarvan is bijna de helft lid van de NKC. Het ledenaantal van de 

NKC is in de laatste acht jaar bijna verdrievoudigd, van ongeveer 17.500 naar 50.000 leden.  

 

De groei zie je ook terug in het aantal camperlocaties op de website Campercontact.com, Europa’s 

grootste camperplaatsenwebsite. Niet alleen is het aantal camperplaatsen op de website in acht jaar meer 

dan verdubbeld, het aantal unieke bezoekers per maand is inmiddels gegroeid naar meer dan 300.000. 

Campercontact.com is dé site voor Europese camperaars: zij kunnen er nieuwe camperlocaties 

toevoegen, foto’s plaatsen, wijzigingen doorgeven en beoordelingen achterlaten. Dat kan ook met de app 

Campercontact. 

 

De NKC ziet de populariteit van de camper in de toekomst alleen nog maar meer groeien. Er staat een 

nieuwe groep camperaars op. Dit zijn jongere mensen die hun camper ook verhuren of delen met 

vrienden en familie. Dankzij de verhuur via particuliere platforms wordt camperen laagdrempeliger. De 

doelgroep bestaat niet meer enkel uit de klassieke babyboomgeneratie. Steeds meer mensen ontdekken 

de vrijheid van het camperen en dat ziet de organisatie terug in de cijfers. 

 

Vooral onder vermogende ouderen doet de camper het goed. Het gros wordt gekocht door mensen met 

tijd en geld. Het aantal babyboomers dat de laatste jaren investeert in een vaak luxe camper groeit. Vijftig- 

of zestigjarigen waarbij de kinderen het huis uit zijn en voor wie de wereld weer open ligt. Die ontwikkeling 

vereist aanpassingen want deze fervente kampeerders hebben terecht geen zin om hutje mutje op een 

veredeld parkeerterrein te bivakkeren. Op termijn ontstaat een nieuw soort campings voor campers. 

Camperings? Gemeenten moeten hier nu al over na gaan denken (ANWB trendwatch: de toekomst van 

kamperen / NOS). 

 

Steeds meer Nederlanders kochten in 2018 een camper of caravan samen met anderen. Vooral bij jonge 

mensen onder de 30 jaar (de zogenaamde millennials) is deze constructie populair. Deze ontwikkeling 

sluit goed aan bij de deeleconomie die al een tijd gaande is in de kampeerbranche. 

 

Camperclub NKC ziet in Nederland toekomst voor meer speciale camperparken (NRITMedia). De markt 

groeit, de economie trekt aan en het aantal kapitaalkrachtige 60-plussers neemt toe. Die camperparken 

moeten wel een hoge service en uitstraling geven. De nieuwe camperaar verwacht namelijk comfort, state 

of the art voorzieningen en luxe. Daarvoor willen ze ook betalen en dat moet natuurlijk online kunnen. 

Vooraf kunnen reserveren is een must evenals WiFi. Zorg daarbij ook voor veiligheid en een mooie locatie, 

en succes is verzekerd. 

 

Conclusie 

Er is een groeiende behoefte aan camperplaatsen. Er komen steeds meer campings, waarbij campers een 

eigen plaats op de camping krijgen. De nieuwe camperaar verwacht een mooie locatie met comfort, state 

of the art voorzieningen en luxe. Een luxe camperterrein is in het gebied kansrijk. 

 

2.2.5 Trends en ontwikkelingen dagrecreatie 

Op korte termijn verwacht Rabobank Cijfers en trends dat de markt zich positief zal ontwikkelen door 

toename van de consumentenbestedingen, terwijl de concurrentie groeit. Op langere termijn zal de 
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concurrentie verder stijgen, met name door het toenemende aanbod. Ondernemingen moeten zich 

daarom onderscheiden om klanten aan zich te binden en aantrekkelijk te blijven voor herhaalbezoek. Dit 

kan door nieuwe ervaringen of verblijfsrecreatie aan te bieden. 

Door hogere consumentenbestedingen is de vraag naar dagrecreatie de afgelopen jaren gestegen. Ook 

het aanbod en de diversiteit van het aanbod zijn verder toegenomen, waardoor er veel concurrentie blijft. 

 

Consumententrends veranderen steeds sneller. Hierdoor wordt de levenscyclus van een attractie steeds 

korter. Dit betekent dat er steeds sneller moet worden geïnvesteerd in attracties en belevenis. Van het 

management vraagt dit creativiteit. 

 

Het bundelen van activiteiten/bedrijven in een Family Entertainment Center of Leisure Boulevard heeft 

een positief effect op de zichtbaarheid en aantallen bezoekers. Dit verbetert de concurrentiepositie. 

 

Conclusie 

Investeren in voorzieningen en beleving is noodzakelijk voor behoud van recreatiegebieden. Het 

integreren van dag- en verblijfsrecreatie tot een leisure-boulevard is bij het Hambroekgebied kansrijk. 

 

 

2.2.6 Trends en ontwikkelingen toerisme Gelderland 

Uit het rapport ‘Beleef het in Gelderland’, koersnotitie voor Toerisme en Recreatie blijkt dat in 2017 zo’n 

4 miljoen mensen in Gelderland verbleven. Dat is een kleine 200.000 meer dan het jaar daarvoor. De 

toename komt onder andere doordat steeds meer buitenlandse toeristen de provincie bezoeken. In 2017 

kwamen bijvoorbeeld 225.000 Duitsers naar Gelderland, 28% meer dan een jaar eerder. Samen met 

andere partijen wil de provincie het toeristisch aanbod daarom nog meer in het Duits vertalen en meer 

inzetten op promotie over de grens. 

 

Toerisme & recreatie is een belangrijke economische sector in Gelderland. 1 op de 16 banen is gelinkt aan 

toerisme. Zo’n 63.000 Gelderlanders werken in de toeristische sector. Naar schatting geven toeristen 

jaarlijks zo’n 4,4 miljard euro uit in Gelderland. 

 

Conclusie 

Gelderland is zeer populair als vakantiebestemming. Inspelen op de Duitse toeristische vraag in Borculo 

is kansrijk en zorgt voor een betere spreiding van toeristen. 

 

2.2.7 Trends en ontwikkelingen toerisme Achterhoek 

De Vrijetijdsagenda 2016 t/m 2019 omschrijft de kenmerken van de regio Achterhoek en de ambities, 

nieuwe ideeën, plannen en projecten om te komen tot een sterke en toekomstbestendige vrijetijdssector 

in de regio. De regio streeft naar: 

 het bundelen van het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme in een aantal 

thema’s; 

 het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod; 

 het bieden van op maat gesneden belevingsconcepten voor de recreanten; 

 benutten van nieuwe technische mogelijkheden voor vooral nieuwe ICT toepassingen; 

 benutten van nieuwe markten; 

 verbeteren van de financiële infrastructuur voor de vrijetijdssector in de Achterhoek. 

 

De kenmerken van de vrijetijdssector zijn in een sterkte-zwakte-analyse aangegeven: 
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Figuur 2.3 SWOT-Analyse Achterhoek (bron: Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019) 

 

Achterhoek toerisme (een samenwerkingsverband van 11 gemeenten in de Achterhoek) geeft aan dat het 

de goede kant opgaat met het toerisme in de Achterhoek. Dit is nader onderbouwd in de Factsheet 2017 

Achterhoek Toerisme. In 2017 kwam het aantal overnachtingen in de regio voor het eerst uit boven de 3 

miljoen. In 2013 waren dat er nog 2,7 miljoen.  

 

 
Figuur 2.4 Ontwikkeling toeristische overnachtingen 2013-2017 (x1000) (bron Factsheet 2017) 

 

Met name de bungalowparken en hotels doen het uitstekend. De hotels hebben het aantal 

overnachtingen in vier jaar tijd met bijna 25 procent zien groeien: van 390.000 naar 484.000. De 

bungalowparken zagen een groei van 853.000 naar ruim een miljoen overnachtingen. 

 

Minder succesvol zijn de campings in de Achterhoek. De grote, reguliere campings draaien redelijk stabiel 

met zo'n 920.000 overnachtingen. De minicampings hebben het aantal overnachtingen zien dalen: van 

250.000 in 2013 naar 217.000 in 2017. Er is volgens Achterhoek Toerisme een groeiende vraag naar luxe 

en comfort. 

Het overgrote deel van de gasten (79 procent) komt uit Nederland. Maar Duitsland (14 procent) en België 

(4 procent) zijn in opkomst met een verdubbeling van het aantal gasten ten opzichte van eerdere jaren. 

Inmiddels komt 22% van de gasten uit het buitenland, terwijl dit percentage in 2015 nog 12 was. 

 

 
Figuur 2.5 Herkomst verblijfsrecreanten Achterhoek (bron: Factsheet 2017) 
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Figuur 2.6 verdeling toeristische overnachtingen per gemeente (bron: Factsheet 2017) 

 

De achterhoek hoort bij de top 5 bekendste regio’s van Nederland. 80% van de Nederlanders is bekend 

met de regio. 

Ongeveer de helft van de vakanties in de Achterhoek heeft een verblijfsduur van 2-4 dagen. De top 10-

activiteiten van Nederlandse verblijftoeristen is: 

 
Figuur 2.7 Top 10 activiteiten Nederlandse verblijfstoeristen Achterhoek (bron: Factsheet 2017) 

 

Ook het dagtoerisme naar de Achterhoek is gegroeid is van 5.139.600 in 2013 naar 5.844.300 in 2017. 

Met name het museumbezoek is fors gegroeid. De komst van Museum MORE in Ruurlo en Gorssel heeft 

daar voor een belangrijk deel aan bijgedragen. 

 

Economische betekenis toerisme 

De sterke groei van de vrijetijdssector in de Achterhoek komt met name door het economisch herstel 

sinds 2015, ontwikkelingen in de museale sector en versterking van het verblijfsrecreatief aanbod in 

bungalows en hotels. 

 

Het toerisme is een belangrijke economische factor in de regio. De economische betekenis van recreatie 

en toerisme is gegroeid van 232,7 miljoen naar 265,2 miljoen in 2017. In de gemeente Berkelland komt 

11% van de bestedingen uit de R&T sector, terwijl het gemiddelde op 14% ligt.  
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Figuur 2.8 Toeristische bestedingen per gemeente 2017 (bron: Factsheet 2017) 

 

Het aantal banen in de toeristische sector is met 2,3 % gegroeid in de periode 2015-2017. De totale 

werkgelegenheid in de Achterhoek groeide in die periode met 1,1 procent. 

 

 
Figuur 2.9 Aandeel R&T in totale werkgelegenheid 2017 (bron: Factsheet 2017) 

 

In de gemeente Berkelland is het aandeel banen in de recreatieve en toeristische sector met 6,1 % 

ondergemiddeld ten opzichte van de Achterhoek, provincie en Nederland. 

 

In de factsheet wordt aangegeven dat de gemeenten ruimte moeten bieden voor bijzondere en 

vernieuwende concepten om te zorgen dat de aantrekkelijkheid van de regio als toeristische bestemming 

niet onder druk komt te staan. Daarnaast kan de Achterhoek nog een dagreceatieve trekker gebruiken die 

jaarrond de identiteit van de regio versterkt en verdere groei kan bevorderen. 

 

Conclusie 

Voor de beoogde ontwikkeling is relevant dat het aanbod van hoogwaardige accommodaties in de 

Achterhoek achterloopt en het uitbouwen van goede infrastructuur tot een beleving kansrijk is. 

Er is sprake van een groeiende behoefte aan dag- en verblijfsrecreatie. De vraag naar grote campings is 

stabiel. Vooral de bungalowparken en hotels doen het goed. Er is vooral vraag naar meer luxe en comfort. 

Het initiatief speelt daarop in en draagt bij aan het versterken van de economie in de gemeente 

Berkelland. 
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2.2.8 Bevolkingsprognose en economische groeiverwachting 

Het aantal inwoners in Nederland neemt volgens de laatste prognose van CBS tot 2030 met ruim 750.000 

toe (+4,4%). Ook groeit de economie in Nederland in 2019 voor het vierde jaar op rij harder dan in de rest 

van de eurozone. Voor 2019 gaat het CPB uit van een economische groei van 2,2 procent (CPB, 

decemberraming 2018). 

 

Conclusie 

Dagrecreatiebedrijven zijn conjunctuurgevoelig. Gelet op de bevolkingsgroei in Nederland, de gunstige 

economische vooruitzichten en de regionale aantrekkingskracht van het recreatiegebied, mag worden 

verwacht dat door het toevoegen van verblijfsrecreatie het aantal bezoekers van het dagrecreatiegebied 

ook zal toenemen. 

 

2.2.9 Conclusie 

De ontwikkeling van verblijfsrecreatie in het leisure-gebied Hambroekplas, sluit aan op de actuele trends 

en ontwikkelingen. Er zijn kansen voor het realiseren van beleving met bijzondere concepten en voor 

locaties waar dag- en verblijfsrecreatie geïntegreerd kunnen worden in een leisure Boulevard. Met name 

de aanwezigheid van de waterplassen en ligging tegen de stad Borculo, in combinatie met eigentijdse 

verblijfsaccommodaties, biedt kansen voor een unieke beleving. 

Door de economische groei, de bevolkingstoename, het groeiende buitenlandse toerisme (met name uit 

Duitsland) en de trend van meer genieten in eigen land, zal de toeristische vraag toenemen. Dit blijkt ook 

uit ontwikkelingen in Gelderland en de Achterhoek van de afgelopen jaren. 

 

 

2.3 Analyse recreatiewoningenmarkt 

2.3.1 Bestaand aanbod en plannen 

Het initiatief gaat uit van recreatiewoningen, groepsverblijven, camperplaatsen en recreatieve 

voorzieningen bij een bestaand recreatiegebied met een zwemplas.  

Om te bepalen of er behoefte is aan deze voorzieningen, is het aanbod in de relevante regio in beeld 

gebracht. Het toevoegen van deze voorzieningen mag immers niet leiden tot onaanvaardbare leegstand 

op andere plekken. 

Het toevoegen van een vakantiepark kan effecten hebben op de bezettingsgraad van vergelijkbare 

vakantieparken in dezelfde regio, tenzij nieuw onderscheidend aanbod wordt toegevoegd. 

 

De doelgroep voor een recreatief verblijf op grote vakantieparken zoekt steeds meer naar luxe en beleving 

met diverse recreatieve voorzieningen. Ook is er behoefte aan grotere verblijven om met hele families of 

vriendengroepen te kunnen verblijven. Daarom is in het onderzoek bekeken of er in de Achterhoek 

vergelijkbare aanbieders zijn met grote vakantieparken, luxe aanbod, bungalows, groepsverblijven en 

diverse recreatieve voorzieningen. De aanwezigheid van een zwemplas is daarbij het onderscheidende 

element.  

Hieruit blijkt dat er bij de Hambroekplas geen vergelijkbaar aanbod is. Er is alleen een hotel en direct ten 

oosten van Hambroekplas is een kleine camping (groot Willingk) gevestigd. Deze camping beschikt niet 

over bungalows, wel over 4 blokhutten. 

 

Onderstaand is een overzicht weergegeven van grote(re) vakantieparken die zich in de Achterhoek 

bevinden en goed online vindbaar zijn. De parken die geen zwemplas hebben, worden niet als 

vergelijkbaar beschouwd. Ook parken waar vrijwel geen verhuurbungalows/chalets, geen 

groepsverblijven, of weinig voorzieningen zijn, zijn niet vergelijkbaar. Dit aanbod voldoet immers niet aan 

de vraag van de doelgroep. 
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Tabel 2.1 Analyse bestaand aanbod grote vakantieparken regio Achterhoek 

Park Plaats Zwem-

plas 

Voor-

zieningen 

Kamperen

/camperpl

aatsen 

Bungalows / 

stacaravans 

Aantal 

personen 

Hotel / groeps-

accommodatie 

        

De Bremstruik Ruurlo nee vrijwel niet nee 6 4-5-6 nee 

Bungalowpark ‘t 

Langenbarg 

Ruurlo nee vrijwel niet nee Vrijwel geen 

recreatieve verhuur 

 nee 

‘t Schoman Gelselaar nee vrijwel niet nee Vrijwel geen 

recreatieve verhuur 

 nee 

De Breuker Geesteren nee vrijwel niet nee Vrijwel geen 

recreatieve verhuur 

 ja 

De Dennenhoek Diepenheim nee vrijwel niet nee Vrijwel geen 

recreatieve verhuur 

 nee 

Camping De 

Fontein 

Eibergen ja middel ja 60 6 nee 

Marveld Groenlo nee veel ja/camper-

plaatsen 

346 4-5-6-8 37 2-

persoonsapparteme

nten 

De Lochemse Berg Lochem nee vrijwel niet nee 26 2-4 nee 

Vakantiepark 

Noordijkerveld 

Neede nee vrijwel niet ja/camper

plaatsen 

48 2-4-6 nee 

Buitengoed ‘t 

Sikkeler 

Ruurlo nee middel nee 129 4-6-7-8-9 nee 

Camping 

Eibernest 

Eibergen nee veel ja/camper-

plaatsen 

33 6 nee 

Resort de 

Achterhoek 

(Europarcs) 

Lochem ja veel nee Ca 775 4-6-10-12 ja (10/12 

persoonsbungalows) 

Residence 

Lichtenvoorde 

(TopParken) 

Lichten-

voorde 

nee veel nee 171 4-5-6 nee 

Camping De 

Goede Hoop 

Eibergen nee veel ja/camper

plaatsen 

10 5 nee 

Den Borg Rekken nee middel ja 10 5 Max 24 persoons 

Wolferswoud Zelhem nee middel nee 28 4-6 nee 

Vakantiepark de 

Betteld  

Zelhem ja veel nvt, andere markt ivm specifieke doelgroep 

Camping ’t 

Hilgelomeer 

Winterswijk ja middel ja 30 2-3-4-6 nee 

Sevink Molen Winterswijk ja veel ja/camper-

plaatsen 

1 4-5 Max 18 personen 

(14+4) 

In Den Olden 

Bongerd 

Winterswijk-

Miste 

nee vrijwel niet nee 73 4-6 nee 

Vakantiepark de 

Twee Bruggen 

Winterswijk ja veel Ja/camper

-plaatsen 

72 4-6-8 max 42 personen 

Vesting De 

Bronsbergen 

(Hogenboom) 

Zutphen ja middel nee 207 4-5-6 nee 

Stroombroek 

(Landal) 

Braamt ja veel nee 225 2-4-5-6 nee 
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Figuur 2.10 Inventarisatie aanbod vakantieparken aan zwemplassen in Achterhoek (Bron: kadaster, 

Zwemwater.nl, bungalowparkoverzicht.nl, google maps, bewerking Rho) 

 

Uit de analyse blijkt dat de meeste recreatieplassen in de Achterhoek ook verblijfsrecreatieve 

mogelijkheden bieden, maar dat er vrijwel geen vergelijkbare vakantieparken zijn. Op camping De Fontein 

worden de meeste chalets en bungalows particulier gebruikt. Op Resort De Achterhoek, Vesting de 

Bronsbergen en Stroombroek is kamperen niet mogelijk. Camping ’t Hilgelomeer heeft geen 

groepsverblijven. Vakantiepark De Betteld is gericht op een specifieke doelgroep. Op Sevink Molen wordt 

slechts 1 bungalow aangeboden. 

Alleen Vakantiepark De Twee Bruggen is min of meer vergelijkbaar, hoewel je hier niet direct aan het 

zwemwater kan overnachten. 

 

Leegstandseffect 

De provincie geeft aan dat in de recreatiesector aan de ene kant grote behoefte is aan 

kwaliteitsverbeteringen en innovatie en de daaruit vaak voortvloeiende behoefte aan meer fysieke 

ruimte. Aan de andere kant is er sprake van overaanbod. Daaruit vloeit de opgave voort om aan de ene 

kant ruimte te bieden voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de sector, maar aan de andere kant 

het probleem van de overcapaciteit aan te pakken. Het overaanbod betreft hier vooral de verouderde –

in een aantal gevallen – uitgeponde (stacaravan)bedrijven in Gelderland. 

 

Conclusie 

Er is sprake van mismatch tussen vraag en aanbod. Diverse parken kunnen niet voldoen aan de groeiende 

behoefte aan kwaliteit, uniciteit, beleving, luxe etc. Zowel kwantitatief als kwalitatief voorziet de beoogde 

ontwikkeling op deze locatie in een behoefte en leidt het niet tot onaanvaardbare leegstand elders. Er zijn 
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vrijwel geen vergelijkbare vakantieparken in de Achterhoek. Bovendien zijn er geen concepten met 

drijvende bungalows of luxe camperkampeerterreinen. 

 

2.3.2 Conclusie 

Het toevoegen van recreatiewoningen draagt bij aan het behoud van het bestaande recreatiegebied. Door 

het groeiende aantal overnachtingen op vakantieparken en de groeiende vraag naar meer luxe en 

kwalitatief goede voorzieningen, zal het toevoegen van verblijfsrecreatie bij Hambroekplas niet leiden tot 

onaanvaardbare leegstand op andere vakantieparken. De ontwikkeling sluit aan bij de ontwikkeling van 

de vraag. Dit laat onverlet dat kleine verouderde parken getransformeerd moeten worden. 
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3 Motivering locatiekeuze 

3.1 Waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied 

Omdat verblijfsrecreatie in bungalows wordt beschouwd als stedelijke ontwikkeling, moet worden 

gemotiveerd waarom de ontwikkeling niet binnenstedelijk kan worden gerealiseerd. 

Bestaand stedelijk gebied is echter niet geschikt voor verblijfsrecreatie in bungalowparken. De doelgroep 

voor verblijf op bungalowparken is op zoek naar een aantrekkelijke recreatieve omgeving met diverse 

voorzieningen en activiteiten. Bovendien is binnen bestaand stedelijk gebied geen plek voor grote 

verblijfsrecreatieparken (met een omvang van meer dan 10 ha). 

Ook is intensivering van het bestaande dagrecreatiepark niet mogelijk, gelet op de beperkte oppervlakte 

en beperkingen vanuit provinciaal beleid. Daarop wordt in onderstaande paragraaf ingegaan bij de 

toetsing aan het beleid. 

 

 

3.2 Locatiekeuze vanuit beleidskader 

3.2.1 Omgevingsvisie en Verordening Gelderland 

Vrijetijdseconomie 

De provincie en haar partners zien de volgende opgaven voor een gezonde vrijetijdseconomie: 

1. voorzien in een kwalitatieve en kwantitatieve behoefte voor vrijetijdsbesteding in Gelderland en 

een verhoging van de kwaliteit van het toeristisch product,  

2. vergroten van de bijdrage van vrijetijdseconomie aan de werkgelegenheid en het inkomen van de 

mensen in Gelderland,  

3. de vrijetijdseconomie ondersteunen bij het aanpassen aan de eisen van deze tijd (duurzaam, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, ruimtelijke kwaliteit),  

4. ondersteunen van de vrijetijdseconomie als nieuwe economische drager op het platteland, 

5. cultuurhistorie vermarkten voor vrijetijdseconomie; 

6. meer Gelderse burgers laten sporten en bewegen ter bevordering van de gezondheid en sociale 

cohesie en ter vermindering van overgewicht;  

7. het initiatief nemen voor een Gelders wandelnetwerk om het recreatief toeristisch product 

'Gelderland wandel-provincie nr.1' te ontwikkelen en een infrastructuur te bieden die 

bewegingsarmoede tegengaat.  

De provincie en haar partners willen ruimte bieden aan kwaliteitsverbeteringen en innovatie van 

recreatiebedrijven. Tegelijkertijd willen zij zorgvuldig omgaan met de ruimte. Leegstand en verpaupering 

in de bestaande voorraad moeten worden voorkomen en een goede inpassing is nodig. De bijzondere 

natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden in Gelderland staan daarbij centraal.  

 

Dagrecreatieterreinen bieden van oudsher mogelijkheden voor laagdrempelige recreatie. Daartoe 

moeten de terreinen (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk blijven, bij voorkeur gratis. De provincie 

onderzoekt of het mogelijk is om nieuwe toeristisch recreatieve activiteiten meer te concentreren op de 

bestaande dagrecreatieterreinen. Deze worden (gedeeltelijk) al intensief gebruikt voor 

recreatiedoeleinden. Met concentratie van bedrijfsmatige activiteiten op deze terreinen, kan de 

omgeving verder worden ontzien. Voor vrijetijdsbedrijven is het voordeel dat dit kan leiden tot diversiteit 

in het aanbod op deze terreinen die aansluit bij de consumentenvraag. Tegelijkertijd kan dit een bijdrage 
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leveren aan de verbetering van de exploitatie van deze terreinen en daarmee het behoud van de openbare 

functie van (gedeelten) ervan. 

 

Ondersteuning bedrijven met ontwikkelambitie 

In de recreatiesector is aan de ene kant grote behoefte aan kwaliteitsverbeteringen en innovatie en de 

daaruit vaak voortvloeiende behoefte aan meer fysieke ruimte. Aan de andere kant is er sprake van 

overaanbod. Daaruit vloeit de opgave voor om aan de ene kant ruimte te bieden voor de noodzakelijke 

kwaliteitsverbetering van de sector, maar aan de andere kant het probleem van de overcapaciteit aan te 

pakken.  

Met het toevoegen van bedrijfsmatige activiteiten bij het recreatiegebied Hambroekplas, kan de kwaliteit 

van het park worden verbeterd en de openbare toegankelijkheid voor de toekomst worden behouden. 

 

 
Figuur 3.1 Visiekaart Dagrecreatieterreinen 

 

Het dagrecreatieterrein heeft echter een beperkte omvang en valt grotendeels onder het Gelders 

Natuurnetwerk of Groene Ontwikkelingszone. Dit beperkt de mogelijkheden op het huidige recreatiepark 

voor intensievere recreatieve ontwikkelingen. Voor het gebied ten zuiden daarvan gelden geen 

beperkingen ten aanzien van natuur. 
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Figuur 3.2 Natuur 

 

3.2.2 Koersnotitie Beleef het in Gelderland 

Toerisme groeit snel. De provincie Gelderland ziet die progressie en wil beter beleid maken voor toerisme 

om volop te profiteren van de banenmotor die de vrijetijdseconomie biedt. In een nieuwe koersnotitie 

wordt de basis gelegd voor hoe de Gelderse streken de komende jaren in kunnen spelen op de 

veranderende sector. Er komt meer aandacht voor thematische verhaallijnen, er wordt ingezet op data 

en slimme marketing en routenetwerken zoals mountainbikeroutes worden verbeterd. De koersnotitie 

wordt in 2019 met de sector uitgewerkt in een uitvoeringsplan. 

 

Gelderland is de meest populaire provincie om vakantie te vieren voor Nederlanders. Deze positie wil de 

provincie verstevigen. Daarbij bieden met name buitenlandse toeristen en een betere spreiding van 

toeristen over Nederland kansen voor de sector. 

 

De nieuwe koers, ‘Beleef het in Gelderland’ vult het huidige beleid op drie belangrijke punten aan. 

 Aanbod verbeteren. Per streek wordt gekeken welke toeristische voorzieningen verbeterd moeten 

worden. In ieder geval worden mountainbikeroutes aangepakt. 

 Aanbod bekend maken. Er komt onder andere een database voor slimme marketing en de campagne 

Gelderse Streken wordt geëvalueerd. 

 Thematische verhaallijnen. Het NBTC heeft onder de noemer HollandCity landelijke verhaallijnen 

ontwikkeld zoals Castles & Countryhouses en Hanzesteden. Deze lijnen krijgen een uitgebreide 

regionale invulling. Belangrijk thema de komende jaren is het herinneringstoerisme. 

 

3.2.3 Conclusie 

In het plangebied gelden geen beperkingen vanuit provinciaal beleid. Het versterken van recreatiegebied 

Hambroekplas zorgt voor een betere spreiding van toeristen in Gelderland, is kansrijk voor de groeiende 

Duitse markt en levert extra werkgelegenheid op. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Vigerende bestemmingsplannen 

In 1972 is er al voor gekozen om het regionale recreatiegebied te realiseren. Het eerste deel ten noorden 

van het plangebied met een hotel, midgetgolf en dagrecreatie is ook gerealiseerd. Hier geldt 

Bestemmingsplan Buitengebied integrale herziening uit 1994. 

 

De tweede fase met een huisjesterrein en camping is tot nu toe niet gerealiseerd. Hier geldt nog steeds 

bestemmingsplan Buitengebied 1972. 

 

 
Figuur 3.3 Uitsnede geldend bestemmingsplan Buitengebied 1972 en integrale herziening 1994 

 

In het bestemmingsplan Buitengebied, Hambroekplas Borculo 2015 is vastgelegd dat de twee zuidelijke 

plassen niet verondiept mogen worden. Het verondiepen van de plassen past namelijk niet binnen de 

recreatieve ontwikkeling die op basis van de gemeentelijke Structuurvisie Berkelland 2025 wordt beoogd. 

De zone ‘stimuleringsgebied recreatie’ biedt de beste kansen voor recreatieve ontwikkelingen op het 

gebied van zowel dag- als verblijfsrecreatie. Het kan hierbij gaan om zowel de realisatie van nieuwe 

voorzieningen (ook grootschalige voorzieningen) als ook de uitbreiding of verbetering van bestaande 

faciliteiten. 

 

3.3.2 Structuurvisie Berkelland 

De structuurvisie van de gemeente Berkelland (uit 2012) geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 

2025 weer. Ten aanzien van groeimogelijkheden, potenties ten aanzien van toerisme, wordt ingezet op 

innovatie en een verbeterd toeristisch-recreatief aanbod. 

Daarbij is een Stimuleringsgebied Recreatie aangewezen in de omgeving van Borculo, waar Hambroekplas 

onderdeel van uitmaakt. In dit Stimuleringsgebied ziet de gemeente kansen voor een toeristische attractie 

en grootschalige verblijfsrecreatie. “Het stimuleringsgebied is het gebied ten zuidoosten van Borculo, aan 

de zuidkant van de Berkel tot aan Haarlo. Deze zone biedt de beste kansen voor recreatieve 

ontwikkelingen op het gebied van zowel dag- als verblijfsrecreatie. Het gebied is goed ontsloten door de 

rondweg om Borculo en nieuwe activiteiten kunnen goed aansluiten op de recreatieve mogelijkheden van 

dagrecreatie en 

horecabedrijven 

(Bestemmingsplan 

buitengebied integrale 

herziening 1994) 

recreatiegebied met 

wijzigingsbevoegdheid naar 

(Bestemmingsplan 

buitengebied 1972) 

Agrarisch gebied (Goedkeuring 

onthouden: Uitbreidingsplan in 

hoofdzaken 1963) 
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de Hambroekplas” Een bungalowpark wordt genoemd als voorbeeld. Het zwaartepunt van de 

ontwikkelingen dient te liggen in de omgeving van Hambroekplas. 

 

 
Figuur 3.4 Uitsnede structuurvisiekaart: stimuleringsgebied recreatie 

 

3.3.3 Conclusie 

Het toevoegen van verblijfsrecreatie geeft invulling aan het gemeentelijk beleid en is hierin specifiek als 

mogelijkheid genoemd. 
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4 Conclusie 

4.1 Beschrijving behoefte 

Er is behoefte aan kwaliteitsverbetering van het bestaande recreatiepark Hambroekplas en versterking 

van de economie. Voor duurzaam behoud van dagrecreatieterreinen zijn nieuwe economische dragers 

nodig. Het toekomstbestendig maken van deze terreinen met nieuwe economische activiteiten is alleen 

effectief op het terrein zelf of door uitbreiding daarvan. 

 

Door de integratie van dag- en verblijfsrecreatie kan de kwaliteit van het dagrecreatieve aanbod worden 

verbeterd en kunnen dag- en verblijfsrecreatiegebieden van elkaar profiteren. Dit is mogelijk door het 

toevoegen van recreatieve economische activiteiten en verblijfsrecreatie. Er is vooral behoefte aan 

bungalows, hotelkamers en meer luxe. Met het toevoegen van drijvende recreatiewoningen, tiny houses 

(recreatief) en groepsverblijven wordt nieuw onderscheidend aanbod in de regio toegevoegd. Ten aanzien 

van dagrecreatie is eveneens behoefte aan slechtweervoorzieningen.  

De behoefte blijkt verder uit trends en ontwikkelingen in de Achterhoek. Geconstateerd wordt dat er een 

groeimarkt is in verblijfsrecreatie op vakantieparken en in het bijzonder op bijzondere belevingslocaties. 

De locatie met bestaande recreatievoorzieningen is kansrijk door de ligging in de toeristische regio 

Achterhoek en de ligging nabij Duitsland.  

Het toevoegen van 200 recreatiewoningen, camperplaatsen en groepsverblijven bovenop het bestaande 

aanbod zal niet leiden tot onaanvaardbare leegstand van overnachtingsaccommodaties in de regio. 

 

 

4.2 Waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied? 

De behoefte kan niet worden opgevangen binnen bestaand stedelijk gebied omdat de doelgroep een 

recreatief aantrekkelijke omgeving zoekt. Bovendien is binnen bestaand stedelijk gebied geen plaats voor 

grote vakantieparken. In dit geval wordt intensiever gebruik gemaakt van een bestaande planologische 

mogelijkheid voor recreatiewoningen bij een bestaand recreatiegebied. 

 

 

4.3 Algehele conclusie 

De geplande ontwikkeling past binnen de randvoorwaarden van de “Ladder voor duurzame 

verstedelijking”. Er is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. 

 

 

 


