
Zonneschijn en recreatie vormen 
altijd een aangename combinatie. Bij 
het VeluwsBospark in het buurtschap 
Krachtighuizen in Putten geldt dat in 
dubbel opzicht. Maar liefst 260 zonne-
panelen leveren de energie voor het 
volledige park. En dat is zeker niet de 
enige stap op weg naar een duurzame 
toekomst. Eigenaar Henk van Elten 
ontwikkelt samen met architect Joost 
van Ettekoven duurzame chalets. De 
eerste daarvan staat al als prototype 
te pronken.

De geschiedenis van het VeluwsBospark gaat 
ruim veertig jaar terug. Toen werd er door de 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
een stuk grond ontwikkeld voor recreatie-
bestemming. De structuur van de oorspronke-
lijke opzet is nog deels herkenbaar op de 
huidige plattegrond. “Clusters van telkens 
zes kavels in een taartpuntvorm, dat was 
destijds een prima formule,” zegt de eigenaar. 
“Wij veranderen nu gaandeweg die structuur. 
Enerzijds omdat de eerste huisjes aan ver-
vanging toe zijn, anderzijds omdat de markt 
wat grotere huisjes verlangt. Als er drie kavels 
naast elkaar vrijkomen, dan maken we er twee 
van. Daardoor - en tevens vanwege een aantal 
uitbreidingen - verloor de toenmalige naam 

van het park ‘De Zeskamp’ zijn betekenis. Sinds 
eind 2013 heten we ‘VeluwsBospark’.”

Rustzoekers
Op het park staan ongeveer honderd vakantie-
woningen. Het zijn allemaal chalets die eigen-
dom zijn van de bewoners. Dat geldt niet voor 
de kavels, want die zijn verhuurd. Eén bun-
galow wordt telkens voor korte tijd verhuurd 
aan belangstellenden, zodat zij zich kunnen 
oriënteren en van de sfeer van het park en de 
omgeving kunnen proeven.  
De doelgroep bestaat uit mensen van veer-
tig jaar en ouder die geen kinderen onder 
hun hoede hebben. “We hebben geen speel-
gelegenheden voor kinderen en geen horeca. 
Mensen selecteren ons juist om die reden. Zij 
komen hier voor de natuur en voor de rust. 
Het Speulderbos en het Sprielderbos zijn onze 
attracties.” 

Respect voor milieuaspecten
Dertig jaar geleden nam Henk van Elten, 
samen met zijn vrouw Alice, het park over. 
Volgens hem zal er altijd een doelgroep 
blijven bestaan met belangstelling voor een 
eigen vakantiehuisje op de Veluwe. De toe-
komst ligt bij duurzaamheid en bij zoon Auke, 
die op termijn met schoondochter Maaijke het 
bedrijf overneemt. “Wij richten ons op mensen 
die bewust bezig zijn met de leefomgeving 
en respect voor het milieu hebben. Duur-
zaamheid beschouwen wij als een belangrijk 
onderdeel van ons beleid. Dat komt tot uiting 
in onze innovaties en zeker ook in de zaken 
die al sinds jaar en dag gewoonte zijn op het 
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park. Zo onderhouden we het groen zonder 
milieubelastende middelen, hebben we een 
centrale plek voor de inzameling van recy-
clebare materialen en composteren we al het 
groen- en tuinafval voor eigen hergebruik. Op 
het parkeerterrein kunnen bezoekers gratis 
hun elektrische auto of hybride opladen.”

Zonnepanelen
Na een eerdere uitbreiding met het gedeelte 
dat Damhert heet, benutte Van Elten enige 
tijd geleden de kans om een voormalig 
bosperceel aan het terrein toe te voegen. “We 
hadden behoefte aan enige mate van schaal-
vergroting, omdat we op de kritische grens 
van vijf hectare zaten. Een klein gedeelte van 
het perceel van twee hectare was vervuild 
door vloeistoffen uit auto’s. In overleg met 
de gemeente Putten en de provincie zijn 
we overeengekomen dat wij de sanering uit 
zouden voeren. De schoonmaak hield in dat 
een fors deel van de bomen wegmoest en dat 
de grond moest worden afgegraven. Vanuit 
het saneringsoogpunt mochten bij de herbe-
planting geen diepwortelende gewassen, dus 
geen bomen, meer gebruikt worden. Wij heb-
ben gekozen voor inheemse beplanting, zoals 
meidoorn, esdoorn, hulst en de Gelderse roos. 
Die begroeiing blijft laag en zo ontstond een 
ideale plek om zonnepanelen te plaatsen.”  De 
260 zonnepanelen beslaan inmiddels een op-
pervlakte van 429 vierkante meter en leveren 
55.000 kilowattuur per jaar. Ter vergelijking: 
een Nederlands huishouden verbruikt per jaar 
gemiddeld 3.300 kWh.

Natuurlijke materialen
Op het nieuwe parkgedeelte, dat toepasselijk 
de naam Gelderse roos draagt, is als voor-
lopige kroon op het duurzaamheidsbeleid het 
eerste duurzame chalet verrezen. Vervaardigd 
door Kraaikamp uit Biddinghuizen, de vaste 
bouwer van het VeluwsBospark. Bij de bouw is 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuur-
lijke materialen met een lange levensduur. 
De buitengevels zijn voorzien van ‘Platowood’, 
Europees vurenhout dat zonder chemische 
middelen is verduurzaamd. De binnenwanden 
zijn afgewerkt met leem. De wanden zijn 
bovendien voorzien van een dikke laag 
natuurlijk vlas-isolatiemateriaal. Het dak is 
beplant met sedum. Dit houdt het chalet in de 
zomer langer koel en werkt geluiddempend.
De driedubbele beglazing zorgt voor een 
minimaal energieverlies. Voor de verwarming 
maakt het duurzaam chalet gebruik van een 
warmtepomp met bodemcollector in com-
binatie met vloerverwarming. Hierdoor zijn 
geen cv-ketel en radiatoren meer nodig. Het 
systeem wekt ook warmte op voor het kraan-
water in de keuken en de badkamer.

Beleving
Henk van Elten benadrukt dat er veel aan-
dacht wordt besteed aan de beleving. “De 
chalets komen allemaal op terpen te staan 
en ze zijn richting het zonlicht gesitueerd. 
Het keukenblok staat gezellig centraal in de 
woonruimte en de nokhoogte is opvallend. 
Het prototype heeft een oppervlakte van 
55 vierkante meter. Omdat wij behoren tot 
de groep geselecteerde ondernemers die in 
de gemeente Putten vakantiewoningen tot 
75 vierkante meter mag bouwen, krijgt het 
tweede duurzame chalet in ieder geval die 
afmeting. Naast recreanten tonen ook andere 
ondernemers hun belangstelling. Ik sluit 
daarom niet uit dat we eveneens op andere 
locaties duurzame chalets gaan plaatsen.”  n
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