TREND IN RECREATIESECTOR

Recreant kan op duurzame vakantie
Met de introductie van eco-chalets denkt het VeluwsBospark in Putten een nieuwe trend in de
recreatiemarkt te presenteren.
Door Hemmy van Reenen
De Stentor, woendag 30 juli 2014

PUTTEN – Eind deze maand komt de Puttense wethouder Roelof Koekkoek op bungalowpark
VeluwsBospark een eco-chalet in gebruik nemen. Dat de wethouder zich leent voor een dergelijke
klus is niet vreemd, want VeluwsBospark zegt innovatief te zijn in de recreatiewereld en met de
duurzame bungalow een nieuwe doelgroep aan te spreken.
Duurzaam ondernemen is soms een beetje een uitgehold begrip geworden, maar bij het
VeluwsBospark wil men concreet inhoud geven aan het woord.
“Het concept is nieuw,” zegt ondernemer Henk van Elten, die tot enkele maanden geleden ook
voorzitter was van de Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging. Hij volgt de veranderingen
binnen de recreatieve sector op de voet. “We hopen hiermee een nieuwe doelgroep aan te spreken.
Een andere mannier van recreëren.”
Het recreatiebedrijf aan de rand van Krachtighuizen loopt vaker voorop in de markt. In 1974 kwam
de commissaris van de Koningin naar Putten om het eerste groots opgezette bungalowpark van de
Nederlandse Heidemaatschappij te openen aan de Oude Garderenseweg 3. Het park heette destijds
De Zeskamp en had ruim 70 bungalows. Een park zonder restaurant of kinderattracties.
In 1986 nam Henk van Elten het bedrijf over. Milieu heeft voor hem altijd een hoge prioriteit gehad,
daarom introduceerde hij lang geleden al een milieustraat op het bungalowpark, met gescheiden
inzameling van verschillende afvalstromen.
Vorig jaar zomer kwam wethouder Ard Kleijer een flink areaal aan zonnepanelen openen, waarmee
het bedrijf zelfvoorzienend is in energieopwekking. Op het park staat een oplaadpaal voor elektrische
en hybride auto’s, waar recreanten gratis gebruik van mogen maken. Binnenkort volgt een
oplaadpaal voor elektrische fietsen.
En nu is er dus de duurzame bungalow, ontwikkeld door architect Joost van Ettekoven van het bedrijf
ii studio in Zeist. De bungalow heeft isolatie met vlas, veel glas op het zuiden, een sedumdak met
mos, een warmtepomp haalt via een koperen leiding energie uit de grond, er zit leemverf op de
muren, de gevels zijn Europees vurenhout dat met een thermische behandeling is opgewaardeerd
tot bijna hardhoutkwaliteit. Een speciaal ventilatie systeem in de wanden houdt de bungalow
vochtvrij.
Het chalet is een prototype, waarmee Henk van Elten, zijn zoon Auke en schoondochter Maaijke van
der Eem verder willen door het door te ontwikkelen. Dit eerste model is 55 vierkante meter groot,

volgend jaar gaan de recreatieondernemers een exemplaar van 75 vierkante meter bouwen, dat
ongeveer 125.000 euro zal kosten.
Van Elten: ”Het duurzame chalet is ongeveer een kwart duurder dan een standaard bungalow. Maar
hij kan langer mee. Vroeger was de levensduur van een houten chalet tussen dertig en veertig jaar,
deze gaat zeker vijftig jaar mee. De onderhoudskosten zijn lager. De energiekosten zijn bijna nul. Ik
denk dat de terugverdientijd van de extra investering rond de tien jaar ligt.”
De bungalow staat op een terp. Ook de volgende eco-chalets komen op terpen te staan, zodat een
glooiend landschap ontstaat. “Niet meer dat kaarsrechte van de ouderwetse bungalowparken. Dit is
de recreatie van de toekomst,”denkt Van Elten.
Op 30 augustus houdt VeluwsBospark open huis.

