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West 8 is door het O_Team en de 
Gemeente Nunspeet gevraagd om mee 
te denken over de toekomst van het 
stationsgebied van Nunspeet. Met zijn 
bijzondere ligging op het snijvlak van dorp, 
Veluwe en het Veluwemeer speelt het 
stationsgebied van oudsher een belangrijke 
rol als schakel tussen deze werelden. Met 
een mooi stationsgebouw, gelegen aan 
een prachtige laan, op steenworp afstand 
van winkels, horeca en de entree naar de 
Veluwe heeft deze plek veel te bieden. Maar 
dat alles lijkt te worden overschaduwd door 
verkeersproblematiek. 

De opdracht aan West 8 was om te 
onderzoeken hoe de beleving van de plek 
en de verbinding met de Veluwe versterkt 
kunnen worden. Dat onderzoek startte met 
een discussiemiddag ter plaatse, gevolgd 
door een uitgebreide ruimtelijke analyse en 
het maken van schetsen en proefmodellen. 
Het resultaat laat zich vatten in een 
aantal scenario’s die als denkoefeningen 
beschouwd kunnen worden. Daarmee 
willen we het lopende debat voorzien van 
nieuwe perspectieven en invalshoeken. 
 
De scenario’s gaan over twee verschillende 
onderwerpen. Het eerste is de entree van 
het dorp via de spoorwegovergang. Het is 
onvermijdelijk dat deze overgang vroeg of 
laat ongelijkvloers wordt. Een tunnelbak op 
deze markante plek zal een grote impact 
hebben. Een integrale benadering van 
deze opgave, waarin verder wordt gekeken 

Inleiding
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dan alleen de verkeerskundige kwestie, 
is noodzakelijk om tot een oplossing te 
komen die het karakter, de beleving en 
de ruimtelijke kwaliteit van deze plek kan 
versterken. We laten een alternatief zien: 
een tunnel iets ten westen van de huidige 
spoorwegovergang, die het verkeer op 
verschillende manieren door de westkant 
van het dorp kan leiden en waardoor 
het stationsgebied wordt ontzien. Het 
stationsgebied kan een aantrekkelijke 
inrichting krijgen die gericht is op het 
verhogen van de verblijfskwaliteit voor 
bewoners, bezoekers en ondernemers, 
het welkom heten in Nunspeet en het 
uitbouwen van de karakteristieken van 
dit gebied met vrijstaande bebouwing en 
mooie lanen.
 
Het tweede onderwerp gaat over de 
verbinding met en het voelbaar maken 

van de Veluwe voor langzaam verkeer: 
fietsers en voetgangers. We stellen 
een voetgangerstunnel voor tussen het 
stationsplein en het Veluwetransferium, met 
een aftakking naar het stationsgebouw, 
zodat fietsers en voetgangers zich op een 
vanzelfsprekende en prettige manier tussen 
dorp en Veluwe kunt verplaatsen. Daarnaast 
heeft de Veluwe behoefte aan een nieuw 
ankerpunt, een ‘bestemming’ die je vanuit 
het dorp op een zondagmiddag even kan 
opzoeken. Herstel van het verloren gegane 
-maar tot de verbeelding sprekende- Ronde 
Huis biedt daarvoor een uitgelezen kans. 
 
De volgende pagina’s verbeelden 
bovengenoemde scenario’s in woord en 
beeld.

West 8, Oktober 2017
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Gastvrij Nunspeet 

Nunspeet is een gastvrij dorp en van oudsher een 
geliefde vrijetijdsbestemming. De bouw van het station in 

de 19e eeuw droeg bij aan de ‘ontdekking’ van de Veluwe 
door toeristen. Het aantal overnachtingen in de gemeente 

zou gemakkelijk naar 1 miljoen per jaar kunnen gaan.  

Toeristische kaart van Nunspeet. Fietsen op de Veluwe.

Pannenkoekenhuis De Boskabouter.
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Kwaliteiten Stationsgebied

Het stationsgebied heeft een groen karakter en ligt op 
de grens van dorp en Veluwe. Kwaliteiten zijn het mooie 

stationsgebouw, de ligging aan de groene F.A. Molijnlaan 
met zijn vrijstaande villabebouwing, en de nabijheid van 

prettige voorzieningen: winkels en horeca. De entree van 
de Veluwe is op loopafstand. 

Vrijstaande villabebouwing F.A. Molijnlaan.

Stedenbouwkundig plan van Springer voor F.A. Molijnlaan (in opdracht 
van industrieel Molijn; 1907-1909).

Stationsgebouw (onderdeel van De Collectie Stationsgebouwen); 
architect onbekend, 1906.
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Horeca langs de Elspeterweg Natuureducatie, op loopafstand station en dorp

Stationslaan, winkels op loopafstand stationHoreca aan Veluwetransferium: Stationshuisje
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Bestaande situatie 

De verkeerssituatie domineert de beleving van de plek. 
De spoorwegovergang, de routes voor fietsers en 

voetgangers, het busstation en de rotonde worden als 
onveilig en hinderlijk ervaren.

Route voor reizigers vanaf het perron over het spoor naar het 
Stationsplein. 

Zicht op het kruispunt F.A. Molijnlaan-Elspeterweg met rotonde op de 
achtergrond. 

Fietsroute en oversteek Stationsplein met VVV kantoor. 
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Spoorwegovergang vanuit zuidelijke richting (Elspeterweg)
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Verwachte ontwikkeling

Het is aannemelijk dat vanuit veiligheidsoverwegingen 
de spoorwegovergang vroeg of laat ongelijkvloers 

gemaakt moet worden. Een tunnelbak zal een grote 
impact hebben. Een integrale benadering van deze 
opgave, waarin verder wordt gekeken dan alleen de 
verkeerskundige kwestie, is noodzakelijk om tot een 

oplossing te komen die het karakter, de beleving en de 
ruimtelijke kwaliteit van deze plek kan versterken.  

Doorsnede tunnel.

Harderwijk. Recent aangelegde tunnel onder stationsemplacement. 

Klinkenbergerweg, Ede. Tunnel onder spoorlijn.
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Tunnel op huidige plaats van de spoorwegovergang. 
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Alternatief scenario 1

Een tunnel die naar het westen afbuigt vanaf de 
Elspeterweg en ter hoogte van de Industrieweg spoor 

kruist. De weg vervolgt in westelijke richting. De 
spoorwegovergang zou kunnen komen te vervallen. Het 

stationsgebied kan opnieuw ingericht worden met een 
maximale inzet op verblijfskwaliteit, beleving en een groen 

karakter.  
Spoorzone.

Huidige situatie.
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Alternatief scenario 2

Een tunnel die naar het westen afbuigt vanaf de 
Elspeterweg en ter hoogte van de Industrieweg het 

spoor kruist. De weg vervolgt in noordelijke richting. De 
spoorwegovergang zou kunnen komen te vervallen. Het 

stationsgebied kan opnieuw ingericht worden met een 
maximale inzet op verblijfskwaliteit, beleving en een groen 

karakter.  

Huidige situatie.

Industrieweg.



17



18

Alternatief scenario 3

Een nieuwe toegang tot het dorp ter hoogte van het 
huidige wegrestaurant Routiers, langs de westzijde van 

het dorp die aantakt op de Harderwijkerweg. 
De spoorwegovergang bij de Elspeterweg zou kunnen 

komen te vervallen. Dit scenario is in het verleden reeds 
onderzocht, maar niet haalbaar gebleken.  
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Tunnel voor langzaam verkeer

Een voetgangerstunnel tussen het Stationsplein en 
het Veluwetransferium, met een aftakking naar het 

stationsgebouw, zorgt dat fietsers en voetgangers zich 
op een vanzelfsprekende en prettige manier tussen dorp, 

station en Veluwe kunnen verplaatsen.
De tunnel kan via een brede trap op uitnodigende wijze 

met het Veluwetransferium verbonden worden. 
Referentie: Rector de Somerplein, Leuven. Brede trappartij naar 
fietstunnel. Ondanks stedelijke context inspirerend voorbeeld.

Doorsnede fiets/voetgangerstunnel ter hoogte van perron.
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Tunnel in het verlengde van het Vennepad naar Stationsplein.
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Legacy van Nunspeet - groene dreven

De vele groene eikendreven en -lanen zijn belangrijk 
voor de Nunspeetse identiteit en maken de nabijheid 

van de Veluwe voelbaar. Deze drevenstructuur kan nog 
sterker als verbindend element tussen bebouwde kom en 

buitengebied worden ingezet.

Stationslaan (jaartal onbekend).

Stationslaan, 2017.
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F.A. Molijnlaan. 
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Legacy van Nunspeet - De Veluwe op

De aantrekkingskracht van de Veluwe is al decennialang 
groot. (Restanten van) buitenhuizen, vakantiekolonies en 

spoorlijntjes tonen deze ‘legacy’. 

Gymnastiek bij het Boschhuis (voormalige vakantiekolonie), Groene 
Laantje.

Voormalige Margarethahut (rustplaats voor wandelaars ten zuiden van 
Nunspeet).

Te paard de Veluwe op. 
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Het Ronde Huis van ir. Frank van Vloten. ‘Legendarisch’ buitenhuis, gebouwd in 1904, gesloopt in 1967. Via een spoorlijntje verbonden met 
Nunspeet.
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Ronde Huis: nieuw ankerpunt

Herstel van het verloren gegane -maar tot de verbeelding 
sprekende- Ronde Huis biedt een uitgelezen kans voor 
het maken van een nieuw ankerpunt, een ‘bestemming’ 

die je vanuit het dorp op een zondagmiddag even kan 
opzoeken. 

Het Ronde Huis van ir. Frank van Vloten.Theehuis ‘t Hooge Erf, Lage Vuursche.

Theehuis De Horsten, Wassenaar.
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P.J.H. Cuypers, ontwerp voor een Bierhal. Z.j. Anaforapaviljoen, Máximapark Utrecht. Eigentijdse interpretatie West 8

Ronde Huis als nieuw ankerpunt op de lijn Veluwemeer-Centrum Nunspeet-Veluwe
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