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Samenvatting
Tevredenheid
Bezoekers van Putten zijn zeer tevreden over hun bezoek aan Putten. Vakantiegangers geven Putten gemiddeld
een 8,8 en de dagbezoekers geven de gemeente gemiddeld een 8,7. Zowel de vakantiegangers als de
dagbezoekers geven een hoger cijfer dan tijdens de nulmeting 2018. De tevredenheid is dus sinds 2018
toegenomen. Bijna alle respondenten zijn van plan in de toekomst Putten nogmaals te bezoeken en ze zouden
een bezoek aan Putten ook aan anderen aanraden.
Beeld Putten
Het beeld dat de respondenten van Putten hebben, komt in hoofdlijnen overeen met dat van de nulmeting.
Bossen, mooi, rust en gezellig zijn de meest genoemde woorden in de omschrijvingen. Best passende aspecten
zijn de mooie omgeving, bomen en groen en de omschrijving ‘fijne plek voor een vakantie’.
Activiteiten
De activiteit die door het grootste deel van de vakantiegangers wel eens uitgevoerd wordt is fietsen. Na fietsen
zijn wandelen, uit eten gaan en een terrasje pakken activiteiten die relatief vaak uitgevoerd worde tijdens de
vakantie in Putten. In vergelijking met de nulmeting ging een groter deel van de respondenten actief op pad,
maar is men minder gaan funshoppen of de markt bezoeken.
Dagbezoekers komen naar Putten om te funshoppen, een terrasje te pakken en/of uit eten te gaan. Fietsen en
wandelen worden ook geregeld genoemd. Veel dagrecreatieve bezoekers maken dus gebruik van de horeca en
het winkelaanbod in het dorp.
Verbeterpunten
In de nulmeting kwam naar voren dat slechts ongeveer een kwart van de respondenten Putten associeert met
watersport, terwijl Strand Nulde aan het Nuldernauw – één van de Veluwerandmeren ligt. Dit aandeel is in de
tussenliggende periode niet veranderd. Het zou kunnen dat respondenten eerder aan water(kant)recreatie
(zoals zwemmen en zonnen op het strand) denken en niet specifiek aan de watersport, omdat daarvoor slechts
beperkte mogelijkheden zijn aan de Puttense waterkant. Voor Putten kan het interessant zijn de waterkant en
wat het te bieden heeft bij de gast beter bekend en aantrekkelijk te maken.
Eén op de tien respondenten vindt Putten onveilig, in de opmerkingen wordt vaak specifiek de verkeersveiligheid genoemd. De opmerkingen hebben met name betrekking op smalle fietspaden, het onderhoud van de
fietspaden en de fietsers en auto’s die in het centrum rijden. Een deel van de respondenten ergert zich aan
andere routegebruikers. Ook wordt een aantal keren de snelheid op de provinciale wegen en onoverzichtelijke
situaties bij rotondes genoemd. Ten opzichte van de nulmeting is mening over de veiligheid in het dorp wel
verbeterd.
In 2021 vindt – in vergelijking met 2018 –een kleiner deel van de respondenten dat ‘leuke evenementen’ goed
bij Putten past. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de coronamaatregelen, waardoor evenementen afgelast
werden, verschoven werden naar volgend jaar of in aangepaste vorm plaatsvonden.
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Inleiding
Gemeente Putten zet zich in voor een sterke toeristische sector. Dit doet zij samen met de toeristische
partners, waaronder VVV Putten+, Puttense Recreatieondernemers Vereniging (PROV), Winkelcentrum Putten
(WCP), Stichting Horeca Putten, culturele instellingen en natuur- en landschapsorganisaties.
Gezamenlijk zijn de volgende ambities uitgesproken: bezoekers verblijven langer, meer toeristen komen in het
laagseizoen, naast de bestaande gastgroepen komen ook andere doelgroepen (zoals de gast die watergerelateerde activiteiten onderneemt), de toeristische bestedingen gaan omhoog, het imago van Putten wordt
positiever. Daartoe zijn verschillende beleidsinstrumenten ingezet en actieprogramma’s opgezet. Door de
monitoring van toeristische gegevens kan getoetst worden of de goede weg is ingeslagen en om, indien nodig,
het beleid en de actieprogrammering bij te sturen.
De Afdeling Onderzoek heeft in overleg met de sector een vragenlijst opgesteld. In de periode juli tot en met
eind oktober 2021 zijn de inwoners en de dag- en verblijfsbezoekers van Putten op verschillende manieren
benaderd voor het Bezoekersonderzoek Putten. Dit bezoekersonderzoek is een vervolg op de nulmeting die in
2018 plaatsvond. De eindmeting - die gepland stond voor 2022 - schuift door naar 2023.
De vervolgmeting stond eigenlijk gepland voor 2020, maar in verband met de -onzekerheid over de coronamaatregelen is besloten om de meting door te schuiven naar 2021. Ook dit jaar hebben we te maken
met coronamaatregelen, dit kan effect hebben op het oordeel van de consument over de bestemming.
De toeristische partners hebben de bezoekersmonitor actief verspreid onder hun gasten en bezoekers van de
verblijfsrecreatieve bedrijven, dagrecreatieve bedrijven, horeca en winkels in het centrum van Putten. Als
hulpmiddel zijn tafelkaarten en visitekaartjes gedrukt waarvan gebruik kon worden gemaakt. Daarnaast is op
verschillende manieren bekendheid gegeven aan het onderzoek: via social media, via de lokale kranten, en
door het uitdelen van kaartjes op bezoekersplekken. In totaal hebben 588 bezoekers - vaste gasten,
toeristische vakantiegangers, dagbezoekers en inwoners van Putten - de vragenlijst geheel of gedeeltelijk
ingevuld.
Dit rapport geeft een overzicht van de uitkomsten van de meting van 2021 en waar mogelijk een relevant
wordt een vergelijking met de nulmeting in 2018 gemaakt.

Leeswijzer
Dit rapport gaat in hoofdstuk 1 op het beeld dat de bezoekers van Putten hebben, waar denkt men aan, wat
past bij Putten en zouden ze Putten aanraden aan anderen. Hoofdstuk 2 en 3 zoomen in op de vakantieganger
en de dagbezoeker en gaan onder andere in op de redenen voor het bezoek, uitgevoerde activiteiten,
tevredenheid en gebruikte logiesaccommodatie. Het onderzoek wordt afgesloten met de onderzoeksverantwoording die ingaat op de onderzoekmethode, de response en de respondenten.
Achterin deze uitgave zijn de bijlagen te vinden. Deze geven een overzicht van de antwoorden die de
respondenten hebben gegeven op de open vragen in het onderzoek. In deze rapportage wordt op een aantal
plekken verwezen naar de bijlagen. Aan het eind van de enquête was ruimte voor opmerkingen en suggesties.
Veel respondenten grepen deze kans aan en plaatsten hier hun opmerkingen en tips, een overzicht hiervan is
te vinden in bijlage 6.
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H1 Imago Putten
Dit hoofdstuk gaat in op het beeld dat de respondenten van Putten hebben, aspecten en doelgroepen die zij bij
Putten vinden passen en de mate waarin zij Putten zouden aanraden bij hun vrienden en bekenden. Op een
aantal punten wordt onderscheid gemaakt tussen de vakantiegangers en de eigen inwoners en dagbezoekers.

1.1 Beeld van Putten
Als de respondenten aan Putten denken, denken ze vooral aan een mooi gebied met bossen en aan
gezelligheid, rust en natuur. Hoe groter het woord in het figuur, hoe vaker ze genoemd zijn.
Het beeld van Putten is niet veel veranderd ten opzichte van 2018. Gezelligheid werd in 2018 wat vaker
genoemd dan in 2021. Dit heeft mogelijk te maken met de corona-maatregelen die in 2021 nog in meer of
mindere mate van toepassing waren.

2021

2018

In bijlage 1 is een totaaloverzicht van alle de genoemde omschrijvingen te vinden.
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1.2 Passende aspecten
Deze alinea geeft inzicht in de mate waarin bepaalde aspecten volgens de respondenten bij Putten passen.
1.2.1 Best passende aspecten
De aspecten die de respondenten het best bij Putten vinden passen zijn: mooie omgeving, bomen /groen en
een fijne plek voor een vakantie. Ruim 90% van de respondenten vindt dat deze aspecten goed of zeer goed bij
Putten passen. Ook van de overige aspecten in onderstaande grafiek vindt meer dan 80% van de respondenten
dat ze goed of zeer goed bij Putten passen.
Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar de bereikbaarheid van Putten en of er voldoende parkeergelegenheid
is. Negentig procent van de respondenten vindt Putten goed bereikbaar en 81% geeft aan dat er voldoende
parkeergelegenheid is.
Best passende aspecten/omschrijvingen (>80% passend)
mooie omgeving

71%

bomen/groen

28%

66%

fijne plek voor een vak antie

30%

56%

goed bereikbaar

37%

rust

vertrouwd

37%

typisch Veluws

46%

10%

past zeer goed

12%

past goed

30%

neutraal

40%
past slecht

50%

3%

13%

46%

20%

4%

15%

49%

34%

0%

13%

51%

32%

3%

10%

52%

29%

voldoende parkeergelegenheid

9%

46%

33%

leuk winkelaanbod

8%

55%
41%

aantrekkelijk dorp

7%

46%

33%

gastvrije ondernemers

6% 2%

53%

43%

gezellig

3%

36%

4%

14%

60%

70%

past zeer slecht

80%

5%

90%

100%

weet niet/geen mening

1.2.2 Overige aspecten
Van de overige aspecten vinden de respondenten dat ze minder goed passen bij Putten. Desondanks geeft
ongeveer tweederde van de respondenten aan dat ze erfgoed en historie en traditioneel bij Putten vinden
passen en vindt bijna 60% kwalitatief hoogwaardige accommodaties en eigentijds passend. De aspecten die het
minst goed bij Putten passen zijn: leuke evenementen, watersport, weinig te doen en onveilig.
Goed en minder goed passende aspecten/omschrijvingen (<80% passend)
goed passend

erfgoed en historie

19%

traditioneel

14%

kwalitatief hoogwaardige
verbli jfsaccommodaties

leuke evenementen

onv eilig

3%

0%
past zeer goed

16%

7%

10%
past goed
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34%

20%

30%

neutraal

40%
past slecht

20%

17%
33%

50%

18%

36%

26%
23%

19%

7%

3% 6%

4%

30%
34%

10%

2%
32%

36%

8%

weinig te doen 2%

20%

45%

9%

watersport

11%

26%

42%

14%

2%

21%

51%

17%

ei gentijds

minst goed passend

46%

60%

past zeer slecht

70%

11%
15%

80%

90%

100%

weet niet/geen mening
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Opvallend is ruim een derde (36%) van de respondenten aangeeft niet te weten (of hier geen mening over te
hebben) of watersport bij Putten past. Ook over de kwaliteit van de accommodaties en leuke evenementen
heeft een relatief groot deel (circa 20%) geen mening. Waarschijnlijk hebben ze niet in Putten en/of geen
evenement bezocht. Er zijn geen significante verschillen tussen de vakantiegangers en de eigen inwoners en/of
dagbezoekers.
Vergelijking 2018-2021
Veel aspecten scoorden in 2021 ongeveer hetzelfde als in 2018, onderstaande grafiek geeft inzicht in de
grootste verschillen. Zo scoren de aspecten eigentijds, kwalitatief hoogwaardige accommodaties, rust, gastvrije
ondernemers en leuk winkelaanbod beduidend hoger in 2021. Aspecten die lager scoorden waren: onveilig,
leuke evenementen en weinig te doen. De lagere score op het gebied van leuke evenementen heeft
waarschijnlijk te maken met de coronamaatregelen, waardoor veel evenementen en activiteiten geen
doorgang konden vinden of in aangepaste vorm.
Ontwikkeling 2018-2021 - de grootse verschillen
(obv het deel van de respondenten dat dit aspect (zeer) goed passend vindt)
49%

hogere score

ei gentijds
kwalitatief hoogwaardige
verbli jfsaccommodaties

51%

59%
59%
84%

rust

82%

gastvrije ondernemers
75%

lagere score

leuk winkelaanbod

90%

88%

80%

14%
10%

onv eilig
leuke evenementen

59%

45%
14%
12%

weinig te doen
0%

10%

20%

30%

40%
2018

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2021

1.3 Type bezoekers - imago
1.3.1 Passende bezoekersgroepen
Aan de respondenten is gevraagd voor welke groepen Putten vooral geschikt is. De respondenten konden
minimaal één en maximaal vijf bezoekersgroepen kiezen.
Best passende bezoekersgroepen volgens de respondenten
fietsers en wandelaars
rustzoekers
geschikt voor iedereen
stellen (55-75 jaar)
senioren (75+)
actieve recreanten
gezinnen met jonge kinderen (<12 jaar)
christenen
stellen (35 tm 55 jaar)
gezinnen met kinderen (>12 jaar)
watersporters
jonge stell en (tm 35 jaar)
alleengaanden
groepen
jongeren
anders

71%
62%
51%
43%
28%
24%
19%
18%
17%
11%
6%
4%
3%
3%
1%
2%

0%
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Volgens de respondenten is Putten het meest geschikt voor fietsers en wandelaars (71% noemt deze groep) en
op de tweede plek staan de rustzoekers met 62%. Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat Putten
geschikt is voor iedereen.
Dit jaar is voor het eerst specifiek gevraagd naar fietsers en wandelaars, vorig jaar werd deze groep tot de
‘actieve recreanten’ gerekend. De uitkomsten van 2021 laten duidelijk zien fietsen en wandelen duidelijk niet
door alle respondenten als actieven recreatie gezien wordt. Het woord actief heeft waarschijnlijk een te
sportieve lading.
Naast de fietsers en wandelaars (nieuwe categorie) worden met name de rustzoekers, de actieve recreanten en
de gezinnen met kinderen van 12 jaar en ouder vaker genoemd dan in 2018. En veel meer respondenten
vinden dat Putten geschikt is voor iedereen1.
1.3.2 Verschillen vakantiegangers en eigen inwoners of dagbezoekers
Passende bezoekers groepen - significante verschillen
geschikt voor iedereen

48%

35%

actieve recreanten

25%

13%
14%

christenen

23%

15%

gezinnen met jonge kinderen (<12 jaar)
0%

10%

24%

20%

vakantieganger

30%

40%

50%

60%

ei gen inwoner - dagbezoek er

In hoofdlijnen zijn de vakantiegangers en de eigen inwoners of dagbezoekers het eens over het type bezoekers
waar Putten het meest geschikt voor is, maar er zijn een paar significante verschillen. Vakantiegangers vinden
vaker dat Putten geschikt is voor iedereen en voor actieve recreanten. Eigen inwoners en dagbezoekers vinden
vaker dan vakantiegangers dat Putten geschikt is voor christenen en gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

1.4 Putten aanraden
Aan de respondenten is gevraagd of zij Putten zouden aanraden voor respectievelijk een uitstapje of dagje uit,
een lange vakantie of een korte vakantie of weekendje weg.
Zou men Putten aanraden voor:
een korte vakantie of weekendje weg

63%

een ui tstapje/dagje uit

48%

een lange vakantie

•
•
•

10%

redelijk waarschi jnl ijk

20%

2%2%
9% 2%3%

39%

41%

0%
zeer waarschijnlijk

31%

41%

30%

40%

niet erg waarschi jnli jk

50%

60%

10%

70%

80%

helemaal niet waarschijnlijk

90%

3% 4%
100%

weet niet/geen mening

Bijna tweederde (63%) van de respondenten zou Putten zeer waarschijnlijk aanraden voor een korte
vakantie of weekendje weg.
Maar ook voor een uitstapje /dagje uit of een vakantie zou respectievelijk 48% en 41% Putten zeer
waarschijnlijk aanraden.
Slechts een klein deel van de respondenten zou een verblijf in Putten niet aanraden.

1

Doordat de antwoordcategorieën ten opzichte van 2018 aangepast zijn kan niet één op één een vergelijking gemaakt worden, maar in
het algemeen geldt dat de respondenten meer verschillende bezoekersgroepen hebben gekozen.
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Vergelijking 2018-2021
Ten opzichte van 2018 geven aanzienlijk meer respondenten aan Putten zeer waarschijnlijk te zullen aanraden
aan vrienden of bekenden. Dit betekent dus dat de bezoekers in 2021 betere ambassadeurs voor Putten zijn
dan in 2018.
Zou men Putten aanraden voor - ontwikkeling 2018-2021
54%

een korte vakantie of weekendje weg

63%
43%

een ui tstapje/dagje uit

48%
31%

een lange vakantie

41%

0%

10%

20%
2018

30%

40%

50%

60%

70%

2021

Vakantiegangers zeggen significant vaker dan de eigen inwoners of dagbezoeker dat zij Putten zeer
waarschijnlijk zullen aanraden voor een korte of lange vakantie. Logisch want zij hebben zelf ook voor Putten
als vakantiebestemming gekozen.
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H2 De vakantieganger
Het grootste deel van de respondenten (n=407) was in Putten op vakantie op het moment van enquêteren of
in de afgelopen vijf jaar. Dit hoofdstuk zoomt in op de vakantiegangers – zowel de vaste gast als de toeristische
verblijfsgast.
Met de vaste gast wordt de vakantieganger die een eigen accommodatie in Putten heeft of een jaar- of een
seizoenplaats huurt bedoeld (n=223). De overige vakantiegangers worden als toeristische gasten beschouwd
(n=153)2. Waar relevant worden beide groepen in dit hoofdstuk vergeleken3.

2.1 Vaste of toeristische gast
•
Vakantie Putten - vaste, nieuwe en
herhaalbezoekers

•

4%
20%

31%

4%
9%
11%

•

6%
15%

ei gen accommodatie i n Putten (zoals een stacaravan, chalet of bungalow)
jaarplaats in Putten
seizoensplaats in Putten
bezoekt Putten één of meerdere keren per jaar v oor een vakanti e
afgelopen 5 jaar vak er in Putten op vakantie geweest, maar kom er niet jaarlijk s
eerder i n Putten op v akantie geweest, maar dat is langer dan 5 jaar geleden
eerste vakantie in Putten
anders

•

Het grootste deel van de respondenten
heeft eigen accommodatie in Putten
(31%) of huurt er een jaar- (11%) of
seizoensplaats (15%) (= vaste gast).
Een deel (6%) van de respondenten
bezoekt Putten jaarlijks één of meerdere
keren voor een vakantie, maar heeft
geen eigen accommodatie of vaste
plaats.
Negen procent bezocht Putten in de
afgelopen 5 jaar al eerder voor een
vakantie, maar niet jaarlijks en 4% was
langer dan 5 jaar gelden in Putten op
vakantie.
Een op de vijf (20%) respondenten is
voor het eerst op vakantie in Putten. Dit
percentage is hoger dan in 2018 (15%).
Mogelijk zijn er meer nieuwe bezoekers
die door de coronamaatregelen voor een
vakantie in eigen land hebben gekozen.

2
De netto steekproef van de vaste gasten en de toeristische gasten telt niet op tot het totaal aantal vakantiegangers, doordat een deel van
de vakantiegangers ‘anders’ heeft ingevuld bij het vakantiemotief en daardoor een deel van de vragenlijst heeft overgeslagen.
3
De netto steekproef van beide groepen vakantiegangers is beperkt, dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. De
uitkomsten moeten vooral als indicatie gezien worden.
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2.2 Redenen voor vakantie in Putten
De ligging van Putten op de Veluwe, een eigen accommodatie, jaar- of seizoensplaats of een aansprekende
accommodatie zijn de belangrijkste redenen voor de keuze voor een vakantie in Putten.

Redenen voor de keuze voor een vakantie in Putten
de ligging van Putten op de Veluwe
ik heb eigen stacaravan, chalet of bungalow in Putten

51%
33%

ik heb een jaar- of seizoensplaats in Putten

25%

een accommodatie gevonden die ons aansprak

25%

de combinatie van natuur en water in Putten

20%

ik ga vaker in Putten op vakantie, dus ik k en het gebi ed al
de (korte) afstand tot mijn woonplaats

15%
11%

aanbevolen door vrienden/bekenden

8%

er kwam een goede aanbieding langs

5%

ik heb online gelezen/gezien over Putten
goede beoordelingen op online beoordelingssites

3%
2%

ik heb erover gelezen in een krant of tijdschrift

1%

naar aanleiding van de Gelderse Streken campagne

1%

naar aanleiding van de campagne v an Visit Veluwe

0%

andere reden

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Een overzicht van de andere redenen die genoemd worden is opgenomen in Bijlage 2.
Vaste gasten kiezen logischerwijs voor een vakantie in Putten omdat ze daar zelf een accommodatie, een jaarof een seizoensplaats hebben.
Voor de toeristische gasten is de ligging op de Veluwe het belangrijkst, maar een aansprekende accommodatie
of een goede aanbieding worden ook geregeld genoemd. Dit geldt zowel voor degenen die er al vaker geweest
zijn als voor degenen die Putten voor het eerst bezoeken.

2.3 Accommodatievorm toeristische verblijfsbezoekers
Logiesvorm - toeristische verblijfsgasten
1%
5%

4%

13%

1%

28%

35%

De respondenten die in Putten op vakantie waren
en die niet beschikken over een eigen
accommodatie of een seizoens- of jaarplaats,
verblijven meestal in een bungalowpark (35%) of op
een camping in een (vouw)caravan of tent (28%).
Veertien procent van de respondenten overnachtte
in een hotel of B&B.

4%

hotel

10%

bed & breakfast (B&B)
bungalow/v akantiewoning , op een park, met meer bij elkaar
stacaravan/chalet, op een park, met meer bij elkaar
bungalow/v akantiewoning, losstaand, niet op een park
(vouw) caravan of tent
camper
in de woning van fami lie/vrienden
anders
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2.4 Verblijfsregio
De meeste respondenten overnachten tijdens
hun laatste vakantie op de Veluwe in de regio
Krachtighuizen (47%) of Koudhoorn (31%). De
vaste gasten zijn voornamelijk in deze twee
deelregio’s van Putten te vinden. De
toeristische gasten verblijven ook vaak
Krachtighuizen, maar kiezen ook voor het
dorp Putten of Strand Nulde en omgeving.
Ten opzichte van de nulmeting verblijven
meer respondenten in Krachtighuizen en
minder in Koudhoorn.
Bij ‘anders’ worden vooral specifieke
accommodaties genoemd (mogelijk weten de
respondenten niet precies waar deze
bedrijven zich bevinden) of gebieden die niet
op de kaart staan.
Deel van Putten waar men overnachtte
totaal

9%

toeristische gast

47%
19%

vaste gast

50%

6%

44%

0%
dorp Putten

31%

10%

Krachtighui zen en omgeving

20%

4% 7%
10%

11%

49%

30%

40%

Koudhoorn en omgeving

50%

60%

4%
5%

70%

80%

Strand Nulde en omgeving

anders

90%

100%

weet niet/geen mening

In vergelijking met 2018 komen er in 2021 meer respondenten uit Krachtighuizen en omgeving en minder uit
Koudhoorn. Dit wil trouwens niet zeggen dat Krachtighuizen vaker bezocht wordt en Koudhoorn minder vaak.

2.5 Activiteit en bezoeken
Deze alinea gaat in op de activiteiten die de Puttense vakantiegangers ondernemen en de bezoeken die ze
uitvoeren aan attracties en bezienswaardigheden tijdens hun vakantie in Putten.
2.5.1 Activiteiten tijdens vakantie in Putten4
De meest uitgevoerde activiteit tijdens een vakantie in Putten is fietsen, 78% van de respondenten geeft aan
dat ze tijdens hun laatste of huidige vakantie gefietst hebben. Na fietsen zijn wandelen (68% van de
vakantiegangers) en uit eten gaan (58%) en een terrasje pakken (56%) de activiteiten die een relatief groot deel
van de vakantiegangers één of meerdere keren uitgevoerd hebben.
Ten opzichte van de meting van 2018 is een groter deel van de respondenten op pad gegaan om te fietsen of te
wandelen. Het deel van de respondenten dat uit eten is gegaan nam ook iets toe. Daarentegen is een kleiner
deel van de respondenten naar de markt gegaan of gaan funshoppen.
Fietsen wordt – net als in 2018 – door een opvallend groot deel van de vakantiegangers genoemd als
vakantieactiviteit. Gemiddeld werd er – in 2020 tijdens 40% van de toeristische vakanties op de Veluwe en 31%
van de vakanties in Nederland gefietst5.

4
5

Degenen die geen van de activiteiten hebben uitgevoerd worden buiten beschouwing gelaten.
NBTC-NIPO, CVO 2020 – maatwerkrapportage Gelderland.

Bezoekersonderzoek Putten 2021

13

Activiteiten tijdens een vakantie in Putten
fietsen
wandelen
uit eten
terrasje pakken
markt bezoeken
funshopping in Putten (winkelen voor plezier)
funshopping in plaats in de buurt (winkelen voor plezier)
zwemmen
wandelen op Klompenpad
museum bezoeken
zonnebaden
sauna/wellness
uitgaan (café)
boottocht/rondvaart
ev enement
mountainbiken
golf
varen/zeilen
vissen
theater
paardrijden, mennen
roeien/kanoën
anders

78%
68%
58%
56%
41%
40%
21%
14%
14%
12%
9%
6%
6%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de tien activiteiten met de hoogste participatie en van de
verschillen tussen de vaste gasten en de toeristische gasten. Vaste gasten gaan vaker fietsen en wandelen en
bezoeken ook vaker de markt. De toeristische gasten gaan vaker uit eten of pakken een terrasje, ook gaan ze
vaker funshoppen in Putten of in de omgeving of zwemmen.
Top 10 activiteiten - toeristische gast en vaste gast
71%

fietsen
65%

wandelen
uit eten

56%

terrasje pakken

54%
31%

markt bezoeken
funshopping in Putten (winkelen voor plezier)
18%

zwemmen

12%

63%

46%

27%

19%

wandelen op Klompenpad

14%
14%

museum bezoeken

14%
12%

0%

74%

68%

50%
38%

funshopping in plaats in de buurt (winkelen voor plezier)

87%

20%
toeristische gast

40%

60%

80%

100%

vaste gast

2.5.2 Bezoeken tijdens vakantie in Putten6
Ongeveer de helft (49%) van de respondenten heeft tijdens hun laatste of huidige vakantie in Putten ‘de
Veluwe’ bezocht. Landgoed Schovenhorst wordt door 43% van de vakantiegangers bezocht, 23% maakt een
uitstapje naar het Nationale Park de Hoge Veluwe, 18% ging naar de bostoren en eveneens 18% naar Strand
Nulde.

6

Degenen die geen van de activiteiten hebben uitgevoerd worden buiten beschouwing gelaten.
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Bezoeken tijdens een vakantie in Putten
Veluwe - de Veluwse natuur
Landgoed Schovenhorst
Park de Hoge Veluwe
Bostoren
Strand Nulde
Landgoed Groevenbeek
Bosbad Putten
Herdenkingsmonumenten (Vrouw van Putten, Oktober 44,…
Pluk tuin Het Platteland
Putter Stoomgemaal
Paleis het Loo
Landgoed De Vanenburg
Landgoed Oldenaller
Museum de Tien Malen
Museumboerderij De Mariahoeve
Midgetgolf & vlindert uin Terra Nova
Apenheul
Sauna Drôme
Dolfinarium
Speel- en beleefboerderij De Roosendaal
Arkemheense Polder (waaronder vogelkijkhut)
Galerie en/of atelier (Atel ier Mary, Atel ier San, Kunstkelder)
anders

49%
43%
23%
18%
18%
17%
15%
14%
14%
13%
13%
13%
12%
10%
9%
7%
7%
7%
6%
5%
5%
1%
15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ten opzichte van 2018 is de populariteit van Landgoed Schovenhorst toegenomen, heeft een groter deel van
de respondenten De Hoge Veluwe en de bostoren bezocht. Het bezoek aan meer watergerelateerde attracties
zoals Strand Nulde en Bosbad Putten lag in 2021 lager dan in 2018. Dit heeft enerzijds te maken met de
coronamaatregelen, waardoor er in zwembaden een maximum aantal personen naar binnen mocht. Daarnaast
zal ook het weer effect hebben gehad op het bezoek aan buitenbaden en stranden. Volgens het KNMI was
2018 de warmste zomer in drie eeuwen, terwijl de zomer van 2021 aan de natte kant en minder zonnig dan
gemiddeld was7.
Top 10 bezoeken - toeristische gast en vaste gast
Veluwe - de Veluwse natuur

58%

46%
37%

Landgoed Schovenhorst

Bostoren

50%

25%
23%
25%

Park de Hoge Veluwe
14%

18%
19%

Strand Nulde
12%

Landgoed Groevenbeek

23%

11%

Bosbad Putten

21%

13%

Herdenkingsmonumenten

16%

8%

Pluk tuin Het Platteland

20%

10%

Putter Stoomgemaal

11%

Paleis het Loo
0%

16%
15%

10%
toeristische gast

20%

30%

40%

50%

60%

70%

vaste gast

De toeristische gasten bezoeken vaker dan de vaste gasten bewust de Veluwse natuur. Uiteraard maakt de
vaste gast ook gebruik van de natuur, bijvoorbeeld om te fietsen en te wandelen. Ook het bezoek aan de
bostoren ligt hoger bij de toeristische gasten. Veel attracties en bezienswaardigheden worden in verhouding
meer door de vaste gasten bezocht – mogelijk niet allemaal tijdens het laatste verblijf in Putten.
Een overzicht van de andere activiteiten en bezoeken is te vinden in bijlage 3.

7

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zomer-2021 en https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/warmste-zomer-in-drieeeuwen
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2.6 Verblijfsduur
Er is een duidelijk verschil tussen de verblijfsduur van toeristische gasten en die van vaste gasten. Het gros van
de toeristische gasten (67%) verblijft maximaal een week in Putten. Slechts 5% blijft langer dan twee weken.
Van de vaste gasten was 31% voor twee of meer weken aaneengesloten in Putten tijdens dit (laatste) verblijf.
Toch was bijna de helft van de vaste gasten maximaal een week in Putten. Veel vaste of seizoensgasten
brengen bijvoorbeeld in bepaalde periodes alleen de weekenden door in Putten.

Verblijfsduur huidige of laatste verblijf in Putten (toeristische en vaste gasten)
toeristische gast

12%

vaste gast

11%

0%
1-2 nacht en

55%

7%

36%

10%

20%

3-7 nacht en

30%

7-10 nachten

10%

40%

50%

10-14 nachten

14%
60%

18%

16%
70%

14-21 nachten

3%

15%

80%

90%

100%

> 21 nachten

In vergelijking met 2018 hebben de respondenten die een toeristische vakantie in Putten doorbrachten, vaker
gekozen voor een vakantie van 3-7 nachten of van 7-14 nachten en minder vaak voor een weekendje weg of
korte vakantie (1-2 nachten).
Totale jaarlijkse verblijfsduur in eigen
accommodatie of op jaar- of seizoensplaats
12%

3%

6%

25%

15%

De respondenten met een eigen accommodatie
of een jaar- of seizoensplaats verblijven per jaar
gemiddeld circa 106 nachten in Putten. Uiteraard
zijn er grote verschillen tussen de respondenten.
Een relatief groot deel verblijft 30-60 dagen of 90120 dagen in Putten.

17%
22%

maximaal 30 dagen
30-60 dagen
60-90 dagen
90-120 dagen
120-150 dagen
150-180 dagen
meer dan een half jaar
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2.7 Tevredenheid en herhalingsbezoek
De vakantiegangers die Putten bezocht hebben beoordelen hun laatste vakantie in Putten gemiddeld met een
8,8, een stijging ten opzichte van 2018 toen de respondenten hun verblijf in Putten gemiddeld met een 8,5
beoordeelden. Er is geen significant verschil tussen het oordeel van de vaste en de toeristische gast en ook het
oordeel over de deelregio’s waar men verblijft verschilt nauwelijks.
Putten voldeed voor 72% van de toeristische gasten en voor 83% van de gasten aan hun verwachtingen. Eén op
de vijf toeristische vakantiegangers was positief verrast tijdens hun bezoek aan Putten. Opvallend is dat zelfs
een deel van de vaste gasten (11%) aangeeft positief verrast te zijn tijdens hun laatste bezoek aan Putten.
Voldeed vakantie Putten aan verwachtingen
toeristische gast

20%

vaste gast

72%

11%

0%

83%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

het overtrof mijn verwachtingen
het voldeed aan mijn verwachtingen
het voldeed niet aan mi jn v erwachti ngen
ik had vooraf geen verwachtingen
weet niet/geen mening

In bijlage 5 is een overzicht te vinden van zaken die de verwachtingen overtroffen of juist niet aan de
verwachtingen voldeden.
Het gros van de respondenten is van plan Putten nogmaals te bezoeken voor een vakantie. Voor de vaste
gasten is dat logisch, ze hebben immers een eigen accommodatie of een vaste of seizoensplaats in Putten. Van
de toeristische gasten is 76% van plan Putten zeker nogmaals te bezoeken (was 65% in 2018). Inzoomen op de
groep die dit jaar voor het eerst in Putten was, laat zien dat ook deze groep overwegend positief staat
tegenover een herhaalbezoek aan Putten. Er zijn geen respondenten die zeker niet terug willen komen voor
een vakantie in Putten.
Herhaalbezoekintentie vakantiegangers in Putten
toeristische gast - totaal

76%

eerste keer in Putten

19%

63%

0%

10%

20%
ja, zeker
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H3 De dagbezoeker en de eigen inwoners
Ongeveer een kwart van de respondenten (n=141) woonde in Putten, maakte op het moment van enquêteren
een uitstapje in Putten of deed in de afgelopen vijf jaar. Dit hoofdstuk gaat in op de respondenten die in Putten
wonen en/of Putten bezocht hebben voor een vrijetijdsactiviteit vanaf het huisadres of het vakantieadres in
een andere gemeente. De steekproef voor deze bezoekersgroep is beperkt en moet daardoor vooral als
indicatie gezien worden, zeker als ingezoomd wordt op de eigen inwoners of de dagbezoekers van buiten
Putten.

3.1 Frequentie dagbezoek
Herhaalbezoek naar frequentie - dagbezoekers

3%
15%
41%
13%

28%

Aan degenen die niet in Putten wonen, maar wel
een vrijetijdsactiviteit in Putten hebben
doorgebracht is gevraagd of ze dit wel vaker
doen. Ongeveer 70% van de respondenten geeft
aan vaker in Putten te komen. Vijftien procent van
de respondenten was niet eerder in Putten en
13% bezoekt Putten minder vaak dan eens per
jaar. Dertien procent van de respondenten was
niet eerder in Putten8. De bezoekfrequentie
neemt af naarmate men verder van Putten
woont.

ja, meerdere keren per jaar
ja, één of enkele keren per jaar
ja, maar gemiddeld minder dan één keer per jaar
nee, dit is/was de eerste keer
anders

3.2 Bezochte deelregio
Het grootste deel (84%) van de dagbezoekers van buiten Putten bezoekt (ook) het dorp Putten. Ten opzichte
van 2018 bezochten de dagbezoekers vaker Krachtighuizen en omgeving en minder vaak het gebied bij Strand
Nulde. Gemiddeld werden tijdens het laatste bezoek 1,4 deelregio’s bezocht.
Bezochte regio in Putten
dorp Putten

84%

Krachtighui zen en omgeving

22%

Strand Nulde en omgeving

14%

Koudhoorn en omgeving

7%

anders

13%

0%

50%

100%

8

In tegenstelling tot het onderzoek van 2018 is deze vraag niet aan de inwoners van Putten gesteld, de antwoorden zijn daarom niet één
op één te vergelijken.
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3.3 Activiteiten en bezoeken
Deze alinea gaat in op de activiteiten en bezoeken die de dagbezoekers van Putten ondernamen tijdens hun
laatste bezoek aan Putten. Alleen de activiteiten en bezoeken die door meer dan 5% van de respondenten
genoemd worden, zijn opgenomen.
3.3.1 Activiteiten tijdens een uitstapje in Putten9
Funshopping (47%), een terrasje pakken (43%) en uit eten gaan (36%) zijn de meest genoemde activiteiten
tijdens een dagbezoek in Putten. Fietsen en wandelen staan met respectievelijk 30% en 27% op de vierde en de
vijfde plek. Ten opzichte van de nulmeting wordt er veel meer gewinkeld en iets meer uit eten gegaan, ook
heeft een groter deel gefietst.
Activiteiten tijdens een dagbezoek aan Putten (top 10)
funshopping in Putten (winkelen voor het plezier)
terrasje pakken
uit eten
fietsen
wandelen
markt bezoeken
funshopping in plaats in de buurt (winkelen voor het plezier)
museum bezoeken
wandelen op Klompenpad
zwemmen
uitgaan (café)

47%
43%
36%
30%
27%
24%
14%
8%
7%
6%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3.3.2 Bezoeken tijdens een uitstapje in Putten10
Meest bezochte attracties of bezienswaardigheden tijdens het laatste bezoek aan Putten zijn de natuur van de
Veluwe (46%), Landgoed Schovenhorst (16%), Bosbad Putten (15%), Strand Nulde (14%) en Museum Tien
Malen (12%). De natuur van de Veluwe wordt opvallend vaker genoemd dan in 2018, maar ook de
Schovenhorst wordt meer genoemd.
Bezoeken tijdens een dagbezoek aan Putten (>5%)
Veluwe - de Veluwse natuur
Landgoed Schovenhorst
Bosbad Putten
Strand Nulde
Museum de Tien Malen
Speel- en beleefboerderij De Roosendaal
Landgoed Groevenbeek
Bostoren
Herdenkingsmonumenten
Pluk tuin Het Platteland
Museumboerderij De Mariahoeve
Sauna Drôme

46%
16%
15%
14%
12%
9%
9%
9%
8%
8%
7%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Een overzicht van de antwoorden bij de categorie anders is te vinden in bijlage 4.

9

Degenen die geen van de activiteiten hebben uitgevoerd worden buiten beschouwing gelaten.

10

Degenen die geen van de bezoeken hebben uitgevoerd worden buiten beschouwing gelaten.
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3.4 Activiteiten inwoners Putten11
Aan de inwoners van Putten is gevraagd welke activiteiten ze wel eens uitgevoerd hebben of welke attracties
of bezienswaardigheden ze wel eens hebben bezocht. Dat wil dus niet zeggen dat ze dat dit afgelopen zomer
hebben gedaan.
3.4.1 Activiteiten inwoners Putten12
Negen op de tien respondenten gaan wel eens een terrasje pakken of uit eten in Putten. Ook het bezoeken van
de markt, wandelen, zwemmen en fietsen zijn activiteiten die door een groot deel van respondenten wel eens
uitgevoerd zijn in de eigen gemeente. Dit zijn uiteraard activiteiten die bijna iedereen wel eens in zijn eigen
omgeving onderneemt.
Activiteiten die inwoners van Putten wel eens uitgevoerd hebben in Putten
terrasje pakken
uit eten
markt bezoeken
wandelen
zwemmen
fietsen
funshopping in Putten (winkelen voor plezier)
uitgaan (café)
ev enement bezoeken
wandelen op Klompenpad
funshopping in plaats in de buurt (winkelen voor plezier)
theater bezoeken
varen/zeilen
museum bezoeken
sauna/wellness
golf
zonnebaden
boottocht/rondvaart
paardrijden, mennen
mountainbiken
vissen
roeien/kanoën
anders

90%
90%
80%
77%
75%
72%
63%
55%
43%
43%
38%
30%
28%
25%
22%
22%
20%
12%
12%
12%
7%
3%
7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3.4.2 Bezoeken inwoners Putten13
Bijna alle respondenten uit Putten zijn wel eens bij Bosbad Putten, Strand Nulde of Landgoed Schovenhorst
geweest. Ook de Midgetgolf en Vlindertuin Terra Nova en Landgoed Groevenbeek zijn door ruim tweederde
van de inwoners wel eens bezocht.

11

Degenen die geen van de activiteiten hebben uitgevoerd worden buiten beschouwing gelaten.

12

Degenen die geen van de activiteiten hebben uitgevoerd worden buiten beschouwing gelaten.

13

Degenen die geen van de bezoeken hebben uitgevoerd worden buiten beschouwing gelaten.
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Bezoeken die inwoners van Putten wel eens uitgevoerd hebben in Putten
Bosbad Putten

92%

Strand Nulde

90%

Landgoed Schovenhorst

88%

Midgetgolf & vlindert uin Terra Nova

71%

Landgoed Groevenbeek

68%

Bostoren

64%

Landgoed Oldenaller

63%

Herdenkingsmonumenten

59%

Veluwe - de Veluwse natuur

59%

Landgoed De Vanenburg

53%

Putter Stoomgemaal

47%

Museumboerderij De Mariahoeve

41%

Pluk tuin Het Platteland

39%

Arkemheense Polder (waaronder vogelkijkhut)

36%

Sauna Drôme

32%

Speel- en beleefboerderij De Roosendaal

29%

Museum de Tien Malen

22%

Galerie en/of atelier (Atel ier Mary, Atel ier San, Kunstkelder)

12%

anders

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Een overzicht van de antwoorden bij de categorie anders is te vinden in bijlage 4.

3.5 Tevredenheid en herhaalbezoek Putten
Dagbezoekers van Putten beoordelen hun laatste bezoek aan Putten gemiddeld met een 8,7, een stijging ten
opzichte van 2018 (8,3). Ruim 90% van de bezoekers geeft hun laatste bezoek aan Putten een 8 of hoger.
Niemand geeft een onvoldoende.
Herhaalbezoekintentie dagbezoek

Voldeed bezoek aan Putten aan verwachtingen
1%

4%

6%

3%

12%

84%

12%

78%

ja, zeker

het overtrof mijn verwachtingen

misschien

het voldeed aan mijn verwachtingen

weet i k (nog) niet

het voldeed niet aan mi jn v erwachti ngen
ik had vooraf geen verwachtingen
weet niet/geen mening

Het merendeel van de bezoekers is dan ook zeker (84%) of misschien (15%) van plan Putten nogmaals te
bezoeken voor een dagje uit. Niemand geeft aan zeker niet terug te willen komen.
Putten voldeed voor 78% van de dagbezoekers aan hun verwachtingen. Twaalf procent van de dagbezoekers
geeft aan dat Putten hun verwachtingen heeft overtroffen.
In bijlage 5 is een overzicht te vinden van zaken die de verwachtingen overtroffen of juist niet aan de
verwachtingen voldeden.
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H4 Onderzoeksverantwoording
4.1 Onderzoeksperiode en -methode
Het onderzoek onder de bezoekers van Putten is begin juli 2021 uitgezet en de respondenten konden tot en
met eind oktober de digitale enquête invullen. Om de respons te stimuleren zijn voor de respondenten een
aantal prijzen beschikbaar gesteld. Iedereen die de enquête invulde maakte kans op een weekend Landal
Heihaas of één van de drie VVV-bonnen ter waarde van 50 euro.
De respondenten zijn op verschillende manieren benaderd:
• er is diverse malen oproep gedaan aan de ondernemers (dag-verblijfsrecreatieondernemers,
winkeliers en horeca) om een link naar de enquête te verspreiden onder hun gasten/bezoekers;
• er zijn kaartjes met een link naar de enquête verspreid bij diverse ondernemers;
• er zijn tafelkaarten voor in accommodaties gemaakt;
• er zijn kaartjes uitgedeeld door een ludiek duo in een hoogseizoenweekend;
• er is een bericht geplaatst in de lokale krant;
• de social media is ingezet.
De bezoekers van Putten zijn dus op verschillende manieren benaderd. Mogelijk is de ene ondernemer actiever
geweest bij het benaderen van de bezoekers dan de andere, dit kan gevolgen hebben op de uitkomsten van
het onderzoek. Zo zou het kunnen dat een attractie of bezienswaardigheid die de enquêtes actief verspreid
heeft onder de bezoekers, hoger scoort qua ‘% bezoek aan’ dan een attractie of bezienswaardigheid die niet
heeft meegewerkt aan de enquête.

4.2 Verschillen nulmeting en vervolgmeting
•
•

•

Er is voor gekozen om de vragenlijst in 2021 in te korten ten opzichte van 2018, om te voorkomen dat
respondenten tijdens het invullen afhaken in verband met een te lange vragenlijst.
Enkele onderwerpen waar in 2021 niet naar gevraagd is zijn:
o bestedingen: tijdens de analyse uit 2018 bleek dat slechts weinig respondenten dit konden of
wilden invullen, hierdoor waren de uitkomsten onvoldoende betrouwbaar en konden slechts
als indicatie gebruikt worden.
o het verblijfsseizoen: omdat de enquête alleen in de periode juli tot en met oktober verspreid
is, geeft een dergelijke vraag geen bruikbare informatie over de spreiding van de bezoekers
over het jaar.
o de gemiddelde verblijfsduur van een dagbezoek, dagbezoeken van vakantiegangers en
vakanties van dagbezoekers.
Bij enkele vragen zijn de antwoordmogelijkheden wat uitgebreid ten behoeve van een betere routing
door de vragenlijst.

4.3 Response
4.3.1 Herkomst respondenten
In totaal hebben 588 respondenten de vragenlijst geheel of gedeeltelijk14 ingevuld. Ongeveer een vijfde komt
uit Putten en omgeving, de rest woont meer dan 20 kilometer vanaf Putten. Belangrijkste herkomstprovincies
van de respondenten zijn Zuid-Holland (38%) en Noord-Holland (26%).

14 Sommige bezoekers hebben maar een deel van de vragenlijst ingevuld, de vragen die zij wel ingevuld hebben zijn wel meegenomen in de
resultaten.
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Herkomst respondenten die >20 km van Putten
wonen

Herkomst respondenten

Zuid-Holland

13%
6%

38%

Noord-Holland

26%

Utrecht

8%

Gelderland

81%

6%

Noord-Brabant

5%

Flevol and

5%

Friesland

3%

Overijssel

3%

Limburg
ik woon in Putten
ik woon in de omgeving Putten (max. 15-20 km vanaf Putten)

2%

Drenthe

1%

Groningen

ik woon verder weg (>20 km afstand)

1%

Zeeland

1%

ander land

1%

0%

10%

20%

30%

40%

4.3.2 Bezoekmotief respondenten

Bezoekmotief respondenten

13%

Het grootste deel van de respondenten is op
vakantie in Putten het zijn vaste gasten (n=223) of
ze brengen een vakantie of weekendje weg in
Putten door (n=152).

27%

De rest zijn dagbezoekers vanaf een
vakantieadres in de omgeving (n=32) of hun
huisadres (n=56) of wonen in Putten (n=75).

10%

6%

40%

vakantie of een weekendje weg
vaste standpl aats, jaar- of seizoensplaats, stacaravan, chalet of bungalow
vakantie in de omgeving - maar ni et in Putten
vrijetijdsactiviteit of een dagje uit
ik woon in Putten
bezoek famili e/vrienden
dagelijkse activit eiten
werk in Putten
anders

Er zijn relatief weinig respondenten die Putten
voor een dagje uit bezochten. De uitkomsten voor
deze groep moeten daarom vooral als indicatie
gezien worden.

Bezoekmotief

Netto steekproef

vakantie of een weekendje weg

152

vaste standplaats, jaar- of seizoensplaats, stacaravan, chalet of bungalow

223

vakantie in de omgeving - maar niet in Putten

32

vrijetijdsactiviteit of een dagje uit

56

inwoner Putten

75

overige motieven (o.a. werk, dagelijkse activiteiten, familiebezoek)

22

Totaal
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4.3.3 Definitie vakantieganger of de dagbezoeker
De vakantieganger:
• Iedereen die tijdens het huidige of laatste bezoek op vakantie in Putten was of er de afgelopen 5 jaar
nog op vakantie was.
• Degenen die beschikken over een eigen accommodatie of jaar- of seizoensplaats in Putten (vaste
gasten).
De dagbezoeker:
• Iedereen die tijdens het laatste of huidige bezoek aan Putten een uitstapje of dagje uit maakte, hierbij
gaat het zowel om uitstapjes vanaf het huisadres, als om uitstapjes vanaf een vakantieadres in de
omgeving (niet in de gemeente Putten).
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Bijlagen
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Bijlage 1 Waar denkt u aan als u aan Putten denkt?
Inwoners Putten
•

Boeren (2x)

•

Bos

•
•

bos knus Veluwe natuur dorps
Bos, gezellig winkelcentrum, beetje rommelig qua opbouw (bebouwde kom Garderenseweg), weinig
goede restaurants en nachtleven

•

Bos, mooie omgeving

•

Bos, natuur, & Puttense Moordzaak

•

Bos, Nulde, gezellig centrum, markt, Bosbad, SDC, Thuis

•

Bos, Nulde, leuk centrum.

•

De huifkar (2x)

•

De molen

•

De natuur ..de omgeving prachtig om te fietsen Dorpje .leuke restaurantjes

•

Dichtbij de natuur, vol gezelligheid

•

Een mooi rustig dorp waar het goed toeven is.

•

Gastvrij en gezellig dorp

•

gemoedelijk dorp , de markt, bos, hei en water

•

Gemoedelijkheid, natuur, zondag helaas alles potdicht

•

Gezellig / wegafsluitingen/ bos/water/vriendelijkheid

•

Gezellig dorp

•

Gezellig dorp, bossen, een feest om te wonen.

•

Gezellig winkelcentrum, leuke golfbaan, mooie molen

•

Gezellig!

•

Gezelligheid (3x)

•

Gezelligheid Tweede Wereldoorlog

•

gezelligheid en vriendschappen

•

Gezelligheid, kleinschalig, thuis

•
•

Gezelligheid, knus, dorps
Gezelligheid, naar elkaar omkijken en met elkaar meeleven, mooi, netjes, veel bomen Je thuis
voelen, alles wat je nodig hebt in de buurt

•

Groen en gezellig

•

Heerlijk dorp waar ik over een paar jaar zelf ook wil wonen

•

Hertbier Bos Brasserie in Schovenhorst Gezellig winkelcentrum

•

Leuk dorp met voldoende winkels. Natuur,

•

Molen

•

Molen, winkels, strand, boerderijen, bos

•

Natuur (4x)

•

Natuur, bos, gezellig dorp (centrum). Helaas weinig culturele mogelijkheden

•

Natuur, Fietsen, Gezellig dorp.

•

Natuur, rust, dorp

•

Natuur. Familie
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•

Oorlog Fijn wonen Al 45 jaar hier Mooie natuur

•

prachtige omgeving en de bossen

•

rust

•

Rust ruimte natuur gemoedelijkheid vertrouwdheid geloof

•

Rust, gezelligheid, natuur, gemoedelijk

•

tekort of onbetaalbare woningen voor jongeren

•

Terra nova

•

Thuis in het groen

•

Vrijheid en gemoedelijk

•

Vrouwtje van Putten De oude kerk En aan de 2 tt die het midden van Putten te vinden zijn

•

vrouwtje van putten oorlog

•
•

Woonplaats
zeer veel goede voorzieningen voor toerristen enkel word er weinig georganiseert. qua
avondmarkten, festival, feestje voor jong en oud enz

Bezoekers (dagbezoekers en vakantiegangers)
•

- Op de Veluwe - Mooie, weidse omgeving (leuk om te fietsen!) - Gezellig dorp

•

(Jeugd)vakantie

•

1944. Veluwe. Fietsen. Terrasje

•

2e thuisgevoel

•

Aan camping ‘de Rusthoeve’ waar wij een plek hebben.

•

Aan de binnenkamer

•

Aan de bossen waar je heerlijk kan fietsen.

•

Aan de gezelligheid. De leuke winkeltjes De bossen en de wandelingen in de omgeving.

•

Aan de grootte gastvrijheid van de Puttennaren en de middenstand o.a. de horeca bedrijven .

•

Aan de mooi omgeving

•

aan de mooie omgeving qua bosgebied, wandelen fietsen

•

Aan mijn verblijf in Putten 1944-45

•

Aan vakanties van vroeger met m'n ouders

•

authentiek dorp aan de rand van prachtig bosgebied

•

Authentiek, dorps, traditioneel, kleinschalig, mooie omgeving

•

bibelbelt

•
•

Biblebelt, natuur
Bij Putten denk ik aan historie (deportatie van heel veel mannen), herdenkingsmonument,
gezelligheid, bossen, mooi centrum met mooie kerk.

•

Bijzonder gastvrij

•

Boerderij, vakantie, zwemmen, gezelligheid, ontdekken, bezoeken, spelen

•

Boeren Veluwe Ver rijden naar coffeeshop

•

Boodschappen doen

•

Bos (2x)

•

Bos hei, en de vele voorzieningen en winkels.

•

Bos Rust Natuur Vriendelijke mensen

•

Bos Rust Fietsen

•

Bos ,wandelen , vakantie
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•

Bos en bosdieren

•

Bos en hei

•

Bos en hei en rust

•

Bos en heide

•

Bos en heide En geloof

•

Bos en ontspanning

•

bos en rust

•

Bos en rust

•

Bos gezellige winkelstraat zwembad

•

Bos heide rust fietsen

•

bos rijke omgeving en vriendelijkheid van de bewoners, enkele uitgezonderd

•

Bos Rust

•

Bos rust campings

•

Bos rust en gezellige terrassen Mooie omgeving

•

Bos, campings, wandelen en fietsen, oorlogsverleden, rust

•

Bos, centrum, campings

•

Bos, christelijk.

•

Bos, en rust.

•

Bos, fietsen, ontspanning

•

Bos, gezelligheid, natuur

•

Bos, heide en fietsen

•

Bos, heide en rust

•

Bos, heide, leuke binnenstad, mooie fietsomgeving, rust

•

Bos, heide, ruimte, mooie natuur, alles toegankelijk.

•

Bos, heide, vakantie, kerk, schoonouders

•

Bos, mountainbiken, bosbad

•

Bos, natuur (2x)

•

Bos, natuur, rust, veluwemeer

•

Bos, natuur, rust, vriendelijke mensen, vakantiepark, mooi, echt een plaats voor gezinnen.

•

bos, rust, eekhoorns

•

Bos, rust, genieten

•

Bos, rust, gezellig

•

Bos, rust, vakantie

•

Bos. Vriendelijke omgeving. Rust. Gezellige plaats.

•

Bosbad

•

Bosbad Putten en de huifkar

•

Bosbad, Solse Gat

•

bosrijk leuk dorp christelijk mooie omgeving

•

Bosrijk, gezellig dorp, heerlijke visboer en lunch bij De Huiskamer.

•

Bosrijk, rust, mooie omgeving, lekker voor op de motor

•
•

Bosrijke natuur. Fietsen. Wandelen.
Bosrijke omgeving, Heerlijk fietsen, mooi heidegebied. Leuke plaats om te winkelen en terrasje te
pakken.

•

Bosrijke omgeving. Sauna.camping.
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•

Bossen

•

Bossen , fietsen, heide, klootschieten, natuur, Veluwe

•

Bossen ,frisse lucht, drukke markt, lekker eten

•

Bossen rust ruimte

•

bossen- heide --rust -en gezelligheid

•

Bossen, dorpjes, fietsen, wandelen, rust

•

Bossen, fietsen en pannekoeken

•

Bossen, gemoedelijk, gezellig, markt, wandelen, fietsen

•

Bossen, gezellig dorp, mooie fiets en wandel gelegenheid

•
•

Bossen, gezonde lucht, wandelen en fietsen; in één woord : ontspanning !
Bossen, leuke winkektjes, vriendelijke medewerkers, gevoel van thuiskomen, zwembad Putten,
bosbessenkwekerij, leuke mensen bij de Hema, dierenwinkel, ko Jager, leuke woonwinkels, gezellige
kringloopwinkels, pluktuin, landal Heihaas en nog veel meer.

•

Bossen, natuur

•

Bossen, prettige omgeving, van alle gemakken voorzien

•

Bossen, rust, fietsen, golf spelen

•

Bossen, wandelen, fietsen

•

Bossen, wild, gezellig plaatsje, mooie middenstand, kwaliteitswinkels

•

Boswandeling

•

Camping

•

Camping ,,,,,vakantie,,,,,,, weekenden

•

Camping de Rusthoeve

•

Camping de Rusthoeve en bos

•

Camping en een leuk dorp/winkelcentrum!

•

Camping in het groen en vakantie.

•

Camping Ravenest, Bosrijke omgeving, mooie fietsroutes, gemoedelijke inwoners, prettig winkelen

•

Camping Veluwe natuur Garderen

•

camping, boodschappen, restaurant, kerk, bosrijke omgeving, fietspaden, zwembad.

•

camping, bos, gemoedelijkheid

•

Camping, Bos, Veluwe

•

carvans

•

Chalet, Natuur, Rust, Fietsen, groen en water ,strand alles is er te vinden.

•

Christelijk dorp

•

Christelijkheid

•

de bossen, de heiden en het is leuk winkelen in Putten

•

De mannen van putten in de oorlog

•

De markt Gezellig winkelen De ijssalon De quiltwinkel

•

De markt en diversiteit aan winkels en de mogelijkheid om gratis te parkeren

•

De molen het mooie bos gebied terra nova heerlijke hamburgers

•

De mooie bossen en de heide

•

De mooie bossen en de natuur

•

De omgeving

•

De prachtige rustgevende omgeving.

•

De rust de relaxte inwoners De mooie natuur Campings
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•

De rust, de ruimte, en een fijn dorp om te winkelen, het wandelen , het fietsen en de mooie natuur

•
•

De Veluwe ,Landal Heihaas, fietsen in de bossen, rust
De woensdag markt, gezellige horeca, veel en leuke winkels, prachtige omgeving, mooie
wandelingen, mooie gesprekken met vriendelijke inwoners. Wij komen regelmatig de dijk over om
Putten te bezoeken.

•

Dorp met wat meer allure..maar geen grote stad

•

Dorp, kleinschalig, Veluwe

•

Een fijne en gezellige stad

•

Een gezellig en rustig dorp

•

Een gezellige omgeving met veel natuur

•

een gezellige plaats ben al 50 jr een vaste gast met stacaravan

•
•

Een heel gezellig dorp met veel historie en veel bomen.
Een heel gezellig en gemoedelijk dorp Kom iedere zaterdag lekker visje eten bij Foppe ..leuk
winkelen ..terrasje pakken GEZELLIGHEID

•
•

Een klein boerendorp met een triest oorlogsverleden.
Een kleine schone gemeente met een drukke maar oh zo gezellige winkelstraat. En natuurlijk uit de
geschiedenis de afvoer van alle mannen tijdens de 2e wereldoorlog.

•
•

Een leuk dorp waar het gezellig winkelen is en met een goede horeca.
Een mooie plaats om er te komen. Heerlijk wandelen en fietsen in de mooie omgeving. En winkels
en horeca zijn top. Komen al jaren naar landal heihaas op vakantie. Zojuist weer een weekendje
geboekt. Is onze favoriet vanwege de mooie ligging in de plaats putten.

•

Een mooie prachtige groene omgeving met gezellige bewoners.

•
•

Even lekker schoppen
Fantastische omgeving met leuke speel en beleef boerderij, rust, ruimte, genieten, vakantie,
familiegevoel

•
•

Fietsen bossen water
Fietsen in de natuur. Forenzen belasting voor veel caravan en chalet te hoog voor de weinige keren
dat je er bent.

•

fijn dorp mooie omgeving

•

Fijn dorp om te verblijven

•

fijn huis, heerlijke tuin, mooi bos en gezellig dorp

•

Fijne winkels, leuke markt, veel groen, vriendelijke bevolking.

•

Gast vrijheid, mooie omgeving, je komt tot rust

•

Gastvrij ,vriendelijk ,thuiskomen, gezellig ,fijn

•

Gastvrij bossen rustige omgeving

•

Gastvrij, groen en mooie markten

•

Gastvrijheid

•

Gastvrijheid, sfeervol, 2e thuis, natuur.

•

Geboren

•

Gemoedelijk, sfeervol, gezelligheid, markt, leuke winkels, b9mentuin schovenhorst

•

Gemoedelijk, vriendelijk, mooie omgeving

•

Genieten, natuur,. Rust

•
•

gevarieerde natuur in de omgeving
Geweldig leuk en goed winkelaanbod Heerlijke natuur Ons familiehuis Gemoedelijke mensen,
betrouwbare ondernemers

•

Geweldige omgeving en een hoop te beleven onderhandelen fiets en wandelen

•

Gezellig
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•

Gezellig Dorps

•

Gezellig rust

•

Gezellig Sfeervol Mooie omgeving

•

Gezellig winkelen uit eten

•

Gezellig centrum

•

Gezellig centrum en gezellige mensen

•

Gezellig centrum en mooie omgeving voor prachtige fietstochten

•

Gezellig centrum en vlakbij bos en heide

•
•

Gezellig centrum, bossen, vakantiegevoel, brocante markt, heidediensten, camping
Gezellig centrum. Mooie bosrijke omgeving waar het heerlijk fietsen en wandelen is. Aardige
mensen die elkaar en ons groeten. En natuurlijk denken we ook aan wat er in 1944 is gebeurd.

•

gezellig dorp

•
•

gezellig dorp en de Rusthoeve
Gezellig dorp met een groot aanbod van verschillende winkels! Het dorp heeft nog veel sfeervolle
gebouwen die zorgen voor deze gemoedelijke sfeer.

•

Gezellig dorp met gezellige winkelstraatjes en eet gelegenheden.

•

Gezellig dorp mooie omgeving

•

Gezellig dorp op de Veluwe

•
•

Gezellig dorp, centraal gelegen voor mooie uitstapjes
Gezellig dorp, leuke terrasjes, mooi winkelaanbod. Jammer dat je op zondag bijna nergens terecht
kan.

•

gezellig dorp, prachtige natuur om te wandelen en fiesten

•

Gezellig dorp, schoon dorp, vriendelijk personeel in de winkels

•

Gezellig dorp, vriendelijke mensen, diverse leuke winkels en eet- en drinkgelegenheden.

•
•

Gezellig dorp, vriendelijke mensen, prachtige bossen waar ik kan wandelen en fietsen.
Gezellig dorpscentrum, veel groen in en rondom Putten en fantastische bossen om in de fietsen.
Rust. Natuur. Vogels.

•

Gezellig fietsen en winkelen

•

Gezellig gastvrij mooi centrum moois winkels

•

Gezellig om te winkelen en ijsje van De Parel

•

Gezellig plaatsje

•

Gezellig plaatsje vakantie bestemming

•

Gezellig stadje. Leuk centrum met leuke winkels.

•

Gezellig Veluwe rustgevend lekker eten leuke fietstocht

•

gezellig winkelen en groot aanbod

•

Gezellig winkelgebied

•

Gezellig winkelstraat

•

Gezellig, gastvrij

•

Gezellig, mooie winkels en supermarkten.

•

Gezellig,leuke winkels,terrassen,genoeg parkeer terrein. Goede fietspaden,

•

Gezellig. Leuke winkels. Terrasje

•

Gezellig. Natuur. Winkels.

•

gezellige markt mooie bossen en heide

•

Gezellige plaats

•

gezellige winkels leuke terrassen
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•

Gezellige, sfeervolle Christelijke gemeente.

•

gezelligheid (4x)

•

gezelligheid en vriendelijke mensen

•

Gezelligheid, Vriendelijk, Doolhof, Gastvrij,

•
•

Gezelligheid, leuke winkels, gezellige terrasjes
Gezelligheid, mooie omgeving voor wandel en fietstochten. Mooi activiteiten programma, voor ieder
wat wils.
Gezelligheid, rust, mooie heide en bossen, goede fietspaden, gezellige mensen, leuke terrassen,
(Dikke Deur), wij komen al 14 jaar vele malen per jaar in Putten, meer dan 50 X, onlangs heb ik in de
Stentor gestaan, ik rijdt 5 kwartier om een drankje met vrienden te drinken in de Dikke Deur. Hof
van Putten, is top, overnachten wij in de winter. Verder in Stroe in een parkje een caravan. Putten is
voor ons Super.

•

•

gezelligheid, vakantiedorp,leuke zaken en leuke restaurantjes

•
•

Gezelligheid, veel cultuur en mooie winkels.
Gezelligheid, veel verschillende winkels, diverse mogelijkheden om uit eten te gaan, niet te
toeristisch,
Gezelligheid. Prachtige fiets- en wandelomgeving. Leuke terrassen. Mooie natuur. Gezellig centrum
met veel speciaalzaakjes.

•
•

Goed onderhouden stad

•

Groen (2x)

•

Groen - rust - gemoedelijk

•

Groen , plezierig, landelijk, sauna, Ravenest

•

Groen, klantvriendelijkheid, rust, bomen, anti stress, Putterheijde

•

groene bomen zeiden ze in mijn jeugd

•

Groene hart van de Veluwe, plezierig winkelen, enorm veel fietsplezier

•

Heerlijk fietsen in de prachtige bossen.

•

Heerlijk in de bossen en gezellig winkelen

•

Heerlijk op de Veluwe

•

Heerlijk rustig dorp, mooi omgeving. Vriendelijk

•

Heerlijke natuur

•

Heerlijke omgeving, prachtig dorpje.

•

Heide en papiermolens

•

Het bos

•

Het is een heel leuk plaatsje ten behoeve van toeristen, er is veel om gezellig te winkelen

•
•

het is erprachtigen een mooi dorpom te verblijven
Hoge gemeentelijke belasting voor camping gasten. Voor mij een reden om in Ermelo boodschappen
te doen zowel voor voeding als kleding e.d.

•

Horeca, Winkels, vakantie

•

Hotel De Vanenburg

•

Ijssalon de Parel

•

Ik aan de Puttense moordzaak en het meisje van strand nulde ��, mijn man aan deksels �

•

Kamperen, Wandelen en Fietsen

•

Kennissen van ons wonen er, mooie omgeving met veel bos, pannenkoekenrestaurant

•

Kerkdorp Veluwe kasteel Vanenburg

•

Kerkelijk, mooie, groene omgeving, wandelen, fietsen, mooie plekken om koffie te drinken, winkelen

•

Kibbeling op de markt. Bosrijke omgeving. Gezellige kleine dorpjes en stadjes
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•

Klein en gemoedelijk

•

Knus centrum, bosrijk, vakantiepark.

•

kom er al 73 jaar

•

Landal Heihaas (2x)

•

Landal heihaas en de mooie bossen/natuur

•

Landelijk en in een mooie natuurlijke omgeving

•

Landelijk, gezellig

•

Landelijk, Rust, Grote diversiteit aan zelfstandige detaillisten, vriendelijk.

•

Lekker buiten en fietsen

•

Lekker genieten. Mooie winkels. Lekker fietsen in de bossen.

•

lekker rustig mooi park

•

Lekker shoppen Gezellig kopje koffie drinken Vriendelijke mensen Leuke winkeltjes Markt

•

Lekker vakantie vieren in een leuk dorp

•

Leuk gezellig

•

Leuk centrum, refo, lekker ijs

•

Leuk dorp

•

Leuk dorp om te winkelen, veel supermarkten,mooie fiets omgeving.

•

Leuk dorp op de Veluwe met een, relatief gezien, groot winkelaanbod

•

Leuk shoppen

•

Leuk statje, gezellig. Alles is aanwezig.

•

leuke gezellige veluwse stad behulpsame mensen

•

Leuke plaats

•

Leuke winkels Mooie kerk Aardige mensen

•

leuke, vriendelijke gemeenschap

•

lieflijk gezellig dorp op de veluwe

•

Markt Winkelen Gezelligheid

•

Mijn hond. Die is in Putten geboren.

•

Mijn neef woont hier

•

Mooi (2x)

•

Mooi bos, veel bomen, eekhoorns.

•

Mooi bosrijk gebied, veel faciliteiten voor kinderen en een mooi centrum

•
•

Mooi dorp
Mooi dorp op de Veluwe in bosrijke omgeving. Waar je heerlijk kunt fietsen. Gezellige winkelstraat
met mooie winkels waar ik tegenwoordig mijn kleding koop bij van Ganswijk. Ook bij Hoogebeen al
wat meubels gekocht en nog gaan kopen. Waar je heerlijk kunt eten in diverse restaurants. Een
ijssalon met lekker ijs. En de mensen aardig en behulpzaam zijn waar je ook komt. Dit is niet slijmerig
bedoeld, maar ik spreek uit ervaring.
Mooi dorp vriendelijke mensen. Mooie bosrijke omgeving met mooie fietspaden en natuurlijk mooie
campings.

•
•

Mooi dorp, prachtige fietsomgeving

•

Mooi en gezellig dorp en een mooie omgeving

•

Mooi fietsgebied

•

Mooi Gemeente Dorp

•

Mooi speel locatie voor onze kleinkinderen.

•

Mooi, gezellig, leuke winkels en terrasjes en vriendelijke mensen...
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•

Mooie binnenstad, diversiteit aan winkels, gezellig,

•

mooie bos rijkeomgeving

•
•

Mooie bosrijke omgeving
Mooie bosrijke omgeving, om te wandelen en te fietsen. Ook de sauna bezoeken geven een extra
ontspannen gevoel in deze omgeving.

•

Mooie bossen

•

Mooie bossen, veel wandelgelegenheid. Gezellig centrum.

•

Mooie fiets omgeving

•
•

Mooie gemeente en schitterende omgeving
Mooie gezellige plaats met een grote verscheidenheid aan prachtige winkels, leuke restaurants en
heel vriendelijke, behulpzame bewoners. En niet te vergeten de schitterende omgeving.

•
•

Mooie groene omgeving
Mooie kledingwinkels, deftige straten, mooi onderhouden tuinen, bosbad, oorlog, portemonnee
verloren, Chinees de Muur, de Laak in het bos, vis kopen.

•

Mooie natuur en gezellige woonwinkels

•

Mooie natuur en landgoed Salentein

•

mooie natuur en mooie omgeving veel fietspaden

•
•

Mooie natuur en veelzijdigheid platteland, bossen en water. Vriendelijk dorp.
Mooie natuur met fiets- en wandelroutes. Leuk centrum met vriendelijke ondernemers. Geweldige
kerstmarkt en kerstsfeer, mits er geen Corona is.

•

Mooie natuur, rust, gezellig en mooi dorp.

•
•

Mooie omgeving Vriendelijke bevolking Goed en gevarieerd winkel aanbod.
Mooie omgeving Vriendelijke mensen Pittoreske omgeving met de kleine dorpen Goede
fietspaden

•

Mooie omgeving ,leuk levendig centrum

•

Mooie omgeving bosrijk

•

Mooie omgeving en bossen en putten mooi schoon

•

Mooie omgeving en een plaats die alles heeft!!!

•

Mooie omgeving voor te fietsen

•

Mooie omgeving, leuk centrum

•

Mooie omgeving, leuk stadje en onze chalet

•

Mooie omgeving, met veel bos! Gezellig centrum

•

Mooie omgeving.. gezellig stadje....vriendelijke mensen....

•
•

mooie plaats en staan op de Rusthoeve
Mooie plaats met prachtige bomen in elk jaar getij. Goede en veilige fietspaden. Vriendelijke
mensen. Een plekje waar ik als ik weer thuis ben heimwee naar heb

•

Mooie tijd

•

Natuur (2x)

•

Natuur Veluwe

•

Natuur en fietspaden en dieren

•

Natuur en gezelligheid

•

Natuur en recreatie

•

Natuur gezelligheid rust

•

Natuur leuke plaats relaxed

•

Natuur vogels rust eekhoorn

•

natuur, bossen, weilanden, gezellig centrum, heide, centrum slechte bestrating
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•
•

Natuur, buiten, gezelligheid, voelt als thuiskomen
Natuur, de bossen, de heide, het dorp met leuke winkels, de leuke waterkeien naast de visboer en
boekenwinkel, de mooie omgeving van Putten, schovenhorst, fietsen en wandelen door de bossen,
de grafheuvels. De Wilde dieren.

•

Natuur, dieren en vogels, leuke plaatsjes, fietsen, wandelen, terrassen, winkels, water

•

Natuur, gezellig centrum, Sprielderbos, fietsen en wandelen

•

Natuur, horeca, winkelen

•
•

Natuur, mooi dorp, mooie voorzieningen
Natuur, ontspanning, fietsen, vakantie, familiytime, even helemaal tot jezelf komen, herinneringen
maken

•

Natuur, recreatie, veiligheid,

•

Natuur, rust,

•

Natuur, rust, plaatsjes, comfort, wandelen, fietsen, winkelen, terrassen,

•

Natuur,rust,fijn winkelcentrum mooi wandel en fietsomgeving

•

Natuur. De Veluwe en de Gelderse vallei

•

Natuur/ bos,hei,weilanden,water.Vriendelijke inwoners.

•

netjes, gezellig

•
•

Nog niets, ik ben er nog niet geweest
Noten kopen bij de kaasboer, SDC Putten, vakantiepark Landal, leuke restaurant keuzes, bospad
Putten, bossen

•
•

Omgeving
Omgeving mooi afwisselend mooi winkelcentrum genoeg verschillende winkels vriendelijk
behulpzaam mensen.

•
•

Ons prachtig verblijf in onze stacaravan op Putterheijde!
Ons schalet Natuur, wild, gezelligheid, mooie winkels, ontspannende omgeving, fietsen,
wandelen

•

Ontspannen, gemoedelijk, vriendelijke mensen, gezellig, bos

•
•

Ontspanning, bos, heide, rust, natuur
Ontzettend mooie natuur, een prachtig dorp een plek waar wij veel rust vinden en waar we echt nog
veel vaker naartoe zouden willen op vakantie!

•

Oorlog

•

Oorlog, vrienden, sauna

•

Oorlogs geschiedenis

•
•

Op zondag uitgestorven Door de week leuk dorp
Oude monumenten, bossen,hei, fietsen, wandelen Gezellige restaurantjes in centrum. Makkelijk
bereikbaar met fiets en auto. Goede bewegwijzering in de stad.

•

Pannenkoeken, familie, mooiste dorp Veluwe, ijsje eten, bosbad Putten.

•

Pannenkoekhuus

•

Parel state en pannekoeken

•

Prachte plaats met heel mooie omgeving

•

prachtig plaatsje

•
•

Prachtige bossen, heerlijk fietsen, leuk winkelcentrum.
Prachtige natuur, gezellig dorp Putten, aardige en behulpzame mensen. "Normen en Waarden" zijn
hier nog aanwezig!

•

Prachtige natuur, leuke vriendelijke mensen

•

Prachtige omgeving

•

Prachtige omgeving super
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•

Prachtige omgeving, gezellig centrum en heerlijk uit eten geweest

•
•
•

Prachtige omgeving, gezellig dorp
Prachtige omgeving, heerlijk winkelen en gezellige mensen. Fantastische weekmarkt, prachtig
zwembad, centraal gelegen
Prachtige omgeving, super aardige bevolking, fijn aanbod van winkels ,goede aanwijzing
parkeerplaatsen en genoeg te doen in omgeving voor gezinnen en de grijze golf ( haha zijn wij )
komen er regelmatig ondanks de afstand 113 km heen en 113 km terug ! Soms zelfs in een dag!!!!
Ga zo door!

•

Putten geeft mij het sublieme vakantiegevoel!

•

Puttense markt

•

puttense moordzaak

•

Rand van de Veluwe. Natuur. Prachtige fiets-/wandel omgeving.

•

Razzia - 2e wereldoorlog Het in de Put zitten

•

Razzia 2e wereldoorlog

•

Razzia Putten

•

recreatie en gezellig dorp

•

Recreëren

•

Recreëren, natuur en kamperen

•

Rust

•

rust, bossen ,fietsen , natuur.

•

rust en de bossen

•

Rust en mooie omgeving

•

Rust en natuur

•

Rust en Natuur

•

Rust en natuur. Oorlogsverleden.

•

Rust en natuurbeleving

•

Rust en ruimte

•

Rust en Werken bij het chalet

•

Rust natuur gezelligheid mooi winkelhart

•

Rust natuur ontspanning

•

Rust, bos en heide en een gezellig dorp.

•

Rust, bos, lekker fietsen gezellig dorp waar je goed kan winkelen.

•

Rust, bos, leuk winkelen, prachtig fietsen

•

Rust, bos, vakantie, ontspannen, wandelen, fietsen

•

Rust, bossen, camping, fietsen, wandelen

•

Rust, bossen, schoon, vriendelijke mensen

•

Rust, fietsen en eten.

•

Rust, gezelligheid, leuke winkels en in de omgeving prachtige bossen

•

Rust, groene omgeving en onze chalet.

•

Rust, mooie natuur, fijne omgeving. Zou er graag wonen

•

Rust, mooie natuur, wandelen in bossen, mooi dorpje.

•

Rust, natuur en ruimte.

•

Rust, natuur, aardige mensen, leuke winkels, knevel, landal

•

rust, natuur, leuke winkels

•

Rust, natuur, toerisme, zondag alles dicht
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•

rust, natuur, vriendelijkheid,

•

Rust, prachtige natuur en afwisselende landschappen.

•

Rust, prachtige omgeving. Gezellig dorp

•

Rust, ruimte en natuur

•

Rust, ruimte, veel groen, fijn centrum, gezellig

•

Rust, stilte, bos, geur, vogels

•
•

Rust, Veluwe, Schoon, heerlijk ijs eten
Rust, vriendelijkheid, gastvrijheid,bossen, prachtige cam ‘t Ravenest waar we een chalet hebben, wij
komen al 50 jaar in Putten

•

rust, wandelen, fietsen, gastvrijheid.

•

Rust,gezellig mooie omgeving

•

Rust,ruimte en natuur

•

Rustig dorp

•

Rustig, dorps, kleinschalig, vriendelijk

•

Rustige omgeving mooie natuur.

•

rustige omgeving, bos, leuk dorp

•

Rustige plaats , veel faciliteiten, mooie omgeving met toegang tot de Veluwe

•
•

S i.v.m 89jjc jh uf
Schitterende bossen, heide, natuur, sfeervol dorp. Mooi en heel informatief historisch museum De
Tien Malen: hier werken zeer gastvrije en klantvriendelijke vrijwilligers.

•

Strand nulde

•

t ravenest ,mooie camping. Van uit putten kan je alle kanten op fietsen.

•

Thuiskomen

•

Thuiskomen voor ons, vorige woonplaats

•

Toen ik jong was, kwamen wij hier ook graag met mijn ouders

•

Tot mijn 18e heb ik hier gewoond!

•

Vacation

•

Vaka2

•

vakantie

• Vakantie (6x)
•

Vakantie fietsen natuur

•

vakantie natuur en lekker fietsen

•

Vakantie park Heihaas.

•

Vakantie, bos, gezellig.

•

Vakantie, bos, heide, fietsen, wandelen, De Parel, gezellig dorp

•

Vakantie, camping, bos

•

vakantie, gemoedelijk dorp, fijne omgeving, jeugdsentiment.

•

Vakantie, rust, ontspanning, fietsen, wandelen, fijn dorp, weekmarkt, bos.

•

Vakantie, rust, ruimte, fietsen, bos, wandelen

•

Vakantie, vis eten op markt, bossen, solse gat, pannenkoek eten

•

Vakantie,rust, genieten, Veluwemeer......

•

vakantie.

• Veluwe (7x)
•

Veluwe Natuur Wandelen Fietsen Bossen
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•

Veluwe bossen, gastvrijheid, rust

•

Veluwe en bossen/natuur

•

Veluwe fietsen lekker eten

•

Veluwe meer, gezellig,natuur en rust, vriendelijk heide,

•

Veluwe, bos

•

Veluwe, bos, dorp, beetje saai

•

Veluwe, bosrijk, Nette gemeente, gelovig.

•

Veluwe, dorp, gemoedelijk, streekproducten

•

Veluwe, gezellig centrum

•

Veluwe, razzia putten

•

Veluwe, sfeervolle dorpjes.

•

Veluwe, vrije tijd, ruimte.

•

Veluwe. Natuur. Mooi centrum Veel restaurants

•

Veluwe/bossen

•

Veluwemeer. Ramp in oktober 1944.

•

vlakbij ermelo

•
•

Vriendelijk gastvrij en beHeerst
Vriendelijke mensen, afwisselende omgeving & natuur, prachtige fietsroutes en veel leuke dingen
voor de kids!

•

Vriendelijke mensen, bos, heide, wild, heerlijk eten, rust, fietsen & wandelen, Landal, water

•

Vriendelijke mensen, erg nette gemeente, duidelijke communicatie, mooie natuur.

•

Vriendelijkheid, Veiligheid.

•
•

Vrije ruimte, natuur, bossen relaxen.
vroeger gewoond in Putten en vind het leuk om te zien hoe dingen veranderd zijn. Putten is dus
voor.mij een herinnering met nieuwe dingen.

•

Vrouwtje van Putten

•

waar is de veiligheid

•

Waar ons chaletje is.. Vakantiegevoel, vriendelijkheid. Gezellig

•

Wandelen bossen fietsen heide reeenstoofpot

•

Wandelen, fietsen, dagjes uit in en omgeving putten, winkelen, restaurants, gezelligheid

•
•

Wandelen, fietsen, hei, bossen
Wat een vriendelijke mensen Ongelooflijk veel leuke winkels Heerlijke omgeving en rust. Prachtige
fietspaden.

•

Wat putten overkomen is in de oorlog

•

Waterputten Olieputten

•

Week/Jaarmarkten, Grote kerk, SDCP, terrassen

•

Weg met veel herrie tussen putten en garderen en 80 km zou 60 moeten zijn

•

Weg uit de hectiek van de Randstad

•

Winkels veluwe natuur
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Bijlage 2 Andere redenen om een vakantie in Putten door te brengen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanwezigheid camping
Ben in Putten opgegroeid
Bezoek aan putten en kamp Amersfoort en Loenen.
booking.com
buggy tocht
Chalet in Ermelo
De omgeving
De veluwe
dicht bij de kroondomeinen waar we graag naar toe gaan maar ook spielder en speulderbossen
Door de sauna hier een camping gezocht en gevonden
Doorreis
eigen accommodatie in ermelo, geniet van de omgeving
Eigen sanitair bij caravan
eigen tourcaravan
Familie staat er op de camping
goede ervaring met de camping waar we al; enige jaren komen
Het Hollandkoor repeteerde in de Oude Kerk en daardoor Putten en kerk leren kennen
Ik kom mijn leven lang al 5 jaar hier in de omgeving, dagjes uit of vakantie
Jeugdherinneringen
Klompenpaden lopen
Landgoed Salentein
Mooie fiets omgeving
Mooie omgeving
Onze dochter woont hier
Roots van mijn echtgenote liggen in Ermelo en Putten
Seizoenplaats met eigen sanitair
Ter overbrugging naar de kinderen
Veel leuke dingen te doen in deze omgeving
Via Natuurhuusje...
Vriendelijke mensen en winkels
We komen Almere dan 60 jaar op de Veluwe, waarvan 30 in Putten
Wij komen al meer dan 30 jaar in Putten
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Bijlage 3 Andere activiteiten of bezoeken - tijdens vakantie in Putten
•

Ambacht en speelgoed museum

•

Beelden- en rozentuin Garderen

•

Beeldentuin (2x)

•

Belevingsboerderij fietsen door het bos

•

Ben minder valide dus afhankelijk van anderen

•

Boerderij Pret (3x)

•

Dagje Harderwijk

•

Dat gaan we voor de zomervakantie nog plannen

•

de Roosendaal, strand nulde

•

Dierenpark Amersfoort

•

Dierentuin

•

Diertuin Beekse bergen

•

Dorpskern

•

fietsen in de prachtige natuur

•

fun shoppen in Ermelo, Barneveld Nunspeet

•

Gaan nog op onderzoek uit

•

Genieten van fietsen in de omgeving. En dan op een bankje uitrusten en kijken naar de natuur.

•

Genieten van rust en vrije tijd.

•

Geo cache vinden, boshuis drie, schaapskooi Ermeloo, motorrace daarnaast, hans en grietje

•

gewoon bij het huurhuisje blijven, genieten van de stilte, een boek lezen en tot rust komen

•

Golfclub

•

Harderwijk

•

kennissen bezoeken in Nijkerk

•

Klompenpad Oldenaller

•

Kom op dit moment om eens van rust te kunnen gaan genieten, nu we met pensioen zijn.

•

Kootwijk, Barneveld

•

kringlopen bezoeken

•

Kröller-Müller

•

Landgoed Salentein in Nijkerk

•

Lezen

•

Maisdoolhof en speelpark

•

Mennen

•

musea harderwijk, bieb, basic fit harderwijk

•

Museum Zwolle

•

Natuur in met fotocamera

•

Oorlogsverkeden

•

Openluchtmuseum Arnhem, Bakkerijmuseum Hattem, Beeldentuin garderen.

•

Overal fietsen

•

Paar dagen genieten van de heerlijke bosrijke omgeving.

•

Radio Kootwijk

•

Schaapskooi. Zandsculpturen. Op dinsdag enkele attracties gesloten

•

Spakenburg
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•

Staverden

•

sup/strand Nulde

•

Tuinen in Apeltern bezoeken

•

Tuinieren

•

Uitrusten

•

Uitrusten en tuinwerken

•

wandelen , fietsen in omgeving

•

wandelen en fietsen veel in de omgeving

•

Zandsculpturen (4x)

•

Zandsculpturen Elberg en museum Nijkerk

•

Zeumerenmeer

•

Zwembad in Ermelo

Bijlage 4 Andere activiteiten of bezoeken - tijdens dagje uit in Putten
•

De huifkar (2x)

•

De Blokhut Putten

•

De Roosendaal met kleinkinderen

•

Escaperoom

•
•

Escaperoom, bos
Eten bij pannenkoekenrestaurant de
huifkar

•

Het dorp zelf

•

Kringloop

•

Midget golf (2x)

•

Pannenkoekenhuis de huifkar

•

Putten heeft niks

•

Pluktuin

•

Rustpunt

•

Speelboerderij

•

Sport

•

Stukje bos gelopen

•

Uiteten en midgetgolf

•

Visite (2x)

•

Vriendin op camping bezoeken

•

Wekelijks boodschappen doen

•

Winkelen (5x)

•

Winkelen en kringloop

•

Zijdehoen evenement
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Bijlage 5 Verwachtingen
Deze antwoorden hebben betrekking op zowel de dagbezoekers als op de vakantiegangers.
Beter dan verwacht in Putten
•

Alles

•
•

Alles! Wij hebben genoten en genieten nog steeds! Alles dichtbij, heerlijk met de familie op pad �
Altijd heel gezellig , mooie winkels en Horeca. Parkeren alleen vrij kort in het centrum. Misschien is
er wel een parkeerplaats waar je langer kunt parkeren. Curiosamarkt bezocht maar moest echt
rekening houden met parkeren.
beter dan verwacht is, dat we vanuit ons huisje op het veluws bospark heel snel in het bos zijn. En
dat we aan de rand van het veluws massief zitten, dicht bij de weilanden. Wat ons ook steeds
opvalt dat het hier in de omgeving ( bos) rustig is!!

•

•
•

Centrum
dat je alles hebt wat je nodig hebt, gezelligheid van de terrassen winkels allemaal in de buurt. en
toch ook de rust van de omgeving waar putten in ligt.

•

De aardige mensen en de wijze waarop je in winkels wordt geholpen.

•

De gastvrijheid

•

De gemoedelijke en gezellige sfeer. Gezellige winkels

•

De gezellige sfeer en het winkelaanbod waren super!

•

de gezelligheid en de natuur

•

De gezelligheid van het dorp en winkel aanbod

•

de ligging

•
•

De mensen zijn super lieve
De mooie natuur, gezellige plaats, prachtige (mode)winkels, leuke restaurants en de vriendelijke
mensen.

•

De natuur, fiets en wandelpaden. De gezellige markt. De rust vooral buiten de vakantie periodes.

•

De omgeving De winkels De fietspaden en bewegwijzering De vriendelijke mensen

•

De omgeving is nog veel mooier dan gedacht

•

De omgeving, wat er te bezichtigen was, de natuur.

•
•

de pannenkoekenrestaurant de huifkar was super goed de lekkerste pannenkoek ooit gegeten
De prachtige fietspaden, goeie wandelroutes, vrijheid van wandelen in de bossen en op de hei,
ruime aanbod van winkels in Putten.

•

De vriendelijke mensen in de winkels, behalve bij Albert Heijn. De mooie fietspaden. De natuur.

•

De winkel en de natuur rond Putten

•

Gastvrijheid

•

Gemoedelijke en gezellige sfeer

•

Geweldige, afwisselende natuur

•

Gezellige sfeer, mooie winkels

•

Gezelligheid

•

Gezelligheid en mooie omgeving

•

GezelligMoo Goedefietsie natuur bossen landerij goede fietspaden

•

Het aanbod in de winkels was veel beter dan verwacht!

•

Het centrum en de vele restaurants

•
•

Het heerlijke dorpsgevoel en kleinschaligheid .
Het weer zat erg mee, waardoor de natuur op zijn mooist was. De gerenoveerde markt was
aantrekkelijk.
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•

Het winkelaanbod. En weinig winkels die leegstaan.

•
•

Hoe groen, natuurlijk en fris
Ik dacht minder gezelligheid en kleiner. Er is veel in de directe omgeving te zien en te doen. Keurig
onderhouden dorp. Echt de moeite waard om terug te komen.
Ik had geen idee dat Putten zo’n gezellig centrum had. En overal dichtbij om naar toe te fietsen,
Harderwijk, Ermelo, Nijkerk, Spakenburg, voorthuizen, Garderen en nog veel meer.

•
•

Meer leven dan gedacht

•

Mooie natuur

•

Mooie natuur, goede info (borden) alles goed bereikbaar

•

Natuur huisje eten

•

Natuur is prachtig rustig en goed begaanbaar. Mooie en goede fietspaden. Zelfs door het bos.

•

Nee goede verwachtingen

•

Omgeving

•

Restaurants, winkels en markt

•

Rustig en veilig (Corona) Kwam leuk, aardig, kleurrijk theater- stel tegen die mij een lintje gaf!

•

Sfeer

•

Skatepark, het weer, klompenpad, midden in de natuur en toch overal dichtbij

•

Veel gezelliger en interessanter dan vroeger

•

Veel groen, prima voorzieningen en een fijne mentaliteit heerst er.

•

Vooral de natuur, bossen...

•
•

Vriendelijke rustige sfeer Ruimte
Wij vonden het geweldig. Na jaren naar Limburg te gaan hebben wij dit keer gekozen voor Putten en
daar hebben we geen spijt van. We willen hier zelfs een chalet kopen om in de toekomst vaker te
kunnen gaan. (Nu nog een chalet naar onze wens vinden)

•

Wist niet dat deze beleef boerderij er was. Super gezellige plek.

Minder dan verwacht in Putten
•
•

Dorp niet erg gezellig. Weinig te doen op regenachtige dag.
Ik mistte de sfeer op het marktplein . De mooie oude bomen waren vervangen door kleintjes. Er zij
best veel lege winkelpanden.

•

weinig zweer in het centrum .
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Bijlage 6 Opmerkingen en suggesties
In deze bijlage een overzicht van de opmerkingen en suggesties van de respondenten.
•
•
•

Prima plek, geen tips houden zoals het is. Knus
1x per jaar een aantal gratis zwembadkaartjes in het Putter zwembad voor alle chalethouders ivm de
toeristenbelasting en alle uitgaven die wij doen
Aanpak van het ‘s nachts racen met auto’s, quats, motoren, brommers enz. En aanpak van het
illegaal afsteken van vuurwerk. Elk weekend is het raak met dit vuurwerk.

•
•

Alleen met fietsen kan het weleens gevaarlijk zijn door de wielrenners
Alleen positief. Wij fietsen veelvingerig de omgeving. Prima bewegwijzering en zeer goede
doorstroom wegen. Mooi aangelegde paden. Top!

•
•

Als fietser vind ik de Engweg gevaarlijk en zeer druk en dan bedoel ik het stuk waar de molen staat.
Als ik op de fiets naar Putten ga ben ik toch zeker een middag onderweg en ik zou het heel fijn
vinden als er ergens een mogelijkheid was om naar een toilet te gaan!
Als jullie zorgen dat het mooi weer is, dan kom ik zeker terug! Haha. Nee, niks op aan te merken. Een
fijne week in Landal Heihaas gehad!
Als punt van aandacht zou ik graag willen melden dat de bestrating in het centrum van Putten erg
ongelijk is. Ik ben meerdere malen door mijn enkels gezwikt (en loop nooit op hakken). Naast het
ongelijke vind ik ook het patroon van de bestrating zeer onrustig. Het is geen geheel.
Als wandelaar moet je vaak op een fietspad lopen wat gevaarlijke situaties oplevert. Er zou een
wandelstrook aanwezig kunnen zijn of bord dat wandelaars op fietspad lopen. Veel hondenpoep
achter Landal Heihaas op de heide. Verplichtingsborden met opruimen poep en zakjes en
poepbakken aanbrengen en handhaven.

•
•
•

•

Banken langs de fietsroutes

•
•

Bedankt voor de fijne vakantie gemeente Putten! � groetjes van fam de Boer
Beleid ontwikkelen om verouderde recreatieverblijven te verbeteren. Gebruik maken van keuringen.
Beleid ontwikkelen om gebiedseigenheid te bevorderen om negatieven praktijken te voorkomen.

•
•

Beter aanbod horeca (fine dining)
Beter dan dit wordt het niet. Op weg naar een oostelijker of noordelijker bestemming maken we
meestal een tussenstop in Putten, maar een weekje in een bungalowpark verveelt ook nooit.

•

beter onderhoudt van de fietspaden

•

Bewoners meer ondervragen / laten spreken.

•
•

Bier op de Kermis
Blijf bij jezelf. Ga niet ineens het belang van toerisme boven de eigen inwoners stellen. Ik weet niet
of dat gebeurd, maar vaak gaat daar veel aandacht naar uit en worden bewoners die er het hele jaar
wonen vergeten.
Blijf routes onderhouden. Zorg ervoor dat ruiters geen gebruik maken van wandel en fietspaden.
Fietspaden vrij houden van wielrenners en mountainbikes. Het is onvoorstelbaar dat op prachtig
zandwegen mountainbikers toch op fietspaden hun sport uitoefenen belachelijk. Agressie loopt op
door deze gebruikers. Kijk goed naar rustpunten met bankjes tegenwoordig zijn deze bankjes vaak
bezet. |Een groot compliment voor campinghouders. Draag ook zorg voor toekomst.
Blijven onderhoud fiets- wandelpaden. Zorg voor dat mountainbiken en racefietsen de recreanten
op jagen. Hou horeca prijzen in de gaten

•

•
•

Bosbad Putten en hei

•
•

breng meer zweer en gezelligheid in het centrum .
Daar kan ik geen mening over geven,omdat ik namelijk ,tevreden ben,en gewoon zelf weer alles wil
bezoeken.omdat t lang geleden is,mvg jopie.

•
•

Dat er op zondag meer open is.
de bekeuring als je per ongeluk je parkeerkaart vergeet schandalig hoog niet normaal 104 euro zeer
onvriendelijk
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•

De fietspaden door de bossen zijn heerlijk! Een belangrijke tip: de fietspaden in de bossen, welke
niet van betonplaten zijn, maar van teer, zijn ZEER smal, ik schat minder dan een meter breed (het
stuk vanaf het Solse Gat richting Boshuis Drie bijvoorbeeld). Voor vooral de oudere fietsers is dit erg
smal als er tegenliggers/inhalers zijn. Vaak zijn ze onzeker of hebben zijspiegels en zijn daardoor
breder. Als er dan iemand passeert op zo’n smal stuk, bijvoorbeeld wielrenners, zie ik maar al te vaak
dat het nog maar net goed gaat en dat het een kwestie van tijd is voor er gebotst wordt of de aarde
greppel verdwijnt en daardoor ten val komt.

•
•

De fietspaden in het Sprielderbos zijn aan vernieuwing toe. De randen brokkelen af.
De provinciale weg langs museum de Tien malen vind ik wat gevaarlijk met oversteken. Het verkeer
rijdt hard. Bij de Tien malen stond niet duidelijk aangegeven, dat er 100 meter verderop een
parkeerplaats was. Dit stond pas verderop bij een bord waar juist verboden toegang stond. De eerste
maal keerde ik daarom, omdat ik het niet goed begreep. Mag duidelijker. Verder schitterende
omgeving.

•

De Roosendaal was een onverwacht leuke verrassing!

•

De visboer heeft heerlijke vis

•

Doe vooral verder zoals jullie bezig zijn,wij komen zeker terug met vrienden!!!�

•

Doe wat moeite voor minder overvliegende vlietuigen/straaljagers.

•
•

Doehetzelf winkel in/bij centrum
Door COVID missen we wel de gezellige muziek avonden op het plein. Sommige smalle fietspaden
mogen wel iets breder.
Doordat op zondag al veel horecagelegenheden dicht zijn, is het erg onaangenaam dat op maandag
ook veel horeca dicht is.

•
•
•

Een deel van de fietspaden kan nog verbreed worden.
Een probleem is de vele elektrische voertuigen in het bos van mensen die een dagje uit zijn en dat
huren .dat is al verscheidene keren net goed gegaan.

•

een tip pannenkoekenrestaurant de huifkar

•
•

Eigenlijk niet zo veel. Wel een mooie nette markplaats, met veel kramen!
Er een duidelijke toename van toeristen merkbaar en zichtbaar. Het zijn vooral ouderen die
veelvuldig gebruik maken van het fietswegennet. Echter op teveel plaatsen zijn de fietspaden (vooral
in het bosgebied) eigenlijk te smal. Oudere verkeersdeelnemers zijn niet zo heel stabiel meer tijdens
het fietsen. Juist wanneer er door de toegenomen drukte steeds meer tegenliggers zijn, is dit
inmiddels een probleem. Het passeren is een gevaarlijk gebeuren geworden die zorgt voor
valpartijen en bijna valpartijen. Mede ook doordat met snel met het voorwiel van de fiets naast het
dikwijls verhoogde en verharde fietspad terecht komt. Er is dan geen houden meer aan en een val
ligt dan voor de hand. Voorstel cq suggestie: inzet op verbreding van de daarvoor in aanmerking
komende fietspaden in de betrokken bosgebieden.
Er verdwijnt veel groen in putten (woonwijken) zelf, dat vind ik jammer. De enorme rotondes zijn
een beetje overdreven voor het weinige verkeer en gaan weer ten kosten van de natuur, en het
wordt er zeker niet veiliger door. Ooit was er de Veluwe-reispas waarmee je goedkoop met
openbaar vervoer in de regio kon reizen, een bijzonder goed initiatief om het autoverkeer terug te
dringen! Zouden jullie weer moeten invoeren! Hou het winkelgebied open (niet overdekt) en
kleinschalig, daarmee hou je het centrum gezellig en in overeenstemming met het dorpse karakter
van Putten.

•

•
•

fiets tochten,wandelingen
Fietsen in de winkelstraten, meer controle en de wegwijzing momenteel bij de Dikke Deur is erg on
duidelijk en gevaarlijke, dit i.v.m. bouw pand t.o. AH.

•

Fietspaden in bos, kuilen en los zand. Veelal te smal.

•

Fietspaden in de bossen verbreden en egaliseren.

•

Ga zo door heerlijk de winkels dicht op zondag!

•
•

Ga zo door. Blijf aandacht houden voor veilige fietsroutes
Garderen attenderen op situatie verkeersveiligheid ( lees: bij binnenkomst vanuit Putten. Ijssalon in
bocht) Levensgevaarlijke situaties!
m
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•

Garderense weg maximaal 60 km/uur maken

•
•

Gastvrije ondernemers gesproken met een goed samenhorigheidsgevoel
Geef je centrum iets beter aan.we reden er langsop en doordat we verkeerd reden zagen we pas in 2
de instantie het centrum

•

Geen aanbevelingen. Voor ons is alles naar wens.

•

geen aanmerkingen het gevoel is goed

•
•

Geen aanmerkingen....hou zoals het is...onwijs genieten..
Geen bijzonderheden, misschien om over na te denken borden te plaatsen op de boswegen om licht
te gaan voren voor automobilisten, bij somber weer soms niet zichtbaar.

•

Goede en veilige fietspaden

•

Gooi er af en toe eens wat live muziek in. Gezellig bij de terrasjes in het centrum.

•
•

Graag meer evenementen
Heb in de antwoorden mijn verbazing al uitgesproken over gebruik van "christenen" Waarom deze
groep apart benoemen?
Helaas merk in dat Putten niet te goede mee gaat in de vaart der volkeren. Voor het aantrekkelijke
en door iedereen fijn te gebruiken centrale plein is verandert in een naar, koud, lelijk,
onaantrekkelijke stenen vlakte waarbij weer voornamelijk aan parkeren is gedacht. Ideeen om
prima functionerende rotondes megalomaan te veranderen in giga-rotondes is ook een erg slecht
plan. Ik denk dat de gemeenteraad graag de plaatselijke aannemers spekt, te regelen in onderonsjes
na kerkbezoek.
Het enige nadeel (vandaar redelijk onveilig aangevinkt), is dat het ons stoorde dat er auto's door de
winkelstraat rijden. Wij hebben jonge kinderen dus dat is dan echt niet fijn. Maar ook als we er met
z'n tweeën zouden lopen zouden we het niet fijn vinden. Je moet constant uitkijken of er geen auto
rijd.
Het enige probleem is de fietsers tussen het winkelend publiek.. daar zou handhaving beter op
kunnen letten
het fietsen in de dorpsstraat is zeer onveilig. ik heb af en toe het idee dat ze mij als fietsenrek willen
gebruiken. Hier moet wat aan gedaan worden! hoek dorpsstraat en de achterstraat moet her
ingericht worden. een door steek bij de boekhandel is mogelijk en wenselijk.
Het is een top gebied. Rijden wel af en toe auto's en brommers in de bossen. Dat zou je niet direkt zo
verwachten. De afwisseling van bossen en landerijen is ook erg mooi. Hoop dat de bossen qua
oppervlakte niet minder worden. We genieten in ieder geval van de omgeving. Wat betreft Putten
zelf is het winkel aanbod ook prima. Het lijkt ook een fijnewoonplaats, maar het werk zit helaas op te
ver rijden.
Het is goed zoals het is, wie weet gaan we er wel wonen als we alle dagen tijd hebben. het voelt als
thuis.
Het is lastig om een goed restaurant met een gezellig terras te vinden in Putten. Snelheden op
provinciale wegen lijken op aanbevelingen. Vooral forensen houden zich daar niet aan.
Het is vast niet te realiseren maar markt op zaterdag zou top zijn om meer verschillende mensen
naar de markt te trekken en tegelijk gebruik te maken van horeca. Ik vind het jammer dat nu vooral
senioren en moeders op de markt te vinden zijn...
Het is voor mensen uit Friesland deksels goed opletten bij een rotonde. De voorrangsregels zijn hier
niet altijd even consequent en vaak verschillend met die in Friesland.
Het is vooral druk in de weekends, waardoor het overvol op de smalle fietspaden wordt. Het
prachtige fietspadennet zou ter wille van de veiligheid verbreed moeten worden.

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

het kleine opvouwbare boekje met info over Putten is heel handig

•
•

Het melkmeisje bakkerij en ijswinkel. Zo leuk om daar buiten te zitten.
Het was leuk vertoeven in Putten en genieten van de natuur met haar zeldzame inwoners zoals
eekhoorns, spechten etc.

•
•

Het zou fijn zijn als de lege panden weer met leuke winkeltjes gevuld zouden worden
Het zou leuk zijn als er ook eendaagse evenementen buiten de schoolvakanties georganiseerd
worden. Bijv braderie, kunstmarkt, brocante o.i.d.
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•

Het zou wenselijk zijn en passend in de huidige tijd dat er op zondag supermarkten open zijn.

•

horeca plein maken straalt gezelligheid uit

•

Houd het dorpsgevoel in centrum in stand .

•

ik kom er al 38 jaar,en ik blijf komen.bosrijke omgeving moet zo blijven

•
•

ik sta al meer dan 20jr op eenvasteplrek in putten enik wiln iks anders
Ik vind Putten een aardig dorp maar gezien de hoge toeristenbelasting wordt de toerist als belasting
gezien. Ik mijd het dorp en geniet van de mooie omgeving en andere dorpen en stadjes om mijn geld
uit te geven

•
•

Ik vind Putten een leuke stad, waarbij het binnen komen in Putten een gezellige uitstraling heeft.
Ik vond en viel mij op dat de terrassen niet geveegd waren en veel groen tussen het straatwerk. Bijna
op alle terrassen staat slordig en niet uitnodigend rommelig om het terras . Dat viel mij meerdere
malen op jammer kan echt beter.

•
•

In de bossen meer terrasjes
In de enquete wordt nergens het effect van Covid19 genoemd, terwijl dat en verstorende invloed
heeft op wat kan en wat mag, met name t.a.v. "binnen-activiteiten"
in deze corona tijd is het van belang dat we de veiligheid en de gezelligheid goed en veilig samen
laten gaan. daar zijn jullie zeker in geslaagd. waar ik nog wel aan kan storen is de fietsers in de
winkelstraat. mede omdat er niet echt een stoep is voel ik me daar wel eens bezwaard onder
In hotels of b&b meer folders over wat er te doen is in de omgeving putten. Of de site van de
activiteiten beter bijwerken. Bv. Stond er vanaf 17:00 open. En dan bellen we en dan horen we dat
ze op vakantie zijn. En het is dan zeer vervelend dat we het laatste moment nog even snel iets moet
regelen voor eten.

•
•

•

Jammer dat de Stationsweg zo lang is afgesloten, verder geen problemen.

•
•

Jammer dat er geen winkels open zijn op zondag.
Jammer dat er met afvalzakken gewerkt wordt. Het oogt op de ophaaldagen erg slordig en niet meer
van deze tijd.

•
•

Jammer dat er op zondag winkelsluiting heerst. Alhoewel het daardoor rustig is.
Jammer dat er redelijk veel winkel leegstand is. Speelgoedwinkel in centrum wordt gemist.
Misschien een wat aantrekkelijk winkelcentrum voor winkelendpubliek.

•

Jammer dat er weinig invaliden plekken zijn rondom het centrum….

•
•

Jammer dat op zondag alles gesloten is, maar dat moeten wij respecteren.
Jammer, dat veel horecagelegenheden op maandag gesloten zijn….maar dat mag de pret niet
drukken!

•

kom al vele jaren in putten prachtige natuur.heb geen tips het is goed zo.

•
•

Komt heel graag in Putten en omgeving, als ik er werk zou vinden zou ik er dolgraag willen wonen
Kortere periode wegafsluitingen. Niet zoals nu. Waterweg/zuiderveldweg/Stationsstraat en
komende 1,5 jaar Waterweg. Stationsstraat nog niet klaar!

•

Laat veel meer zien over het traumatische verleden van de Puttenaren en de klederdrachten

•
•

Langere parkeertijd om te winkelen en voor een evenement in het centrum.
Liever geen los lopende honden over heide gebied. Volgens mij is hun ontlasting ook erg slecht voor
de heide. En voor de schapen zijn de honden ook storend. Liever niet te grote parkeerplaatsen bij
natuurgebieden. Wel gehandicapte parkeerplaatsen. Stimuleer mensen liever om fietsend of lopend
te komen.
Maak permanente bewoning op campings/parken mogelijk. Hierdoor komen er veel woningen
beschikbaar.

•
•

Maar invalide vriendelijke

•

Marketing zou meer moeten doen met rust ruimte en water voor recreatie in Putten

•

Meer activiteiten voor jongeren, denk aan uitgaansgelegenheden
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•

Meer afvalbakken bij bankjes in het bos,en wordt er niet te veel gekapt waardoor er kale plekken
zijn. Geen gemotoriseerde gemotoriseerde voertuigen in het bos ,als er een groep quats voorbij
komt is er heel veel lawaai en stof.

•

Meer dag accomodaties.

•

Meer doen voor doelgroep 40 plus Muziek feest ect ect

•
•

Meer pleinfeesten voor jongeren!
Meer toeristische faciliteiten, verhuur e-scooters enz., nog meer verbetering van fietspaden, meer
bankjes (vooral in bos)
Mensen er op attenderen dat in corona tijd het bosbad ruim van te voren gereserveerd moet
worden in coronatijd. Nu was er geen mogelijkheid tijdens ons verblijf
Met de auto door het centrum ervoeren wij als kruipdoor- sluipdoor. Wellicht duidelijke
bewegwijzering aanbrengen of het ligt aan ons zelf dat we niet goed opletten.
Mij man werkt in Nijkerk. Ik kom hier dan in de buurt staan, zodat ik kan fietsen als hij naar zijn werk
is en zo af en toe samen een dagje fietsen.
mijn tip is om de heihaas en andere vakantieparken te promoten ! gaarne vakantiepark
putterheijde te verwijderen als gast vrijpark zoals die nu met mensen om gaat kan echt niet ! hier
zullen ook nog verdere stappen in ondernomen worden onderandere bericht geving in de krant en
media
Misschien een idee om een soort van transferium / startpunt aan te leggen van waaruit je Putten en
omgeving kan verkennen.

•
•
•
•

•
•
•

Misschien fluister asfalt op de weg tussen Putten en Garderen en 60 km weg maken.
Misschien toch handig als er 1 supermarkt op zondag open is. Voor ons niet nodig, maar voor andere
vakantiegangers wel, denk ik.

•

misschien wat meer evenementen voor jongeren in hoeverre dat nu kan ivm corona

•

Mooi dorp en mooie omgeving, mooie fiets routes houden zo ��

•
•

Nee hoor. Vooral de vriendelijkheid, gastvrijheid en de natuur hoog in het vaandel houden.
Nee wij vinden het goed zo als alles is. Hopen alleen dat er binnenkort weer wat evenementen
kunnen plaats vinden.

•

Niet alle fietspaden zijn rolstoelgeschikt. Een route met aparte rolstoelvriendelijke paden zou fijn zijn

•
•

Niet teveel nieuwbouw plannen, ruimtelijke ordening in het oog houden.
omdat ik meestal maar een paar losse dagen in Putten verblijf en mijn herinneringen aan meer
Putten 12 jaar en ouder zijn heb en kan ik weinig aan bevelen.

•

onderhoud fietspaden

•
•

Op zondag is het te stil
Op zondag meer openstellen. Bredere fietspaden i.v.m. toegenomen recreatie op de (elektrische,
snellere) fiets

•
•

Op zondag wat meer horeca
Openbare schone toiletten in het centrum. Geen mooie oude bomen in het centrum meer kappen,
weg intieme sfeer.
openbare toilet betere bestrating in het centrum dat de N303 nu al 60km kan worden, niet
afwachten totdat alles aangepast is. Is dan een stuk veiliger. Sommige fietspaden in de omgeving
zijn asvaltpaden en erg smal, ook zijn langs de paden diepe gleuven door zwijnen. Het zou fijn zijn als
dit betonpaden worden.
Opmerking : Het gerenoveerde plein naast de Oude Kerk vind ik niet succesvol. De fontein ontbreekt
en is vrij kaal.

•

•
•

Overzicht losloopgebieden honden is matig aangegeven.

•

Palletfabriek bij putterhijde verplaatsen, zeer veel geluidsoverlast

•

Prima idee, dit bezoekersonderzoek!

•

Prima oord om vakantie en dagjes uit te doen.

•

Prima. Pannenkoekenrestaurant de huifkar vinden wij geweldig.

•

Probeer her dorpse karakter te behouden.
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•

Proberen alles zo te houden en leegstand tegen te gaan.

•

Putten en omgeving zijn top!

•

Putten heeft alles aanwezig, niets aan veranderen !

•
•

Putten heeft in mijn ogen alles,maar wat meer modewinkels of schoenenzaak is welkom
Putten is een fijne plek, aardige mensen, mooie omgeving. Veel te zien en te doen. Misschien
zouden er meer rolstoelwandelpaden in het bos kunnen.
Putten mist campings voor recreatie. Kijk naar Ermelo en Voorthuizen waar dit wel is. Zorgt voor
veel werkgelegenheid en is goed voor de winkeliers. Als je naar activiteiten kijkt neem dan een
voorbeeld aan Ermelo. Putten is saai voor de jeugd

•

•
•

Putten traditioneel gezellig. Graag houden zo.
Sinds een jaar wonen wij in Putten en voelen ons enorm thuis. Het fietsen in het dorp vind ik niet
prettig, lastig dat de autos over de fietsbaan rijden. Ook wordt er te hard gereden door de straten.
Politie is nauwelijks te zien. Ook zijn er een aantal winkels waar regelmatig tot nooit gegroet wordt,
echt jammer want het zou een stuk gezelliger zijn en het is gratis en dan kom je nog eens terug.
Verder genieten wij iedere dag van dit prachtige dorp met zijn schitterende bossen en leuke dorp.

•
•

Stadsmensen zijn gewend dat supermarkten op zondag open zijn.
Stationstraat is wel heel erg lang gesloten! Bosbad was ik jaren niet meer geweest, deze is erg
mooi geworden met de wildwaterbaan. Kerkplein is ook erg mooi en veilig gemaakt

•

Stippellijn in het midden van fietspad i.v.m. rijden in het donker op het fietspad

•

Super gezelig dorp

•

Supermarkt op zondag geopend

•

supermarkt open op zondag

•

Supermarkten open op zondag

•
•

Te zware aanwezigheid van veluwe specialist
Tijdens ons verblijf in het Posteljonhotel was het al een verrassing dat het jonge stageteam zeer
bekwaam en voorkomend voor de gasten waren, "CHAPEAU"
Uniek aantrekkelijk gezellig dorp, ik hoop dat jullie dit in stand kunnen houden! De markt wil ik ook
noemen; de fijnste markt die ik ken. Zoiets hebben we in Groningen niet
Vanuit het drukke westen van het land is het een 2e huis geworden in Putten en komen we graag
genieten van jullie natuur en gastvrijheid

•
•
•

Veilige oversteekplaatsen maken en de provinciale wegen naar 60 km per uur.

•

Verander niet(s)

•
•

Verbetering fietspad Boeschoterweg - Krachtighuizerweg
Verbreding fietspaden zou wel een verbetering zijn. Veel paden zijn al betonpaden maar gaan soms
over in een ouder smallerpad en leverd soms hachelijke situaties op veelal veroorzaakt door
electricefietsen.

•
•

Verkeerssituatie onoverzichtelijk
Verkeersveiligheid bij rotondes. De ene keer hebben fietsers voorrang en volgende keer niet. Dit is
zeer verwarrend en onveilig. Niet alleen bij jullie maar komt op veel meer plaatsen voor in
Nederland

•

Verkoop campings niet uit de hand laten lopen

•
•

Verwijsborden winkelcentra
Volgende keer graag mooi weer. Haha! Nee, het was allemaal erg fijn en goed geregeld bij Landal
Heihaas
Voor de korte periode heb ik geen tips. Het was gezellig we stonden op een mooie goed
onderhouden camping. succes bij het ontwikkelen van Putten

•
•

Voor mij is het prima zoals het nu is, daarom kom ik zo graag in Putten.

•
•

Wat meer bankjes in dorp zou aantrekkelijker zijn
Wat meer controle in de bossen op brommers en zo Wat meer controle op stropers, we horen bijna
elke nacht wel schieten!
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•

•

Wat ons opvalt is dat er in Ermelo meer activiteiten in de zomer worden georganiseerd dan in
Putten. De activiteiten zijn ook makkelijker online te vinden. Er is een gezellig centrum in Putten
maar een braderie of iets met bandjes heb ik nooit gezien. Wel een keer een optreden van koren
maar dat is echt voor een andere doelgroep.
We hebben daar heerlijk gefietst de plek was heel mooi alles goed voor elkaar. We zijn er tweedagen
geweest met de camper was meer voor een plek dan vakantie

•

Weinig groen/bomen in het dorp

•
•

Wellicht handig om zo'n enquête na de zomer vakantie te versturen
Wij (ouder) echtpaar zijn heel tevreden met ons Chaletje op Putterheijden en o.a blij met het divers
aantal supper markten en andere middenstand omdat wij ons zelf moeten voorzien voor ons levens
onderhoud.
Wij hebben een chalet op Parkcamping het Ravenest en hebben ontdekt dat er zeer hard gereden
wordt op de Krachtighuizerweg. Het zou al veel helpen als deze weg alleen toegankelijk zou zijn voor
bestemmingsverkeer.

•

•

Wij konden op de fiets (Knooppuntenroute) niet goed het centrum vinden.

•
•

Wij missen een speelgoedwinkel
Wij vinden de activiteiten agenda interessant. Alleen jammer dat de dagen die worden
georganiseerd om de edelherten te spotten heel snel vol zitten. Maar goed, misschien komt er nog
eens kans.
Wij vinden het heerlijk om zo vaak mogelijk naar Putten te komen om lekker van de rust te genieten
of te te fietsen en te wandelen. Ik heb dus geen tips voor jullie
Wij wonen op Goeree Overflakkee, prachtig dicht bij de zee. Maar omdat onze zoon in Barneveld
woont met 4 kinderen, verblijven we op Putterheijde. Ongeveer 125 dagen ! Fantastisch toch !
wij zijn zeer content met de gemeente Putten, voelt als een warme deken om weer in ons chalet en
daarbij in de gemeente Putten te zijn. Ons park grenst aan het Sprielderbos en de hei. Altijd
genieten.

•
•
•

•

Wij zijn zeer graag in Putten. Het is alleen jammer dat de standplaats op de camping zo duur wordt

•
•

winkelgebied helemaal fietsvrij maken
Winkelleegstand is (evenals bij andere plaatsen) een groot probleem en ik hoop dat daar de goede
aandacht aan wordt besteed

•

Winkels open op zondag zou fijn zijn in de zomermaanden.

•

Winkelsluitingstijd is iets wat wij hier niet gewend zijn zo op tijd en ook de zondagssluiting.

•

Winkelstraten alleen toegankelijk maken voor voetgangers, geen auto en fiets verkeer.

•
•

Zondags OPENSTELLING!!!! van met name horeca.
Zorg dat de gezelligheid in het centrum blijft. En dat er geen leegstand van winkels komen. Probeer
die zo snel mogelijk weer te vullen.
Zorg dat wegbrengen van groot afval toegankelijk wordt voor niet-inwoners. Desnoods tegen kleine
betaling
Zorg voor onderhoud wandel en fietspaden. Nieuwe routes. Verbied paarden op wandelpaden.
Voorkom dat racefietsers en mountainbikers gebruik maken van recreanten routes. Zorg dat
mountainbikers eigen routes gebruiken en eventueel ruiterroutes. Onderhoud paaltjes routes.
Ondersteun camping eigenaren in gezamenlijk activiteiten cq ontwikkelingen. Zorg voor betaalbare
horeca. Zorg voor betaalbare verblijf etc etc
Zou het niet direct weten, we hopen dat het voor ons betaalbaar blijft, kosten worden steeds hoger,
zowel voor het park als belastingen enz die we in putten moeten afdragen, en nu het gas ook
omhoog schiet.We hopen dat we er nog lang mogen verblijven.

•
•

•

•

zouden het prettig vinden als er regels zouden komen voor e-bikes en wielrenners
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