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Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland 

 
 
 
 

 
Hoenderloo, 25 juni 2021 

 

Betreft: mogelijke vestiging van 400 arbeidsmigranten en 200 asielzoekers op de Kop van 
Deelen 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Recent heeft de gemeente Ede het verzoek ontvangen van Rosewood BV en het COA om in 
totaal ongeveer 600 mensen “tijdelijk” te huisvesten in de gebouwen die staan op de Kop 
van Deelen. Het tijdelijke zit in een aanvraag voor 10 jaar voor wat betreft de 
arbeidsmigranten, en een periode van 5 jaar voor asielzoekers (statushouders of ‘kansrijke’ 
asielzoekers, voor zover het COA nu kan overzien). 

 

Tijdens de zomermaanden is de gemeente voornemens de besluitvorming hieromtrent af te 
ronden. In de aanloop naar deze procedure is in juni door de gemeente Ede een aantal 
omwonenden in de zeer directe nabijheid en uitsluitend op het grondgebied van Ede 
geïnformeerd over deze plannen. Inwoners van Apeldoorn en Arnhem (aangrenzend) zijn 
niet door de gemeente geïnformeerd. Wel hebben twee digitale informatiebijeenkomsten 
plaatsgevonden, waarbij de plannen van Rosewood, het COA, de gemeente en ook de eerste 
zienswijze van de Vereniging Hoenderloo’s Belang zijn uiteengezet. 

 

Eén van de vragen die wij als vereniging van dorpsbewoners in Hoenderloo naar voren 
hebben gebracht, is de afstemming die al of niet heeft plaatsgevonden met omliggende 
gemeenten en de provincie Gelderland. Wij hebben dit punt naar voren gebracht omdat er 
eerder (rond de eeuwwisseling) een AZC op dezelfde locatie was gevestigd, waar destijds 
tegen de komst grote bezwaren bestonden vanuit de gemeente Arnhem en de Provincie 
Gelderland. Argumenten die destijds werden aangereikt zowel vooraf als tijdens de vestiging 
van een AZC zijn vooral de geïsoleerde ligging in kwetsbare natuur, maar ook het feit dat het 
de hulpdiensten van Arnhem en Apeldoorn zouden moeten zijn die het leeuwendeel van de 
hulp zouden moeten verlenen in geval van calamiteiten. Dat laatste is, zo weten we nu, 
helaas ook waarheid geworden. 
Zelfs de gemeente Ede heeft destijds laten weten dat het de bedoeling was de functie van 
asielzoekerscentrum eigenlijk eenmalig en tijdelijk voor de duur van enkele jaren te laten 
zijn, en dat het niet de bedoeling was dat de aanwezige bebouwing na het vertrek van het 
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AZC in 2003 intensief gebruikt zou gaan worden. Met het oog daarop heeft de gemeente Ede 
actief meegewerkt aan het tot rijksmonument verklaren van zowel het terrein als de 
gebouwen. 

 
In de huidige situatie zien wij niet welke nieuwe argumenten er nu zouden kunnen zijn 
aangevoerd om nu voor een langere periode een nog veel grotere groep mensen op de Kop 
van Deelen te gaan huisvesten. De strikte milieu- en natuurregels zijn de afgelopen 20 jaar 
alleen maar strikter geworden. De druk op de natuur en de stikstofbelasting ten opzichte van 
wat wij al jaren in ons dorp hebben, zetten een enorme rem op mooie en goede projecten in 
ons dorp, zoals huizenbouw voor en door jongeren in ons dorp. Dat valt niet te rijmen met 
deze aanvraag, waarbij Ede al zelfs voor de officiële procedure uit loopt en bij monde van de 
wethouder aangeeft niet met de provincie Gelderland over te hoeven overleggen. 
Openbaar vervoer is er niet, de locatie ligt aan een onverlichte weg, zonder voet- of 
fietspaden en is nog net zo geïsoleerd als altijd en de kleinschalige toeristische voorzieningen 
in de directe omgeving die de laatste jaren zijn ontstaan, vrezen het ergste. 

 

Hoenderloo is het dichtstbijzijnde stuk van de bewoonde wereld. Hoewel Hoenderloo niet 
specifiek is uitgenodigd door de gemeente Ede om betrokken te worden bij de afwegingen 
en besluitvorming rond de plannen rond de Kop van Deelen, is de ongerustheid niet alleen in 
Deelen, maar in ons hele dorp inmiddels groot. Er ontstaat een algemeen gevoel van 
groeiende onveiligheid als grote groepen mensen, in hun vrije tijd (en 200 daarvan hebben 
niets anders) voor hun ontspanning of boodschappen naar Hoenderloo trekken. De mix met 
het toeristische karakter van ons dorp in de zomer of de rust in de winter, is niet invoelbaar. 
De aanvragers van de omgevingsvergunning voor de Kop van Deelen voeren aan dat dat met 
een paar medewerkers die 24/7 bewaker zijn, wel mee zal vallen. De geschiedenis heeft 
echter geleerd dat dit niet voorkomt dat tal van calamiteiten in de vorm van brand, 
verkeersongevallen, vechtpartijen en grote aantallen bezoekers tot grote verstoring kan 
leiden. Ook de voorzieningen in Hoenderloo zijn hier niet op toegerust. 

 

Het is bovendien zo dat voor een terrein in Hoenderloo zelf, dat onlangs door Pluryn is 
verkocht aan een ontwikkelaar, een ruimtelijk kader door de gemeente Apeldoorn is 
opgesteld, waarin expliciet de komst van arbeidsmigranten en of asielzoekers als 
mogelijkheid is uitgesloten, juist vanwege het toeristische karakter van het dorp en de grote 
afstand tot voorzieningen. De vestiging van een grote groep mensen op de Kop van Deelen is 
tegen die achtergrond bepaald een gotspe. 

 

Nog los van de verwachte negatieve invloed die de vestiging van arbeidsmigranten en 
statushouders op de Kop van Deelen met zich mee brengen, kan de vraag gesteld worden of 
het überhaupt wenselijk is om 600 mensen sociaal volkomen geïsoleerd te huisvesten in een 
kwetsbaar gebied, terwijl integratie met overige delen van de samenleving hier toch eigenlijk 
veel meer voor de hand ligt. 

 
U begrijpt dat de ongerustheid en de weerstand in ons dorp groot is. Omdat wij van het 
gemeentebestuur van Ede geen feitelijke antwoorden op onze vragen hebben gekregen, 
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wenden wij ons direct tot u met het verzoek ons te informeren over uw zienswijze als 
volksvertegenwoordigers op de voorgenomen ontwikkelingen op de Kop van Deelen. Wij 
hebben deze brief ook gezonden aan de colleges van B&W en gemeenteraden van Arnhem, 
Apeldoorn en Ede en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. 

 

Wij wachten uw reacties met grote belangstelling af. Mocht u nadere vragen hebben, dan 
kunt u terecht bij onze vereniging, en wel bij: 

 

Rowan Mulder, telefoonnummer 
Ilja Hengeveld, telefoonnummer 
Werner Ludwig, telefoonnummer 

 

Met vriendelijke groet, 
Vereniging Hoenderloo’s Belang 
 
 

Werner Ludwig 
Voorzitter 
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