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De meeste Otterlose recreatieve & toeristische ondernemers hebben afgelopen jaren 
flink  geïnvesteerd om het bedrijf up to date te houden.

Daarbij is rekening gehouden met de laatste trends van de gastvrijheids-economie…
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Trends in de gastvrijheids-economie:

• seizoens- en regioprodukten: bewustere consument (food-vallei)

• wellness & wellbeing:  groen & zuurstof / rust & bewegen

• buitenleven: aantrekkelijk (overdekt) terras, loungesets, buitenkeukens, eco terrashaard, 
moestuin, glamping, tiny-houses

• insperience: combinatie van inspiratie & beleving (bijzondere inrichting, storytelling, 
boswachter, natuur & cultuur / Kröller Müller Museum = waarde product > consumptie)

• technologie: WIFI, travel bragging, OTA’s, review-strategie, VVV-on-line

• authentieke gastvrijheid: vakmanschap / personeel als ambassadeur van de omgeving

• duurzaam bouwen en exploiteren: bewustere consument (Green Key MVO-label)
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Meer samenwerking hoort ook bij deze tijd:

• diverse belevingsroutes: hap & trap / wald & knor 

• markten: najaarsmarkt, kerstmarkt, regiomarkt

• juli & augustus muziek in Otterlo: live muziek op het terras

• proef Otterlo: culinaire wandeling tussen restaurants, galeries en tegelmuseum

• festivals: klap van de molen, aan tafel met van Gogh

RECREATIE & TOERISME IN OTTERLO

ondernemers |   het dorp   |  visie













AAN TAFEL MET VAN GOGH OTTERLO

















AAN TAFEL MET VAN GOGH OTTERLO



Het volgen van deze trends heeft geresulteerd in:

• meer en meer jaarrond toerisme (ook goed voor de middenstand)

• hogere & constante bezetting

• intensievere samenwerking ondernemers
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De uitstraling van het dorp Otterlo is niet meegegroeid met de ondernemers:

• De vermaardheid van de plaatsnaam “Otterlo” staat in schril contrast met de uitstraling en 
toeristische aantrekkelijkheid van het dorp. 

• Rond 1900 telde Otterlo’s dorpskern slechts 12 woningen. Daarvan zijn er nog slechts 4 over. 
Otterlo heeft haar groei vanaf de jaren 30 vooral te danken aan het toerisme.

• Afgelopen 80 jaar was er geen éénduidige visie en is er weinig gedaan om de uitstraling en 
toeristische aantrekkelijkheid van het dorp te verbeteren of in een bepaalde richting te leiden; 
focus lag op woningbouw, dorpshuis, voetbalvelden, maar geen toerisme…

• Knelpunten stapelen zich op; andere dorpen en toeristische centra passeren ons! Het is 5 
voor 12, Otterlo verdient meer! 



Het toerisme blijft groeien, juist buiten A’dam

2018:  18 mlj buitenlandse toeristen
2030:  30 mlj. buitenlandse toeristen

NBTC stimuleert thematische benadering
t.a.v. het toeristisch aanbod: 
Amsterdam ontzien (te vol!)

Van Gogh-lijn
Mondriaan & de Stijl-lijn
Hanzesteden-lijn
Liberation-lijn



Topattracties op de Veluwe:

Tussen de top 50 meest bezochte
dag attracties liggen er 7 (!) rondom Otterlo:

6 Burgers Zoo
26 Apenheul
31 Nationale Park de Hoge Veluwe
32 Open Luchtmuseum
36 Julianatoren
40 Kröller Müller museum
42 Paleis ‘t Loo
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• Het licht staat op groen! Er is al veel op papier gezet…nu doorpakken?

• Een Visie op recreatie en toerisme toegespitst op Otterlo is zeer wenselijk!

• Z.s.m. een visie, daarna projectplan en plan van aanpak….
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• Gelukkig ziet de gemeente Ede in dat de toeristische sector een factor van 
betekenis is en dat deze enorm groeiende is.

• Het aantal medewerkers toerisme is gegroeid van 0,2 FTE-ers naar 2 FTE-
ers en er komt gelukkig steeds meer focus op toerisme en recreatie dankzij 
de inspanning van wethouder Vreugdenhil. Haar portefeuille toerisme en 
recreatie is inmiddels overgenomen door de wethouder de Pater.

• Gemeente Ede wil, binnen het bredere profiel van de gemeente en de 
Veluwe, met ieder dorp een eigen ‘gezicht’ gaan omschrijven: een 
specifieke kleur dat het dorp een plek kan geven binnen de bredere 
marketing van het gebied Ede. Het kan bijvoorbeeld gaan om het 
‘kunstenaarsdorp’, het ‘groene middelpunt van Nederland’ etc.
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• Dorpsplan Otterlo’s Belang: De sector recreatie heeft in 
belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling en de 
identiteit van Otterlo. Vanouds hebben veel Otterlose gezinnen hoofd- en 

neveninkomsten genoten uit de recreatie via bed & breakfast/pension, alsmede via 
directe en indirecte werkgelegenheid in de recreatiesector, de horeca, de 
detailhandel, de toeleverende bouw- en installatie bedrijven, de hippische sector 
incl. huifkarbedrijven, het Nationale Park en de musea en zo meer.

• Identiteit bepalen en ontwikkelen in landmark en/of 
beeldmerk en marketing van de identiteit van Otterlo door 
deel te nemen aan het project Herkenbare Veluwse Kernen 
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VisitVeluwe, mede tot stand gekomen door inspanningen van 
de gemeente Ede, wil bij de ontwikkeling van de Veluwe meer 
in zoemen op de diverse karakters van het Veluwe massief. 

Zij zijn voornemens om de Veluwe te accentueren met behulp 
van een 10-tal segmenten/regio’s met kenmerkende karakers 
zoals: “de koninklijke Veluwe, industriële Veluwe, de 
smakelijke Veluwe en de Hoge Veluwe”.
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Levend Landschap willen dorpsbewoners betrekken bij hun 
eigen landschap. Projecten op het gebied van ecologie, 
erfgoed, recreatie, groene aankleding, educatie en 
landschap.
Houten hekken – open houden zanding – aankleding 
tankshop – rotondes – dorpsboom – dorpspomp –
muziektent – uitzichtpunt etc.
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• De hierbij opgestelde actielijst maakt vooral duidelijk, dat een herkenbare ‘paraplu’ voor 
Otterlo, waaronder al deze kenmerken en activiteiten samen worden gebracht, ontbreekt.

• Wij vinden het belangrijk dat het opzetten van een Visie professioneel wordt begeleid door 
een onafhankelijk adviesbureau waarbij alle stakeholders worden betrokken…

• Een mooi voorbeeld daarvan is het project “De Goudsberg, middelpunt van Nederland”. 
Lunteren is door dit project stevig op de kaart is gezet.

• De samenwerkende recreatieve Otterlose bedrijven hebben contact gezocht met de 
Culturele Zaak die de kar getrokken heeft voor boven vermeld project in Lunteren.

• Lies Boelrijk, hoofd marketing van het Kröller Müller Museum is ook bekend met dit 
bureau. Zij bevestigt de noodzaak tot profilering van Otterlo en het positioneren van Otterlo 
als Poort naar de Hoge Veluwe met het KMM. 
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Culturele Zaak: 
begeleiden van het 
proces naar een 
duidelijke visie en 
strategie



STERKE PUNTEN:
• Centrale ligging Veluwe naast Nat. Park Hoge Veluwe
• Kröller Müller Museum & Tegelmuseum
• Het “merk” van Gogh
• Aanwezigheid natuurgebieden
• Grote naamsbekendheid Otterlo
• Kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccomodaties en 

restauratieve voorzieningen
• Gemoedelijk / kleinschalig
• Goede samenwerking tussen recreatieve bedrijven
• Fietsknooppunten netwerk



STERKE PUNTEN:
• Centrale ligging Veluwe naast Nat. Park Hoge Veluwe
• Kröller Müller Museum & Tegelmuseum
• Aanwezigheid natuurgebieden
• Grote naamsbekendheid Otterlo
• Kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccomodaties en 

restauratieve voorzieningen
• Gemoedelijk / kleinschalig
• Goede samenwerking tussen recreatieve bedrijven
• Fietsknooppunten netwerk

ZWAKKE PUNTEN:
• Rommelige onduidelijke (toeristische) uitstraling
• Matige architectuur (4 bouwwerken voor 1900…)
• Verkeersveiligheid & parkeren
• Weinig POI’s in het dorp behalve Tegelmuseum
• Veel hekken, weinig wandelmogelijkheden
• Rommelige en onduidelijke bewegwijzering
• Slechte / weinig wandelroutes
• Geen moutainbikeroutes



KANSEN:
• Groei internationaal toerisme
• Toenemende interesse natuur, cultuur, historisch 

erfgoed, educatie, wellness, wellbeing
• (Jonge) sportieve generatie: MTB, hard lopen, LAW
• Fietsen / wandelen van Hotel naar Hotel, B&B naar B&B, 

etc. mogelijk door knooppuntnetwerken
• Regio producten groeien i.v.m. transitie agr. bedrijven
• Meer jaarrond toerisme
• Agrarische historie meer etaleren
• Uitkijktoren en wildobservatie Nat. Park
• Wandelboulevard (rotonde-centrum / centrum Park)
• Klein centrum; herinrichten financieel sneller haalbaar
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BEDREIGINGEN:
• Steeds meer hekken rondom Otterlo (Natura 2000)
• Accent op slepende kwesties; weinig op toerisme & recr.
• Rust (schietbaan Harskamp / luchthaven Lelystad)
• Tegelmuseum: te weinig P en M3, geen zichtlocatie
• Voortbestaan middenstand: oa. parkeren…
• Functiewisselingen agrarische bedrijven
• Recreant/toerist heeft hogere (kwal.) verwachtingen
• Andere dorpen en toeristische centra halen ons in!



KANSEN:
• Groei internationaal toerisme
• Toenemende interesse natuur, cultuur, historisch 

erfgoed, educatie, wellness, wellbeing
• (Jonge) sportieve generatie: MTB, hard lopen, LAW
• Fietsen / wandelen van Hotel naar Hotel, B&B naar B&B, 

etc. mogelijk door knooppuntnetwerken
• Regio producten groeien i.v.m. transitie agr. bedrijven
• Meer jaarrond toerisme
• Agrarische historie meer etaleren
• Uitkijktoren en wildobservatie (Nat. Park?)
• Wandelboulevard (rotonde-centrum / centrum Park)
• Klein centrum; herinrichten financieel sneller haalbaar

BEDREIGINGEN:
• Steeds meer hekken rondom Otterlo (Natura 2000)
• Accent op slepende kwesties; nooit op toerisme & recr.
• Rust (schietbaan Harskamp / luchthaven Lelystad)
• Tegelmuseum: te weinig P en M3, geen zichtlocatie
• Voortbestaan middenstand: oa. parkeren
• Functiewisselingen agrarische bedrijven
• Recreant/toerist heeft hogere (kwal.) verwachtingen
• Andere dorpen en toeristische centra halen ons in!

STERKE PUNTEN:
• Centrale ligging Veluwe naast Nat. Park Hoge Veluwe
• Kröller Müller Museum & Tegelmuseum
• Het “merk” van Gogh
• Aanwezigheid natuurgebieden
• Grote naamsbekendheid Otterlo
• Kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccomodaties en 

restauratieve voorzieningen
• Gemoedelijk / kleinschalig
• Goede samenwerking tussen recreatieve bedrijven
• Fietsknooppunten netwerk

ZWAKKE PUNTEN:
• Rommelige onduidelijke (toeristische) uitstraling
• Matige architectuur (4 bouwwerken voor 1900…)
• Verkeersveiligheid & parkeren
• Weinig POI’s in het dorp behalve Tegelmuseum
• Veel hekken, weinig wandelmogelijkheden
• Rommelige en onduidelijke bewegwijzering
• Slechte / weinig wandelroutes
• Geen moutainbikeroutes
Laatste 3 punten worden mede opgepakt door gemeente Ede i.s.m. 
routebureau Veluwe en het project Veluwse bebording



















Er liggen 5 rotondes op de aanrij route vanuit het westen en noorden naar Otterlo.

Dit zijn zeer geschikte plekken om te etaleren welk erfgoed te vinden is achter het dorp
Otterlo (“Poort naar de Hoge Veluwe”). Ook bij de entrée’s Schaarsbergen en 
Hoenderloo zouden deze uitingen geplaatst kunnen worden.
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Duidelijke (toeristische) uitstraling
Wandelpromenade /route naar Nationale Park / KMM
Veilige oversteken

Veilig wandel- en fietspad 
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Van één naar zes POI’s?



Bedankt voor jullie 
aandacht!

Samenwerkende Otterlose Recreatieve ondernemers


