Doet u met ons mee?

Helpt u mee samen met andere geïnteresseerde buurtbewoners om ook de andere projecten met ons tot een succes
te maken? Neem contact op voor meer informatie over de projecten en voor deelname:

Contact

Otterlo’s Belang:
Jacqueline Morren
morren@otterlosbelang.nl

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland mobiliseert overal in Gelderland steeds meer inwoners om zichtbaar bij te
dragen aan de bijzondere kwaliteiten van het streekeigen landschap. We dragen kennis aan, we leren bewoners het
onderhoud van landschapselementen op te pakken en maatregelen voor kwetsbare diersoorten te treffen. Bovenal
leiden we vele vrijwilligers op om in groepen samen te werken in en aan het landschap. Wij hebben geen eigen
terreinen en dat geeft ons een unieke positie; overal in Gelderland heeft het landschap onze aandacht!
www.landschapsbeheergelderland.nl

twitter: @SLGelderland

Uitvoeringsagenda
Otterlo

Het project wordt mogelijk gemaakt door gemeente Ede en Provincie Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap
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Bewoners van Otterlo gaan aan de slag.
Doet u mee?!

Levend Landschap > Het dorp en buurten
aan zet
Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er
graag voor inzetten. Via de aanpak Levend Landschap zetten dorpsbewoners hun
ideeën om naar concrete uitvoering. In deze uitvoeringsagenda staan de eerste
concrete activiteiten en projecten die verzameld zijn tijdens het dorpsproces.
Ze vormen het begin van een continue en duurzame inzet vanuit het dorp
voor een mooier en groener landschap. Het zijn projecten en activiteiten op
het gebied van ecologie, erfgoed, recreatie, groene aankleding van dorpen,
educatie en landschap. Veel bewoners hebben zich al aangemeld om de
projecten en activiteiten tot uitvoering te brengen. De komende jaren gaan de
dorpswerkgroepen die bestaan uit lokale trekkers aan de slag!

• Otterlose muziektent.
- Herbouwen van de oude muziektent welke vroeger aan de kruising Edeseweg/
Mosselsepad stond.
• Boerderij Mussennest.
- Monumentale boerderij op het terrein van vereniging de Mussen aan de 		
Beekdalseweg beter uitlichten en het erf in oorspronkelijke staat terugbrengen.
• Noodwoning na de Tweede Wereldoorlog.
- Op het terrein van Otterlo Events aan de Mosselsepad 28 staat de laatste 		
noodwoning, waar gezinnen in Otterlo na de Tweede Wereldoorlog tijdelijk in
hebben geleefd.
Doel is om de noodwoning te restaureren en in oorspronkelijke staat terug te
brengen.
• Cultureel erfgoed Otterlo.
- Uitzoeken wat er nog over is van het cultureel erfgoed in Otterlo.
• Oude verhalen en sagen.
- Uitzoeken van oude Otterlose verhalen en sagen en die voor een breed publiek
toegankelijk maken bijvoorbeeld via storytelling.
• Oorlogsmonument in Otterlo.
- Het monument bij de achteringang van de Algemene begraafplaats, gelegen
aan de Dorpsstraat te vernieuwen en te onderhouden door dorpsbewoners.
Contactpersoon: Rijk Ploeg, secretaris@otterlosbelang.nl.

Recreatie en toegankelijkheid
nieuwe fietsroutes

Projecten van start!
Verschillende projecten hieronder zijn inmiddels gestart door dorpsbewoners.
Zo wordt er door bewoners een herinrichtingsplan opgesteld voor het
dorpsplein, waarin ook de oude dorpspomp een plek moet krijgen. En wordt
er een avond georganiseerd waarop oude Otterlose verhalen en sagen worden
verteld. Verder wordt samen met de werkgroep Levend Landschap Harskamp
gestart met het project houten landhekken. Een ander project dat al succesvol
wordt uitgevoerd is Otterlo Schoon, waarbij dorpsbewoners regelmatig samen
zwerfafval opruimen (zwerfafvalbrigade).
Helpt u ook mee aan deze en andere projecten binnen Levend Landschap
Otterlo?

ons dorp in
het landschap

Thema Recreatie en toegankelijkheid

• Uitzichtpunt Hoge Zandbergen.
- Om de Hoge Zandbergen nog aantrekkelijker te maken voor recreanten en 		
toeristen is het idee om een uitzichtpunt te realiseren met uitzicht op Otterlo.
• Eénduidige bewegwijzering van wandel- en fietsroutes.
- Op dit moment is er een diversiteit van paaltjes, bordjes en stickers. Het streven
is om in de gemeente Ede eenduidige bewegwijzering te hanteren.
Contactpersoon: Hans Bom, hans@sterrenberg.nl.

kennis overdragen

Cultuurhistorie en streekgeschiedenis

De projectenlijst van bewoners uit Otterlo

• Otterlo in één dag.
- Organiseren van een jaarlijks evenement ‘Otterlo in één dag’, waarbij
dorpsbewoners handen uit de mouwen steken om Otterlo en omgeving nog
aantrekkelijker te maken.
Contactpersoon: Jacqueline Morren, morren@otterlosbelang.nl.

Thema Landschap/ecologie

• Openhouden natuurgebied de Zanding.
- Vanaf 2001 inventariseert de IVN werkgroep Otterlo in natuurgebied De
		
Zanding dagvlinders. Doel is om samen met gemeente Ede (terreineigenaar) en
Natuurwerkgroep De Zanding (terreinbeheerder) een beheerplan op te stellen,
zodat het terrein goed geschikt blijft voor dagvlinders.
Contactpersoon: Josephine Hendriks, jephendriks@gmail.com.
• Houten landhekken.
- Samen met grondeigenaren in het buitengebied houten landhekken met 		
gebiedsnamen terugbrengen in het landschap, waarbij samen gewerkt wordt
met de Levend Landschap werkgroep Harskamp.
Contactpersoon: Gerrit Jan van Lagen, gjvanlagen@gmail.com.

bzzzz

Dorpsverfraaiing.
bloemrijke randen aanleggen

Thema Cultuurhistorie en streekgeschiedenis

• Terugplaatsen dorpspomp.
- Terugplaatsen van de oude dorpspomp in de Dorpsstraat.
Contactpersoon: Sonja Theunissen, sonja@kruller.nl.

bzzzz

Deze uitvoeringsagenda is samen met enthousiaste lokale bewoners opgesteld.
Lokale initiatiefnemers pakken deze projecten gefaseerd op. Ook wordt gezocht
naar (financierings-) mogelijkheden om ze uit te voeren.
Om deze ideeën te kunnen realiseren is elke hulp welkom. Zit er een idee tussen
dat u aanspreekt en waar u zich voor in wilt zetten, dan kunt u dit aangeven bij
de betreffende contactpersoon!

Otterlo, een zeer bijzonder landschap

Thema Dorpsverfraaiing

• Aankleding tankshop.
- Aankleden van leegstaande tankshop bij de entree van Otterlo met 		
bijvoorbeeld planten en struiken en daarnaast de hergebruikmogelijkheden van
het gebouw verkennen.
• Aankleding rotondes.
- Om de dorpsentree aantrekkelijker te maken wil een bewonersgroep de 		
verantwoordelijkheid nemen voor de groene inrichting en het beheer van de
rotondes.
• Plaatsen dorpsboom (december 2018).
- Plaatsen van een grote (kerst)boom in het plantsoen nabij leegstaande 		
tankshop en deze jaarlijks voor kerst met inwoners optuigen/versieren.
Contactpersoon: Sebastiaan Hoogenraad, sebastiaan@hoogenraadplant.nl.
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Dorpswerkdag.

dorpswerkdag

De gemeente Ede maakt deel uit van de Veluwe en Gelderse Vallei. Door de
ligging tussen de Veluweflank (hoog/droog) en de Gelderse Vallei (laag/nat)
is een karakteristieke landschappelijke opbouw ontstaan. In de middeleeuwen
woonde men uitsluitend op de hoogste delen in het landschap. Hier zijn de
dorpskernen en akkers ontstaan. Later verspreidde de bewoning zich ook
naar de lagere delen in het landschap. Dat heeft geleid tot verschillen in
ontginningspatronen en het gebruik van het landschap door bewoners. Van oost
(Veluwe) naar west (Gelderse Vallei) komt u nu een aaneenschakeling van diverse
landschapstypen tegen: het kampenlandschap, de engen, het boslandschap en
de broek-, heide- en veenontginningslandschappen.
Het project Levend Landschap Otterlo draagt bij om dit landschap met bewoners
een impuls te geven. Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt het
Levend Landschap proces. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de
provincie Gelderland en de gemeente Ede.

