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Dorpsplan Otterlo’s Belang:
• Belang recreatie & identiteit Otterlo

Visie op Recreatie en Toerisme Gemeente Ede
• Toeristische sector is een factor van betekenis
• ieder dorp een eigen ‘gezicht’

Levend Landschap:
Projecten op het gebied van ecologie, erfgoed, recreatie, groene
aankleding, educatie en landschap:
houten hekken – open houden zanding – aankleding tankshop – rotondes – dorpspomp – uitzichtpunt etc.

VisitVeluwe (destinatiemanagement, -ontwikkeling en –marketing)
Belevingsgebieden:
regio’s met kenmerkende karakers zoals: “de koninklijke Veluwe,
industriële Veluwe, de stille Veluwe en de Hoge Veluwe”

SORO

VISIE OP RECREATIE EN
TOERISME IN OTTERLO

DE CULTURELE ZAAK

filmpje aan tafel
Veluwe-op-1

GROENER…

gastvrij voor kunst en natuur

VEILIGER…

gastvrij voor kunst en natuur

SORO

VISIE OP RECREATIE EN
TOERISME IN OTTERLO

Veluwe-op-1

DE CULTURELE ZAAK

VISIE OP RECREATIE EN
TOERISME IN OTTERLO

S.O.R.O.

S.O.R.O.

VELUWE OP 1
GEMEENTE EDE

VISIE OP RECREATIE EN
TOERISME IN OTTERLO

.

STAKEHOLDERS
otterlo’s belang
bewoners
recreatieondernemers
o2 (ondernemers vereniging)
middenstand
natuurlijk otterlo
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Onderzoek in nauwe
interactie met de
stakeholders
oktober 2019 - januari 2020
In werksessies zijn bewoners,
ondernemers, politiek, marketingpartijen en belangenorganisaties
betrokken.

In de verschillende fasen van het
onderzoek heeft intensief overleg
plaatsgevonden met de initiatief
nemende werkgroep.
Opgeteld bij een serie individuele
gesprekken, locatiebezoeken en de
eigen waarnemingen heeft dit tot de
hierna volgende analyse geleid en
vervolgens tot het advies.
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Sterk
in Otterlo

Otterlo heeft de nodige
sterke kanten en een
aantal unique selling
points. We vatten de
belangrijkste samen.

Verbinding Museum en Park

Ligging

•

•
•
•

•

De meest gekende en
gebruikte entree naar kunst
en natuur
Mentale koppeling met
Kröller-Müller Museum leidt
tot verwachting van kunst en
kwaliteit in en rond Otterlo

•

Knooppunt Veluwe
Midden in de natuur
Uitvalsbasis voor groot
gebied
Startpunt vanuit Amsterdam

Grote stroom bezoekers

Gastvrijheid

•

•

•
•
•
•

Verblijfstoeristen
recreatieparken
Natuurliefhebbers
Buitensporters
Cultuurliefhebbers
Internationale toeristen

•

Lange traditie van de
pleisterplaats
Gastvrije horeca
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Zwak
in Otterlo

Kwaliteit

Aanzicht

•

•

•
•
•

Otterlo heeft ook de
nodige zwakke kanten.
We vatten de
belangrijkste samen.

Kwaliteit Kröller Müller wordt
niet in het dorp gereflecteerd
Geen ‘eigen’ POI’s
Weinig horeca bij de tijd/hip
of topsegment
Culturele voorzieningen
gedateerd (o.a. dorpshuis,
Tegelmuseum)

•
•
•

Openbare ruimte in alle
opzichten rommelig
Dorpsstraat ratjetoe
Geen levendige en
uitnodigende kern
Rotonde en omgeving
bedroevende entree

Verkeer

Communicatie

•

•

•
•
•
•

Dorpsstraat op sommige
dagen te vol met verkeer
Parkeerproblemen
Bereikbaarheid met OV
Bewegwijzering chaos
Ontbreken wandelpad van
rotonde naar kern

•
•
•

Geen collectieve
positionering en strategie
Online is rommelig en lage
kwaliteit
Weinig service bezoekers
Beperkte samenwerking met
collectieve marketing
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Bedreigingen
voor Otterlo

Otterlo heeft te maken
met een aantal reële
bedreigingen. Op zowel
korte als langere termijn.

Gebrek gevoel van urgentie

Milieu

•
•

•
•

•
•

Geen eensgezindheid
Verschillende en soms
strijdige belangen
Langs elkaar heen werken
Gevoel bij overheden:
“Otterlo redt zich wel”

•
•

Stikstofproblematiek
Biodiversiteit ten opzichte
van groei toeristen
Vergunningen beletten
ontwikkeling en bouw
Meerdere ‘kampen’ onder
bevolking Otterlo.

Vitaliteit en leegloop

Concurrentie

•
•
•
•

•

•

Leegloop met 6% per jaar
Jongeren trekken weg
Te weinig personeel
Te weinig passende
woonruimte
Luwe maanden in het jaar

•

Vrijetijdsmarkt is sterk in
beweging
Aantal andere dorpen
positioneren zich beter
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Kansen voor
Otterlo

Meer aansluiting op ‘kunst’

Groene Loper

•

•
•

•
•

•

Dorpsstraat herinrichten
Aanbod bieden cultuur/
natuur toerist
Toevoeging POI's

Verhaal van dorp en regio

Positionering

•

•
•
•

•
•

Er zijn gelukkig ook
kansen voor Otterlo.
Verzilveren hiervan
vraagt om investeren en
samenwerken.

Samenwerking Kröller-Müller
Museum
Realiseren museumwinkel
Kunstenaars in residence

Meer doen met historie,
verborgen verhalen
POI uitlichten
Korte dorpsroutes

Gezamenlijke campagne
Profilering natuur-cultuur
Samenwerking bestaande
collectieve marketing

Bezoekers gidsen

Aanzicht en verkeer

•
•

•
•
•
•

Duidelijke routing/signing
Bezoekersinformatie
centraliseren (fysiek en
online)

Brink: charmant centrum
‘Actie Straatbeeld’
Entree en wandelroute
Verkeersplan / parkeren
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1. Context Toerisme
2. Context Veluwe
3. Otterlo en POI’s

4. Relatie Kröller-Müller

Inzoomen op een aantal
zaken

5. Relatie Nationaal Park
6. Tegelmuseum

We zoomen in op een aantal onderwerpen die in

7. 10 opgaven

brainstorms en gesprekken steeds weer
terugkwamen.
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Otterlo
en toerisme
in Nederland
• Otterlo is onderdeel van de
gemeente Ede, en maakt dan
ook deel uit (als
onderscheidend
natuur/cultuur-segment) van
de positionering van deze
gemeente
• Otterlo is onderdeel van de
Veluwe-positionering
• Grote bezoekersstroom vanuit
Amsterdam
• Van Gogh-relatie met
Amsterdam, maar steeds
meer óók met Brabant
• Buitenlands bezoek neemt toe

Amsterdam
Apeldoorn

Schiphol

Duitsland

Utrecht
Ede

Arnhem

Brabant

België
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Apeldoorn

Otterlo in de
context van
De Veluwe
• Onderdeel van strategie
“Belevingsgebied Hoge
Veluwe”
• Samen met andere kernen op
de Veluwe
• Talloze wandel- en fietsroutes
• Groter bereik door elektrisch
fietsen
• Groen toerisme, maar toch
komen met auto’s:
‘overstappunten’ nodig.

Ede

Arnhem
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Gebrek aan eigen
Points of Interest: POI's
Otterlo is van oorsprong een vroegmiddeleeuws (855)
esdorp op de Veluwse stuwwal (loo). Tot het einde
van de 20ste eeuw bestond het dorp zelf uit 12
woningen, waarvan er nu nog 4 resteren.
De Veluwe is het grootste aaneengesloten bos/heidegebied in Nederland. Het Nationaal Park de Hoge
Veluwe het oudste nationale park van Nederland.
Otterlo groeide vanaf het begin van de 20ste eeuw
vanwege de kwaliteiten van het omringende gebied
uit tot ‘pensionplaats’. De onderscheidende Points of
Interest (POI’s) lagen dan ook niet in het dorp, maar
in de directe omgeving:
 de Veluwe
 Nationaal Park de Hoge Veluwe
 Kröller-Müller Museum

Omdat Otterlo niet zélf over aansprekende POI’s beschikt,
is het voor het dorp noodzakelijk om nieuwe, eigen
aantrekkingskracht en kwaliteiten te ontwikkelen.
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Kröller- Müller
Museum en Otterlo

Nr. 5 Nederlandse
topmusea.

Driekwart van alle bezoekers aan het Kröller Müller
Museum komt via Otterlo: zo’n 270.000 per jaar. De
inhoudelijke verbinding tussen museum en Otterlo is
echter zwak en de kwaliteiten van het museum vertalen
zich niet in het straatbeeld van het dorp. Er is weinig
actieve wisselwerking tussen dorp en museum. Er zijn op
dit moment geen gezamenlijke projecten; wel droeg het
museum inhoudelijk bij aan de inrichting van de Helene
Kröller Müller Kamer in het Tegelmuseum.
Otterlo doet er goed aan om op verschillende manieren de
kwaliteiten van het museum te vertalen in het dorpsbeeld,
en de relatie met het museum hechter te maken. Ook het
museum biedt dat kansen de museumprofilering
kwalitatief/ruimtelijk te versterken.
Mede met het oog op een mogelijke verbouwing (en
tijdelijke sluiting) van het museum rond 2023 kunnen
gezamenlijk projecten gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld
•

Een dependance ‘museumwinkel’

•

Artist in Residence projecten

•

Galerie-functies

Kerndoelgroep
kwaliteitszoekers,
ouder, kunst- en
natuurliefhebber,
levensgenieter.

Bezoekers
350.000 – 400.000
270.000 via Otterlo
Gemiddeld 55 jaar
NL’ers okt. - maart
Helft is buitenlands:
58 % komt met auto
25 % met touringcar
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Relatie met het
Nationale Park de
Hoge Veluwe

Het Park wil in 2025
hét Nederlandse
nationale park van
internationale allure
zijn met aandacht
voor de balans
ecologie/economie,
biodiversiteit,
educatie en
kennisdeling.

Jaarlijks bezoeken ongeveer 600.000 bezoekers het
Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het grootste deel
daarvan maakt gebruik van entree Otterlo. Via de
website adviseert het Park bezoekers, om vanwege de
drukte in Otterlo, gebruik te maken van ingangen
Schaarsbergen /Hoenderloo. Het Park heeft het
voornemen de drie entreegebieden opnieuw in te
richten.

Het Park werkt geïsoleerd van zijn omgeving. De
relatie tussen Park en Otterlo is dan ook koel. Er zijn
geen gezamenlijke projecten, noch plannen daartoe.
Otterlo doet er in deze omstandigheden simpelweg
het beste aan om op eigen kracht gebruik maken van
de ligging nabij deze populaire bestemming. Een
toekomstige toenadering tussen Otterlo en het
Nationaal Park ie echter wenselijk.

Bezoekers
Ongeveer 600.000
Grootste deel komt via
Otterlo

Kerndoelgroep
Gemiddeld 45 jaar met
kinderen, uit Nederland,
België en Duitsland;
En zakelijke markt

26

Dorpsstraat is
rommelig
De Dorpstraat in Otterlo is op dit
moment alles behalve dé entree naar
een museum van wereld-topniveau.
Ook sluit de straat niet aan op de
natuur-kwaliteit van het Park.
De straat kan transformeren tot een
kwalitatieve ‘Groene Loper’. Ook de
brink kan in die transitie meegaan.
Het vraagt om investering in nieuwe
kwaliteiten en de ontwikkeling van
horeca- en winkelaanbod gericht op
de cultuur- en natuurtoeristen.
Daarbij is een herinrichting van de
straat nodig, met een herkenbaar
profiel als ‘Groene Loper’ naar kunst
en natuur.
Verkeersstromen en parkeren moeten
anders georganiseerd worden.
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Tegelmuseum: een vreemde
eend, maar kansrijke
toevoeging bij transformatie
Het Nederlands Tegelmuseum toont als enige
museum in Nederland de ontwikkeling van de
Nederlandse tegel vanaf de zestiende eeuw tot nu
toe. Op zichzelf een aantrekkelijk verhaal voor
toeristen; inhoudelijk c.q. thematisch is er echter
geen specifieke verbinding met Otterlo of de
regio.

Cijfers
Het museum trekt
ca. 10.000 bezoekers per
jaar te trekken. Senioren,
maar ook schoolklassen.
Het museum ontvangt
jaarlijks 100.000 euro
subsidie van de gemeente
Ede. 1,5 fte betreft een
betaalde functie.

Het museum wordt grotendeels gerund door
lokale vrijwilligers en is daarmee verankerd in
Otterlo.
Het museum ligt verscholen en behoeft een
upgrade om aan de huidige kwaliteitseisen en
verwachtingen te voldoen.
Een upgrade lijkt echter alleen kansrijk in
samenhang met een verhuizing naar een meer
zichtbare, centraal in het dorp gelegen locatie.
Bijvoorbeeld naar de Dorpsstraat, richting het
Nationaal Park. Echter, altijd in combinatie en
samenhang met andere kwaliteiten en trekkers
om voldoende publieksbereik te realiseren.
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De 10 opgaven
voor Otterlo
Otterlo ligt in het hart van een
bijzondere omgeving en duizenden
mensen vieren niet voor niets juist
hier hun vakantie, of komen hier
uitwaaien, wandelen, fietsen...
Maar Otterlo als dorp heeft het niet
makkelijk. Er is een grote leegloop.
De (culturele) voorzieningen zijn
sterk verouderd. Er is geen
aantrekkelijke kern die vitaliteit
brengt voor de bewoners en
bezoekers.
10 urgente opgaven komen uit dit
beeld naar voren.

1.

Bestaande kwaliteiten versterken

2.

Nieuwe kwaliteiten toevoegen (POI’s)

3.

Dorpskern (Dorpsstraat/Brink) verlevendigen

4.

Verrommeling en versnippering oplossen

5.

Milieu-issues tijdelijk als kans oppakken

6.

Historische verhaal van Otterlo en regio vertellen

7.

Verkeersstromen en parkeren aanpassen

8.

Heldere positionering doorvoeren samen met
collectieve marketingpartijen

9.

Samenwerking met gemeente en omgeving
versterken; met name ook met Kröller Müller Museum

10. Realisatie van kwaliteitsimpuls goed organiseren,
samen met bevolking en een gebiedsregisseur Hoge
Veluwe
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Een concrete
ontwikkelstrategie
Als antwoord op de analyse en de opgaven formuleren we een ontwikkelstrategie voor Otterlo. We
doen dat op basis van een serie van concrete projecten. Centrale lijn daarbij is: de kwaliteit van
Otterlo ontwikkelen tot een niveau waarop deze aansluit bij de kwaliteit van het Kröller-Müller
Museum en het Nationaal Park. Alleen zo worden de doelgroepen van museum en park ook met
Otterlo verbonden en draagt de kwaliteit van de ontwikkelingen bij aan de leefkwaliteit van het
dorp.
De voorgestelde projecten kunnen gefaseerd en relatief onafhankelijk van elkaar gerealiseerd
worden. Elke ontwikkelstap draagt (als voorbeeld van de verlangde ambitie) bij aan een
gezamenlijke kwaliteitsslag. Een deel van de projecten gaat over ‘de inrichting en aantrekkelijkheid’
van het dorp, een ander deel gaat over het creëren van nieuwe Points of Interest (POI’s) op basis van
de waarden ‘cultuur’, ‘natuur’ en ‘kwaliteit’.
De projecten verschillen in omvang en complexiteit en vragen stuk voor stuk om een concreet
uitwerkingsplan met onderliggende begroting. Maar alle projecten zijn, in maatwerkvertaling voor
Otterlo, op zichzelf haalbaar. Dat wil niet zeggen dat de projecten allemaal even eenvoudig
realiseerbaar zijn. De voorstellen vragen om investeringen, om draagvlak, soms om een lange adem
en niet in de laatste plaats ook om organisatiekracht.
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De Groene Loper:
de verbindende
levensader van Otterlo
Centraal in de ontwikkelstrategie staat ‘De Groene Loper’.
De letterlijke verbinding tussen
de provinciale weg (N310) en de
entree naar het Park’.
Aan en rondom deze Groene
Loper ontwikkelen
zich projecten gericht op het
creëren van meer kwaliteit en
nieuwe POI’s.
Leidende thema’s zijn cultuur,
historie en natuur.
Voor zowel de bezoekers als
voor de bewoners van Otterlo is
de Groene Loper straks een
reden om langer en liever in
Otterlo te blijven.
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Elementen van de
Groene Loper

3*

4

2

5 8

1

Openbare ruimte
1. Parkeren in het groen
2. Inrichting en bestrating
3. Wandelpad

P

Retail
4. Winkelaanbod
Cultuur en Natuur
5. Otterlo Flashbacks
6. Ateliers
7. De Tuinen van Otterlo
8. Groene Paviljoen
9. Nieuwe Tegelmuseum
10. Dé POI van Otterlo

P

1

5*

6*

9*

7

10*
* Locatie is indicatief
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Elementen van de
Groene Loper

3*

4

2

5 8

1

Openbare ruimte
1. Parkeren in het groen
2. Inrichting en bestrating
3. Routes (wandel/fiets/ruiter/mtb)

P

Retail
4. Winkelaanbod
Cultuur en Natuur
5. Otterlo Flashbacks
6. Ateliers
7. De Tuinen van Otterlo
8. Groene Paviljoen
9. Nieuwe Tegelmuseum
10. Dé POI van Otterlo

P

1

5*

6*

9*

7

10*
* Locatie is indicatief
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1. Parkeren
in het groen
en dan de fiets of wandelen...
Mobiliteit zal in de nabije toekomst op allerlei
manieren veranderen. De connectie tussen
treinstation Ede-Wageningen en Otterlo wordt
steeds belangrijker, de inzet op
verbindende fietsroutes verdient alle aandacht.
Maar voorlopig zullen bezoekers vooral met de
auto naar Otterlo blijven komen. Steeds
groenere auto’s, dat wel.
Voldoende parkeerruimte buiten de kern en
buiten het zicht van bewoners en bezoekers is
voorwaarde om, ook bij de huidige
bezoekersaantallen, de kwaliteit van het
straatbeeld in de dorpskern te vergroten.
Daarom is het van belang juist aan de randen
van Otterlo op een goede manier het parkeren
in het groen te ontwikkelen.
Er zijn reeds uitgewerkte voorstellen daartoe
gedaan voor de westzijde van het dorp. Daar
waar nu al ad hoc parkeerplaats is gecreëerd in
een weiland.

Toeristisch Overstappunt
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INFO KIOSK /
HET GROENE PAVILJOEN ?

2. Inrichting en
bestrating
Een belangrijke voorwaarde, maar vooral
ook een ‘quick win’, is een
kwaliteitsverbetering van de openbare
ruimte: de inrichting en de bestrating.
De verbinding met het museum vraagt
om hoogwaardig design van
straatmeubilair. Tegelijkertijd vraagt de
waarde ‘natuur’ om verwijzingen naar die
natuur.
Er ligt een uitdaging om drukke
weggedeelten veiliger te maken voor
fietsers en voetgangers. Mogelijk door
een ‘auto-te-gast-zone’.
Ook het vervangen van asfalt door
klinkers is visueel aantrekkelijk en
verandert het gedrag van automobilisten.

Planvorming
Een verkeersplan en
inrichtingsplan moet
ontwikkeld worden
met behulp van
experts en
de betreffende
overheden.
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Dorpsstraat is
rommelig
De Dorpstraat in Otterlo is op dit
moment alles behalve dé entree naar
een museum van wereld-topniveau.
Ook sluit de straat niet aan op de
natuur-kwaliteit van het Park.
De straat kan transformeren tot een
kwalitatieve ‘Groene Loper’. Ook de
brink kan in die transitie meegaan.
Het vraagt om investering in nieuwe
kwaliteiten en de ontwikkeling van
horeca- en winkelaanbod gericht op
de cultuur- en natuurtoeristen.
Daarbij is een herinrichting van de
straat nodig, met een herkenbaar
profiel als ‘Groene Loper’ naar kunst
en natuur.
Verkeersstromen en parkeren moeten
anders georganiseerd worden.
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Klaas Gubbels
Leidschendam - Voorburg

Kwaliteit entree en
veiligheid vanaf de
rotonde
 Door meer groen en een beter ontwerp
(kwalitatief refererend aan de Beeldentuin van
KMM) kan het uiterlijk van de rotonde en de
directe omgeving een meer kwalitatieve entree
voor het dorp worden.
 Wie nu met het openbaar vervoer naar Otterlo
komt, en bij de entree van het dorp (de rotonde)
uitstapt, kan in feite niet veilig naar de dorpskern
lopen: er ontbreekt een wandelpad.
 Bovendien is de ruimtelijke kwaliteit van de
huidige entree bedroevend.

 Otterlo kan de routing naar de kern sterk
verbeteren – in de vorm van een herkenbaar
wandelpad bijvoorbeeld.

Natascha Waeyen
Lichtpiramide, Heythuysen

42

GROENER…

gastvrij voor kunst en natuur

3. Routes
 wandel / fiets /

 ruiter / mtb
Routebureau
Financiering recreatieve infrastructuur
Uniforme bebording
Recreatiezonering
Veluwe remembers
Duurzaam toerisme

WANDELROUTES DOOR OTTERLO:

T

l

APELDOORN

€

OTTERLO

EDE

€

Nationale Park de
Hoge Veluwe

€

ARNHEM

c copyright hotel de sterrenberg otterlo

GARDEREN

WANDELROUTES DOOR OTTERLO:
LAW Trekvogelpad
LAW Veluwe Zwerfpad

A1

HOOG SOEREN

Huinerveld

WILP

APELDOORN

Boeschoten
Vossen

Asselse Heide
Kootwijkerveen

Asselse Bos

Appelse Heide

A1

Stroese Zand

Bussloo
Maalberg

VOORTHUIZEN

Kootwijkse veld

Orderbos

KOOTWIJK

A50

STROE

De Pol
A1
VOORST

Zeumeren
KLARENBEEK

Kootwijkerzand

Veluwe Zwerfpad

A1
Ugchelse Bos
N310

BEEKBERGEN

Stroese bergen

Hoog Buurlose Heide

N304

A30

LIEREN

EMPE

KOOTWIJKERBROEK
Spelderwolt

Harskampse Zand
(militair terrein)

Hoenderloose Bos
Empese en Tondense Heide
Lierderbos

BARNEVELD

HARSKAMP

ZUTPHEN
€

Landgoed Varenna

WEKEROM

Wekeromse Zand

De Gelderse Vallei

HOENDERLOO

HALL
EERBEEK

Hertenbos

€

OTTERLO

Goudsberg

LOENEN

BRUMMEN

Loenense Bos

Deelerwoud

Enschede

Roekelse Bos
Mosselse Zand

De Valouwe
LUNTEREN

Leuvenheim
Galgenberg

N304

Doesburgerheide

Trekvogelpad

Jeneverbessenbos

Ederheide

Planken
Wambuis

Edese Bos

Nationale Park
de Hoge Veluwe

BRONKHORST
De Imbos

Bosje van Staf
DIEREN

Kompagnieberg
Arnhemse Heide
N310
Luchtvaart Terrein
Deelen (militair terrein)

Kreelse Plas
A30

Noord Ginkel
Drieberg

Nationaal Park De Veluwezoom

EDE

Oud Reemsterveld

Kreelse Zand

Ginkelse Heide

A12

Mosselse Dennen

Ginkelse Zand

ELLECOM

€

De Sijsselt

A12

VEENENDAAL

SCHAARS
BERGEN

A50

Posbank

Landgoed
Warnsborn
Renkumse Beek

DE STEEG

Koepelberg

A50

DOESBURG
A12

Bergen
aan
Zee

BENNEKOM

WOLFHEZE
Oostereng
Doorwerthse Heide

Landgoed
Mariëndaal

WAGENINGEN HOOG

Achterbergse Hooilanden

OOSTERBEEK
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ALLES KOMT BIJ ELKAAR:
Duurzaam toerisme
aansluiting OV / veilige oversteken /
veilig wandelpad rotonde NPHV
Uniforme bebording
aantrekkelijk & informatief
Veluwe remembers
infokiosk / flashbacks
Recreatiezonering – Routebureau
Routekeuze / onderhoud
Financiering recreatieve infrastructuur
ontvangstlocatie?!
Mosselse Zand

Nationale Park de
Hoge Veluwe

4. Impuls
winkelaanbod
Het huidige winkelaanbod sluit over
het algemeen maar zeer beperkt aan
bij het gewenste kwalitatieve profiel
van Otterlo.

 Beeld volgt

Een kwaliteitsaanbod van aan natuur
en cultuur gerelateerde producten
draagt bij aan de gewenste profilering
en beleving van Otterlo.
Otterlo doet er goed aan om
winkelaanbod (seizoensgebonden en
permanent) aan te trekken om het
profiel te versterken. Denk daarbij aan
buitensportartikelen, lokale
ambachtelijke producten, (gevulde)
picknickmanden, boeken, kunst... En
ja, ook een kwalitatief aanbod van
souvenirs.

Lokaal 17 Otterlo >
Een van de weinige retail-initiatieven dat de
kwaliteit van de omgeving als uitgangspunt neemt.
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5. Otterlo Flashbacks:
Zicht op het verleden
Lokale verhalen worden zichtbaar gemaakt in
‘Flashbacks’ in de openbare ruimte. Daardoor
ontstaat er bij bevolking én bij de bezoekers een
‘sense of place’. Mensen begrijpen waar ze zijn, wat
zich hier afspeelde, waarom het is zoals het is...
Deze ‘sense of place’ geeft het dorp identiteit. En
vanuit die identiteit kun je verder ontwikkelen.
Verschillende verhalen kunnen in verschillende
vormen worden verteld...
 Archeologie
 Het ontstaan van het dorp
 De boeren
 Het ontstaan van het Nationaal Park

 De komst van de familie Kröller Müller
 de Slag om Otterlo (1945)
 Beroemde bewoners / bezoekers
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6. Kunstenaars
en Ateliers
Een goede mogelijkheid om meer cultureel profiel te
ontwikkelen, is het aanbieden van atelierruimte aan
kunstenaars en andere creatieven. Veel (tijdelijk)
leegstaande of leeg komende gebouwen/ruimtes zijn
daarvoor geschikt. Soms in combinatie met wonen.
In samenwerking met bijvoorbeeld het Kröller-Müller
Museum kan een atelier-project worden ontwikkeld.
Maar ook de provinciale organisatie voor ateliers
SLAK kan behulpzaam zijn.
Door ateliers regelmatig open te stellen, krijgt de
aanwezigheid ervan betekenis voor het dorp.
Kunstenaars die het dorp ‘infiltreren’ kunnen
tegelijkertijd als kracht van buitenaf meedenken met
de ontwikkeling van het dorp. Ook kunnen zij met
kwalitatieve kunst in de omgeving de
aantrekkingskracht van het landschap verder

Mogelijk dat in de Ericaschool klaslokalen als
atelier kunnen worden
gebruikt. Of in een lege
schuur of een niet
gebruikt winkelpand. Of
in de leegstaande
woning met enorme
tuin bij de rotonde?

versterken.
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7. De Tuinen
van Otterlo
Rondom Otterlo zijn (tijdelijk) ongebruikte gronden te
vinden die mogelijk ruimte bieden aan (tijdelijke)
initiatieven die de kwaliteiten van de omliggende
natuur versterken.
In dit licht worden, in samenwerking met de
Wageningen Universiteit, lokale horeca en een
zorginstelling De Tuinen van Otterlo ontwikkeld.
Onder leiding van een vermaarde tuinarchitect en met
input van (studenten van) de Wageningen Universiteit,
wordt een braakliggend grondstuk getransformeerd
tot unieke sociaal-cultureel en ecologisch project.
Lokale vrijwilligers en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werken hier dagelijks in de bloementuin
en de moestuin. De opbrengsten van de tuinen worden
afgenomen door lokale horeca en verkocht in de
winkel van het Groene Paviljoen.

De tuinen ontvangen ook bezoekers, die het project
met hun bezoek mede financieren. Het concept van de
Tuinen van Otterlo sluit naadloos aan op het profiel
van de bezoeker van het Kröller Müller Museum. En
daarvan komen er jaarlijks zo’n 250.00 voorbij rijden.
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8. Het Groene Paviljoen
Aan de Groene Loper komt het Groene Paviljoen. Een geheel
circulair, markant gebouw dat met zijn aanwezigheid zelfs een ‘plus’
betekent voor het milieu. Het gebouw bestaat voor 100 procent uit
gerecyclede en herbruikbare materialen. Daarmee kan het op
termijn eventueel gemakkelijk verplaatst worden.
Het Groene Paviljoen heeft verschillende functies. Het vormt de
entree naar de Tuinen van Otterlo, het is een winkel voor
producten uit tuin en streek. In samenwerking met het Kröller
Müller is het ook een ’museumwinkel’.
Het Groene Paviljoen is daarbij ook een informatiepunt voor de
bezoekers van de regio. Hier kan je wellicht ook fietsen huren. Hier
begint je bezoek aan Otterlo en omgeving; aan cultuur en natuur.
Omdat het geheel circulaire paviljoen een architectonisch kunstwerk
in zichzelf is, en bovendien een inspiratie en voorbeeld is voor
circulair bouwen, is er een goede kans dat ook subsidie voor het
project wordt verkregen.
< Voorbeeld van een groen Paviljoen in Baarn. Rondom
activiteiten van een boomkwekerij.
<< Voorbeelden van volledig circulaire ‘paviljoens’ Op de onderste
twee afbeeldingen voorbeelden van tijdelijke paviljoens die door
ontwerpbureau ‘Overtreders-W’ zijn ontworpen. Van boven naar
beneden: 1. Veel gelauwerd ontwerp op de Dutch Design Week. De
‘dakpannen’ zijn gemaakt van lokaal ingezameld plastic. 2. Het
‘Restaurant van de Toekomst’ op het Lowlands festival.
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9. Een Nieuw
Tegelmuseum
Langs de Groene Loper verrijst een
nieuw Tegelmuseum, wellicht
samengetrokken met of onderdeel
van het circulaire paviljoen.
Inhoudelijk krijgt het museum
ondersteuning van de professionals
van het Kröller-Müller Museum.
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Elementen van de
Groene Loper

3*

4

2

5 8

1

Openbare ruimte
1. Parkeren in het groen
2. Inrichting en bestrating
3. Wandelpad

P

Retail
4. Winkelaanbod
Cultuur en Natuur
5. Otterlo Flashbacks
6. Ateliers
7. De Tuinen van Otterlo
8. Groene Paviljoen
9. Nieuwe Tegelmuseum
10. Dé POI van Otterlo

P

1

5*

6*

9*

7

10*
* Locatie is indicatief
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< < Observatie toren, ten
Zuiden van Copenhagen,
Denemarken. Met een
lange ‘walkway’ door het
omringende landschap.
Gericht op intensiever
ervaren van de natuur.

10. Dé POI van
Otterlo
Dé grote trekkers van Otterlo is en blijven
het Kröller-Müller Museum en het
Nationaal Park. Maar om bezoekers meer
aan het dorp zelf te verbinden is de
ontwikkeling van een eigen , aantrekkende
‘landmark’ denkbaar.
Elders in Nederland, maar zeker ook in het
buitenland zien we ter
inspiratie aansprekende voorbeelden. Een
top-design toren, een fietspad door de
bomen, of een metershoog houten
standbeeld.
Het object verwijst naar de omliggende
landschapskwaliteiten van de Hoge
Veluwe.

Fietspad op hoogte in
Hechtel-Eksel (België) >
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DE GROENE LOPER
richting voor otterlo

•
•
•
•

Hoe zijn we tot deze visie gekomen?
Samenvatting visie “De Groene Loper”
Ontvangstlocatie Otterlo (1e uitvloeisel van “De Groene Loper”)
Waar staan we nu?

RAPPORTAGE/ONDERZOEK

S.O.R.O.

VELUWE OP 1
GEMEENTE EDE

VISIE OP RECREATIE EN
TOERISME IN OTTERLO

STAKEHOLDERS
otterlo’s belang
bewoners
recreatieondernemers
o2 (ondernemers vereniging)
middenstand
natuurlijk otterlo

UITWERKING

Ericaschool
H.R.
Kruller

N.H Kerk

N. P. de Hoge Veluwe & Kröller-Müller Museum
Dorpsstraat

Restaurant “de
Waldhoorn”

O.V.

ONTVANGSTLOCATIE
OTTERLO

Nederlands
Tegelmuseum

Ericaschool

ONTVANGSTLOCATIE OTTERLO

H.R. Kruller

N.H Kerk

Dit document is opgesteld met het doel om Gemeente Ede, Provincie Gelderland en overige
belanghebbenden inzicht te geven in de knelpunten van de toeristische infrastructuur in Otterlo. De verkeersveiligheid is in het geding en zal zo spoedig mogelijk moeten worden aangepakt.
D
o
rp
Otterlo is aangewezen als mogelijke Veluwse ontvangstlocatie binnen de gemeente Ede. Wansstr
neer een dergelijke ontvangstlocatie gerealiseerd kan worden kunnen een groot aantal knelaat
Restaurant “de
punten worden weggenomen en ontstaat er tevens een kans om de entree van Otterlo te ver- Waldhoorn”
fraaien. Alle onderdelen die hier worden besproken hebben hoge prioriteit en zijn onderdeel
van het totaalplan “de Groene Loper” (zie paragraaf 1).
Dit document is opgebouwd in de volgende paragrafen:
1.

WAT HOUDT EEN ONTVANGSTLOCATIE IN ?

2.

WAAROM INVESTEREN IN EEN ONTVANGSTLOCATIE IN OTTERLO ?

3.

VERKEERSSTROMEN DOOR HET CENTRUM VAN OTTERLO

4.

TE REALISEREN ONDERDELEN ONTVANGSTLOCATIE

5.

GRONDEIGENDOM

Op naar een veiliger, groener en aantrekkelijker Otterlo!

Otterlo, Juli 2021
O.V.

Otterlo’s Belang
Samenwerkende Otterlose Recreatieve Ondernemers
Gebiedsregisseur Marieke Lameris namens Veluweop1
Eric Mackay directeur Nederlands Tegelmuseum Otterlo

ONTVANGSTLOCATIE OTTERLO

Nederlands
Tegelmuseum

Ericaschool
1.

WAT HOUDT EEN ONTVANGSTLOCATIE IN?

H.R. Kruller

Ontvangslocaties zijn een onderdeel van de Veluweagenda van de organisatie “Veluwe op 1”

N.H Kerk

Recreatieve en Toeristische Visie voor Otterlo: “de Groene Loper”

“Veluwe op 1” is een samenwerkingsverband van ongeveer40 partijen. Deze partners werken aan
D
een zogenaamde Veluwe-agenda:
o
r
 Behoud en herstel van ecologische diversiteit en robuustheid in het centrale natuurgebiedpsstr
van
de Veluwe en de omliggende gebieden IJsselvallei, Randmeren en Gelderse Vallei.
aat

Onlangs is in opdracht van Otterlo’s Belang, Veluweop1 en gemeente Ede een recreatieve en
toeristische visie voor Otterlo geschreven door adviesbureau “de Culturele Zaak”. Een visie met
een groot draagvlak. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met verschillende maatNederlands
schappelijke instellingen als Otterlose Belang, de Otterlose ondernemersvereniging
, diverse
Restaurant “de
Tegelmuseum
bewoners en ondernemers uit Otterlo en de gemeente Ede. Dit alles onder regie van de
 Een bredere kijk op recreatie en toerisme, waarbij het niet meer in de eerste plaats gaat om het Waldhoorn”
“Samenwerkende Otterlose Recreatieve Ondernemers”.
trekken van meer bezoekers, maar om meer kwaliteit. Wij zien toerisme vooral als een middel om de
Veluwse natuur, economie en samenleving te versterken.
In deze visie wordt, naast een aantal andere recreatief-toeristische onderwerpen, aangegeven



Meer aandacht voor de wensen, belangen en betrokkenheid van bewoners bij nieuwe ontwikkelingen op de Veluwe.
De Veluwse ontvangstlocaties zijn een belangrijk onderdeel van de Veluwe-agenda. Ze zijn van cruciaal belang om verkeersstromen , recreatieve gebieden en recreatieve routes op een zo goed mogelijke manier op elkaar te laten aansluiten waarbij rekening wordt gehouden met bewoners en ecologische aspecten.
Een ontvangstlocatie is meer dan een parkeerplaats
In de gemeente Ede zijn een 4-tal locaties aangewezen om in te richten als Veluwse Ontvangstlocatie. Plekken waar bezoekers (recreanten en toeristen) arriveren per openbaar vervoer of
per auto. De bezoekers kunnen daar een tijdje aantrekkelijk verblijven en/of vanaf die plekken
het gebied verkennen (liefst op een klimaat-neutrale manier).
De bedoeling is dat dit herkenbare en aantrekkelijke plekken worden. Locaties met niet alleen
een goede
aansluiting op het openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid maar ook
O.V.
locaties met informatievoorziening, horeca en andere toeristische basisvoorzieningen zoals
aansluiting op fiets– en wandelroutes, fietsverhuur en openbare toiletten.

dat de toeristische infrastructuur onder de maat is en niet aansluit op de kwaliteit van het gebied waar Otterlo deel van uitmaakt (het Nationale Park de Hoge Veluwe met het “Kröller Müller Museum). Thema’s als veiligheid, parkeren, bewegwijzering, aantrekkelijkheid en herkenbaarheid worden in dit rapport uitvoerig besproken. Veel van deze thema’s staan ook al langer
op de agenda van Otterlo’s Belang en zijn grotendeels al uitgewerkt.
Leidraad in de visie is “de Groene Loper”. De route vanaf de rotonde bij Otterlo (O.V.) naar de
entree van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Alles wat u leest in de hierna volgende pagina’s staat ook uitvoerig beschreven in deze Visie. Wanneer u meer achtergrondinformatie wilt
lezen verwijzen wij u dan ook graag naar dit rapport (werktitel: “Richting voor Otterlo” / Culturele Zaak).
Ontvangstlocatie in Otterlo schept naast het oplossen van knelpunten ook mooie kansen
Door de aanpak van de infrastructurele knelpunten middels het creëren van een ontvangslocatie zal het dorp een enorme kwaliteitsimpuls krijgen. Op dit moment is de ruimtelijke kwaliteit
van de entree van het dorp bedroevend. Wij zien kans om met het creëren van een ontvangstlocatie de entree van Otterlo veiliger, aantrekkelijker en groener te maken!

Regiodeal
Voor de financiering van een dergelijke ontvangstlocatie kan voor een deel gebruik gemaakt
worden van subsidiegelden afkomstig uit de Regiodeal. Los hiervan zijn wij van mening dat Provincie en Gemeente ook een financiële verantwoording dragen om met name de verkeersveiligheid structureel te verbeteren.

ONTVANGSTLOCATIE OTTERLO

H.R. Kruller
2. WAAROM INVESTEREN IN ONTVANGSLOCATIE OTTERLO?

Ericaschool
N.H Kerk
verbeteringen
direct worden meegenomen en worden geïntegreerd in het totale plan. (project
uniforme bebording Veluwe) Wij hebben hier ideeën over en denken graag mee.

6 argumenten waarom wij pleiten voor een ontvangstlocatie in Otterlo:
1. VERKEERSVEILIGHEID & INFRASTRUCTUUR

D
o
De verkeersinfrastructuur in Otterlo is niet up-to-date en zeer onveilig. Ondanks de enorme
rp
sstr
toename van zowel het gemotoriseerde als het ongemotoriseerde verkeer is de infrastructuur
aat
van het toeristische dorp Otterlo afgelopen 50 jaar nagenoeg niet aangepast. Onvoldoende
parkeercapaciteit, onveilige oversteken, ontbrekende trottoirs, slechte aansluiting tussen het
centrum en het openbaar vervoer (rotonde), te hoge snelheden door het centrum, onnodig
sluipverkeer en zeer matige bewegwijzering maken de situatie op dit moment onhoudbaar.
Regelmatig gebeuren er ongelukken op de Arnhemseweg ter hoogte van het centrum.

Hoe komt het dat de verkeersdruk in Otterlo zo is toegenomen?


algemene toename van vooral het gemotoriseerde verkeer;



toenemend sluipverkeer door Otterlo;



meer recreatieve routes en een toename van recreanten die gebruik maken van deze
routes;



transformatie van een aantal grote campings/stacaravanparken naar bungalowparken.
Het kamperen in het hoogseizoen met een gemiddelde verblijfsduur van 3 weken is veranderd in een aanzienlijke korter verblijfsduur maar dan het hele jaar rond. Verbleven
de camping- en stacaravanrecreanten veelal op het terrein zelf, de (nieuwe) bungalowrecreant komt veel vaker in het dorp om daar te winkelen, fietsen te huren of horeca te
bezoeken. De uitbreiding van de bungalowparken gaat nog steeds door. Deze transformatie
O.V.en uitbreidingen brengen nog meer verkeersbewegingen en parkeerbehoefte in
het dorp met zich mee.

2. PARKEREN

Het parkeren is al decennia een knelpunt in Otterlo. De capaciteit is ontoereikend. Door de laatste 2 punten hierboven vermeld is de situatie nog verder verslechterd. Ook de fietsverhuurbedrijven zorgen ervoor dat de parkeerbehoefte groter is dan voorheen. Het parkeren gebeurt nu
op vaak onveilige en ongeschikte plekken. Een horecaondernemer is bereid om bij te dragen
aan een oplossing. Een structurele oplossing vanuit de overheid en andere belanghebbenden is
zeer wenselijk.

In Otterlo staat een projectgroep wandelroutes klaar om samen te werken met gemeente Ede
en het routebureau om de wandelroutes te inventariseren en samen met de nieuwe bewegwijzering een nieuw leven in te blazen. We wachten op het initiatief vanuit de gemeente Ede.
Nederlands
4. KWALITEIT INFRASTRUCTUUR & BEELDKWALITEIT
Restaurant“
Tegelmuseum
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de infrastructuur en de wijze waarop de openbare ruimte
deDe
Waldhoorn”
is ingericht is niet meer van deze tijd. Graag willen wij de inrichting laten aansluiten in de herkenbare stijl die wordt ontwikkeld door Veluweop1 (stijlboek overige inrichtingselementen
Veluweop1). We praten dan over bijvoorbeeld straatinrichting, straat meubilair, aantrekkelijke
bebording en groeninvulling. Veel dorpen die nog geen 10% van het toerisme ontvangen t.o.v.
Otterlo hebben deze infrastructuur al beter voor elkaar!

Bij het herinrichten van Otterlo als ontvangstlocatie willen we deze elementen meer aandacht
geven. Bijvoorbeeld op en om de in te richten ontvangstlocatie meer “groen”: groen parkeren,
groene wandelpromenade, overbodig asfalt vervangen door groen. Naast aantrekkelijke bestrating, meubilair en bebording hoort bij deze kwaliteitsimpuls ook zgn. “flashbacks”: aantrekkelijke informatiepanelen voor bezoekers waarop de historie van Otterlo, de komst van de
Kröller-Müllers, de slag om Otterlo, de bijzondere flora en fauna rondom Otterlo, etc. wordt
vermeld. Deze “flashbacks” komen naast het nieuw te ontwikkelen wandelpad te staan. Dit
wandelpad is voorzien vanaf de rotonde (O.V.) naar het centrum. Door de omzoming van dit
pad met laanbomen en deze zgn. “flashbacks” willen we de entree meer allure geven.
5. HERKENBAARHEID BELEVINGSGEBIED / ENTREE DORPEN
We zouden de toegangswegen en rotondes meer willen laten aansluiten bij het belevingsgebied Hoge Veluwe. Kwalitatief refererend aan de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum:
“Rijke Cultuur in Grootse Natuur”.
6. VERPLAATSING NEDERLANDS TEGELMUSEUM
Bij de inrichting van Otterlo als ontvangstlocatie willen we anticiperen op een eventuele verhuizing van het Nederlands Tegelmuseum. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om
het museum een betere zichtlocatie te geven aan “de Groene Loper”. Het zou de levensvatbaarheid van het museum kunnen vergroten door de ligging op een knooppunt van diverse
toeristische routes. Het aantal potentiële passanten neemt hierdoor enorm toe. Ook de parkeerfaciliteiten zijn hier aanzienlijk beter. Voorts leent de plek zich beter om het museum nog
meer te verbinden aan het dorp (Kröller-Müller tegelexpositie en informatie over de historie
van Otterlo).

ONTVANGSTLOCATIE OTTERLO

3. BEWEGWIJZERING / WANDELROUTES

Uniforme bewegwijzering en Informatievoorziening horen bij een hogere kwaliteitsbeleving die
wij nastreven voor het dorp. Bij de ontwikkeling van Otterlo als ontvangstlocatie kunnen deze
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1. Sluipverkeer Arnhemseweg

O.V.

1. Sluipverkeer Arnhemseweg (N310)
Veel (vracht)verkeer neemt de N310 als sluiproute om de vaak drukke A30 of A50 te ontwijken. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn niet
voldoende. Een verbod op dit sluipverkeer is
noodzakelijk om de veiligheid te verbeteren.
Knelpunt: zeer onveilige en onwenselijke situatie mede door de vele recreatieve routes die in
het dorp samenkomen en de Arnhemseweg
kruisen (rode cirkel).

Apeldoorn
A1

Otterlo

A30

A50

N310
Ede

A12
Arnhem

verkeersongeval 12/7/21
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1. Sluipverkeer Arnhemseweg

O.V.

2. Verkeer Nationale Park de Hoge Veluwe / Kröller-Müller Museum
De hoofdentree van het N.P. en het KMM ligt in Otterlo met > 300.000 bezoekers per jaar die
door het dorp van en naar deze entree rijden. De middenstand koestert het verkeer door de
dorpsstraat, maar dan op een veilige manier en met goede (tijdelijke) parkeerplekken. Het openbaar vervoer wordt wel al omgeleid over de Hoenderloseweg. Het ligt in de bedoeling dat al het
groepsvervoer en vrachtvervoer volgt wanneer een veilige kruising wordt gecreëerd op de Apeldoornseweg afslag Hoenderloseweg.
Knelpunten:

bedroevende entree, niet representatief voor het bijzondere achterland (N.P. en KMM);

ontbrekende wandelpaden/trottoirs en oversteekplaatsen;

geen (tijdelijke) parkeermogelijkheden in het dorpscentrum.

3. VERKEERSSTROMEN DOOR
CENTRUM OTTERLO

Lang parkeren nabij
voetbalvelden
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2. Verkeer Nat. Park
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49
3. knooppunt div. fietsroutes

1. Sluipverkeer Arnhemseweg

31

Tijdelijk parkeren
nabij centrum

O.V.

3. Knooppunt diverse fietsroutes
Vanwege de centrale ligging van Otterlo op de Veluwe starten veel fietsroutes in het dorp of doen Otterlo aan.
Twee fietsverhuurbedrijven hebben ook een aanzuigende werking.
Daardoor neemt ook de parkeerdruk toe.
Kort parkeren (in het centrum) en lang parkeren (bij de sportvelden)
kunnen gereguleerd worden wanneer het parkeren goed wordt gefaciliteerd met o.a. duidelijke bewegwijzering en informatievoorziening.
Knelpunten: onveilige fietsoversteek plaatsen, onduidelijkheid waar te
parkeren
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5. Klompenpad
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1. Sluipverkeer Arnhemseweg
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6. Valenbergroute
4. Veluwe Zwerfpad

O.V.

4, 5 & 6 Knooppunt diverse lange afstand wandelroutes
4.VELUWE ZWERFPAD & TREKVOGELPAD Otterlo is het knooppunt van twee gerenommeerde
landelijke LAW paden vergelijkbaar met het alom bekende Pieterpad
5.KLOMPENPAD een route van 17 km rondom Otterlo op de grens ven het Veluwe massief en de
Gelderse Vallei; startpunt restaurant “de Waldhoorn”
6.VALENBERGROUTE 17 km lange route over de Zandingsheide, het Mosselse Zand, langs het
Planken Wambuis gebied, over de Valenberg en door het Roekelse Bos
Knelpunten: onveilige trottoirs en oversteekplaatsen, te weinig parkeerplekken, matig tot geen
informatie en gebrek aan uniforme bebording (veelal lukraak geplakte stickers)
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7. Ontbrekend trottoir
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7. Voetgangers op de weg!!
Vanaf de rotonde voor de entree van Otterlo ontbreekt een wandelpad / trottoir naar het centrum
van Otterlo (a).

Ook in het centrum (ter hoogte van “de Waldhoorn” ontbreekt het trottoir aan één zijde van de
N310. De andere zijde is te smal voor wandelaars
om elkaar fatsoenlijk te passeren (b).
Vanaf de Sportlaan naar de Entree van het Nationale Park ontbreekt eveneens een wandelpad (c).
Knelpunt: ontbrekende wandelpaden/trottoirs

a.

b.

c.

Ericaschool
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OPLOSSINGEN KNELPUNTEN:
1. N310 afsluiten voor sluipverkeer

2.

Veilig (kort) parkeren nabij centrum, lang parkeren met verwijsborden naar voetbalveld, duidelijke informatieborden en uniforme bewegwijzering

3. 30 km zone met veilige oversteken voor fietsers en wandelaars
4. Wandelpad Rotonde (OV) naar Centrum en vanaf Sportlaan naar Entree Nationale Park met laanbomen en

“flashbacks”

5. Tegelmuseum onderdeel laten uitmaken van centrumgebied; huidig boerderij en schaapskooi met

elkaar verbinden (glas met groendak?) en integreren in dorpsplein, met Waldhoorn, boomgaard,
tuinen en terras
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OPLOSSINGEN KNELPUNTEN:
1. N310 afsluiten voor sluipverkeer
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Veilig (kort) parkeren nabij centrum, lang parkeren met verwijsborden naar voetbalveld, duidelijke informatieborden en uniforme bewegwijzering

3. 30 km zone met veilige oversteken voor fietsers en wandelaars
4. Wandelpad Rotonde (OV) naar Centrum en vanaf Sportlaan naar Entree Nationale Park met laanbomen en

“flashbacks”
5. Tegelmuseum onderdeel laten uitmaken van centrumgebied met Kröller Müller expositie & dorpsinfo;
6.

huidig boerderij en schaapskooi met elkaar verbinden (glas met groendak?) en integreren in dorpsplein
Aankleding rotondes, verkeerspleinen en toegangswegen belevingsgebied “Hoge Veluwe” (
driehoek: Ede, Apeldoorn, Arnhem), uniforme bebording en routemarkeringen

5. GRONDEIGENDOM
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FASE 3

ontwikkelingen in Otterlo-west. Voor de toekomstbestendigheid van het
dorp Otterlo is uitbreiding van het aantal (starters-)woningen noodzakelijk. Ook Otterlo-west kan in de toekomst daarin een belangrijke rol vervul
len. E.e.a. houdt ook verband met het eventueel afbouwen van agrarische
activiteiten aldaar (met name voor fase 2 en 3).

De ontvangstlocatie in Otterlo heeft te maken met verschillende (grond)eigenaren:



De openbare wegen vallen onder Gemeente Ede en Provincie Gelderland.



De grond benodigd voor het geplande parkeerterrein is in eigendom van een
Otterlose horeca-ondernemer. Het terrein wordt nu al gebruikt als parkeerterrein en wordt gedoogd door gemeente Ede. Ondernemer en gemeente
zijn in gesprek om een structurele oplossing te zoeken voor deze bestemming.



Voor de grond die nodig is om een wandelpad aan te leggen vanaf de rotonde naar het centrum zijn reeds constructieve gesprekken geweest tussen
eigenaar en Otterlo’s Belang. E.e.a. staat niet los van de toekomstige

FASE 2



Omtrent de nieuwe locatie voor het tegelmuseum hebben verkennende
gesprekken plaatsgevonden. De plek die het museum achter laat is geschikt voor 3 à 4 woningen.

Op verzoek van gemeente Ede hebben de initiatiefnemers van “de Groene Loper” in juni 2020 een begroting opgesteld van de Otterlose ontvangstlocatie en
dit gedeeld met de gemeente Ede.

DE GROENE LOPER
richting voor otterlo

•
•
•
•

Hoe zijn we tot deze visie gekomen?
Samenvatting visie “De Groene Loper”
Ontvangstlocatie Otterlo (1e uitvloeisel van “De Groene Loper”)
Waar staan we nu?
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