
Aan de gemeenteraad van Ede 
Postbus 9022, 6710 HK Ede. 
 
Otterlo, 12 mei 2022 
 
Betreft: zienswijze bestemmingsplan ‘Otterlo, Recreatiepark De Wije Werelt’ 
 
Geachte raadsleden, 
 
Otterlo’s Belang maakt hierbij haar zienswijze kenbaar op het bestemmingsplan ‘Otterlo, Recreatiepark De Wije 
Werelt’ 
 
Inleiding 
Sinds april 2021 voerden wij samen met EuroParcs, als eigenaar van de Wije Werelt, een omgevingsdialoog in 
verband met de in voorbereiding zijnde uitbreiding. Ook Natuurlijk Otterlo nam hieraan deel.  
In deze dialoog hebben wij ingezoomd op de impact van de uitbreiding op het dorp, met name op gebied van 
verkeer en parkeren. Medio december 2021 is deze dialoog om voor ons onduidelijke reden door EuroParcs 
gestaakt zonder dat oplossingen zijn aangeboden of afgewerkt voor knelpunten als gevolg van de uitbreidingen 
van EuroParcs. Deze dialoog is in tegenstelling tot wat de inhoud van het bestemmingsplan doet vermoeden niet 
afgerond.  
In deze zienswijze staan onze belangrijkste bezwaren tegen deze uitbreiding. Ter verduidelijking beschrijven wij 
het gelopen proces als mede een stukje voorgeschiedenis. Tot slot staat omschreven welke stappen wij 
noodzakelijk achten alvorens het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. 
 
Verloop 
April 2021 vernamen wij dat EuroParcs in samenspraak met gemeente Ede een uitbreiding voor park De Wije 
Werelt aan het voorbereiden was. Hoewel wij als dorpsraad volgens afspraken over beginspraak in het 
dorpsradencovenant vooraf op zijn minst geïnformeerd hadden moeten zijn door gemeente Ede, moesten wij dit 
uit de krant vernemen. Ondanks een zeer recente, door het college vastgestelde aanscherping van dit convenant, 
waarbij wij beterschap mochten verwachten, mochten wij ook de instemming van het college op voornoemde 
bestemmingsplan via de media vernemen. Maar dat terzijde. 
 
Wij hebben als belangenvereniging voor de inwoners van Otterlo contact gezocht met de initiatiefnemers om 
vooraf de gevolgen van deze uitbreiding te bespreken. In de daaropvolgende periode zijn een behoorlijk aantal 
gesprekken gevoerd waarin uitvoering is besproken wat de negatieve gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid in 
het dorp. EuroParcs erkende onze zorgen en heeft hierop verkeerskundig ingenieursbureau Antea ingeschakeld 
om oplossingsrichtingen uit te werken. Antea heeft onderzoek verricht, gesprekken met ons gevoerd en met deze 
informatie een rapport opgesteld. Het rapport bestaat voor een deel uit het visierapport ‘De Groene Loper’, wat 
door Otterlos ondernemers en Otterlos Belang is opgesteld en wat door Antea is aangevuld met 
verkeerstechnische oplossingen. Hierin zijn een aantal concrete oplossingsrichtingen uitgewerkt. Dit rapport is 
aangeboden aan gemeente Ede. Daarna is dus om voor ons onduidelijke reden de omgevingsdialoog beëindigd. 
Tijdens het eerste gesprek is echter zeer duidelijk besproken dat het niet bij het opmaken van een rapport dient te 
blijven, er wordt verwacht dat EuroParcs en de gemeente Ede met praktische oplossingen komen die ook eerst 
uitgevoerd dienen te worden. Tot dan geen steun van Otterlo’s Belang voor de uitbreidingsplannen van 
EuroParcs. 
 
Situatie 
Otterlo wordt als het ware opgesplitst door de N310 (Harskamperweg/ Arnhemseweg). Een drukke verkeersader 
dwars door de dorpskern. Aan de westzijde van deze weg liggen een aantal woonwijken terwijl de meeste 
voorzieningen juist ten oosten van deze weg zijn gesitueerd. Dit betekent dat kinderen die naar de Ericaschool 
gaan maar ook volwassenen en de ouderen van huize Eureka die naar dorpshuis, kerk, sportveld of supermarkt 
gaan, deze weg over moeten steken terwijl daarvoor geen enkele veilige voorziening is. 
De afgelopen jaren kent het dorp Otterlo een enorme toename van verkeersstromen. Met name de transformatie 
van campings naar recreatieparken, waarbij grote aantallen nieuwe accommodaties zijn geplaatst, heeft geleid tot 
een forse toename van het aantal gasten en daarmee tot extreme verkeersdrukte in het centrum. Door een 
andere recreatievorm is deze drukte ook nog eens jaarrond geworden in tegenstelling tot de vroegere 
seizoensdrukte tijdens de zomervakanties. 
Gevolg is dat in het centrum, en dan met name het gebied rond de Waldhoorn, zeer gevaarlijke verkeerssituaties 
ontstaan. Een onoverzichtelijk kruispunt op de N310 waar voor fietsers en wandelaars geen veilige oversteek 
mogelijkheid bestaat. Rondom dit kruispunt zitten fietsverhuurbedrijven, bakker en horeca wat zorgt voor veel 
verkeersstromen. Daarnaast is dit kruispunt een knooppunt van fiets- en (lange afstands) wandelroutes. 
 
 
 



Openbaar vervoer 
Hoewel veruit de meeste bezoekers per auto naar Otterlo komen zien we ook steeds meer mensen gebruik 
maken van het OV. Iets wat een gemeente die zich profileert als groen en duurzaam alleen maar kan toejuichen. 
Ook wij zijn enthousiast over deze ontwikkeling, niet in de laatste plaats omdat dit de verkeers-en parkeerdruk in 
het centrum ten goede komt. 
Rondom de rotonde bij de entree van Otterlo komen de bus routes van omliggende dorpen en steden samen. 
Vanaf dit transferium lopen bezoekers en inwoners richting het dorp. Echter er is voor deze verkeersdeelnemers 
geen volwaardige wandelroute. De enige mogelijkheid is via een onduidelijke, onlogische, niet complete en niet 
praktische route over het trottoir van een naastgelegen parallelweg. Dit resulteert in wandelaars, vaak vergezeld 
van reiskoffer, op de provinciale weg. Het behoeft geen toelichting dat ook dit tot extreem gevaarlijke situaties 
leidt.  
 
Parkeren 
De verandering en de enorme uitbreiding op de parken zorgt dus voor veel meer publiek wat het dorp bezoekt. 
Dat is positief voor de omzet van bakker, slager en supermarkt en zorgt voor goed bezette terrassen. Dit heeft 
echter ook een keerzijde. 
Otterlo heeft een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen voor bezoekers in het centrum. Een slepend probleem wat 
alsmaar groter wordt door de groei van het aantal recreatieve accommodaties. Sinds een aantal jaar wordt 
daarom een deel van een nabijgelegen weiland gebruikt als parkeerplaats. Bij natte weersomstandigheden is 
deze parkeervoorziening niet te gebruiken waardoor men dan elders in het dorp parkeert. Hierdoor hebben 
bewoners regelmatig geen parkeerplek meer of wordt 2-zijdig geparkeerd waar dat niet verantwoord kan met als 
gevolg dat hulpdiensten geen doorgang meer hebben en nieuwe gevaarlijke situaties ontstaan. Het is dan ook 
onbegrijpelijk dat een toeristisch dorp als Otterlo ondanks vele verzoeken nog altijd geen officiële, volwaardige, 
en permanent te gebruiken parkeervoorziening nabij de dorpskern heeft. 
 
Nieuwbouw Weversteeg  
Naast de nog op te lossen knelpunten in de infrastructuur is er nog een ander punt waardoor wij van mening zijn 
dat voornoemde uitbreiding moet worden uitgesteld. 
Otterlo heeft al jaren geen nieuwbouw meer gehad en veel starters hebben daardoor de afgelopen decennia het 
dorp noodgedwongen moeten verlaten omdat simpelweg geen starterswoningen zijn bijgebouwd. De laatste 
nieuwbouwwijk welke door de gemeente is geïnitieerd dateert uit begin 1990. Het is frustrerend dat de 
recreatieparken met een ongeremde expansiedrift haast ongelimiteerd kunnen bouwen terwijl voor de inwoners 
30 jaar lang geen woningbouw kon worden gerealiseerd. De balans is daarmee volledig verstoord wat leidt tot 
onrust en onvrede onder de inwoners.  
Zoals het er nu naar uitziet zal een 70-tal nieuwe woningen en een multifunctioneel dorpshuis worden 
gerealiseerd. Voor het project Weversteeg is het bestemmingsplan in voorbereiding en deze uitbreiding is dan 
ook zeer noodzakelijk en van groot belang voor Otterlo. Door de ligging ten aanzien van Natura 2000 gebied en 
de noodzakelijke WNB-vergunning dient voor deze nieuwbouw een aantal maatregelen te worden genomen om 
de toenemende druk op kwetsbare natuur te compenseren. 
De groei van de parken heeft al enorm veel druk gelegd op de omliggende natuur en de geplande uitbreiding van 
de Wije Werelt zorgt wederom voor extra druk wat kan betekenen dat nieuwe ontwikkelingen onmogelijk worden. 
Wij maken ons daarom ernstig zorgen dat de uitbreiding van de Wije Werelt een risico vormt voor de uitbreiding 
op de Weversteeg. 
De houdbaarheid van de huidige natuur- en stikstofwetgeving is op zichzelf al een risico. Elk aanvullend risico 
moet derhalve worden gemeden simpelweg omdat het dorp zich geen enkel risico meer kan permitteren. Het 
voortbestaan van voorzieningen en verenigingen staat onder enorme druk, met name doordat inmiddels veel 
jongeren noodgedwongen naar elders zijn vertrokken. Daarom nu eerst nieuwbouw voor inwoners! 
 
Natuur 
Daarnaast heerst er de zorg over verdere inperking van toegankelijkheid van natuurgebied de Zanding. De 
afsluiting van het Otterlose bos heeft destijds veel onrust veroorzaakt. Verdere beperkingen of afsluiting van 
natuurgebieden als gevolg van groeiende vakantieparken is voor ons onbespreekbaar. Toch lijkt ook dit risico niet 
uit te sluiten. Het lopende gebiedsproces Otterlo moet voorzien in oplossingen voor natuurversterking en meer 
aantrekkelijke natuurgebieden. Dit plan zal eerst uitgewerkt moeten worden om de kwaliteit van de 
natuurwaarden te verbeteren, spreiding van recreanten te faciliteren en zo openbaar toegankelijke natuur voor 
inwoners te kunnen garanderen. 
-Voor meer inhoudelijke informatie over de risico’s en gevolgen van deze uitbreiding op de natuur verwijzen wij 
naar de zienswijze van Natuurlijk Otterlo. – 
 
 
 
 
 
 



Conclusie  
Wat wij voor nu concreet noodzakelijk achten en wat minimaal gerealiseerd dient te worden vóórdat het 
bestemmingsplan ‘Otterlo, Recreatiepark de Wije Werelt’ kan worden vastgesteld: 
 

o Veilige oversteek mogelijkheden voor fietsers en wandelaars op de N310 (minimaal 1 op de 
Harskamperweg en 2 op de Arnhemseweg) 

o Een volwaardig vrijliggend wandelpad vanaf het bus-transferium bij de entree van Otterlo tot 
aan de dorpskern  

o Een permanente en jaarrond te gebruiken parkeervoorziening met voldoende capaciteit, nabij 
de dorpskern 

o Een onherroepelijk bestemmingsplan voor het project Weversteeg.  
o Een uitgewerkt plan voor natuurversterking en meer toeristisch aantrekkelijk natuurgebied 

waarmee spreiding van recreanten wordt gefaciliteerd 

 
Dit zijn minimale vereisten om te voorkomen dat veiligheid, leefbaarheid en natuurkwalitetit verder achteruitgaan. 
 
Daarbovenop is een dorpsbreed verkeersplan noodzakelijk waarin overige knelpunten worden opgelost. Hierbij 
gaat het onder andere om het reguleren van bezoekersstromen van onder andere Nationale Park De Hoge 
Veluwe en het Kröller-Müller museum en de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Otterlo’s Belang, 
 
 
 
 
 
Evert Groeneveld  
voorzitter 
 


