
CONCEPT Visie op het dorp  

 
In het vorige hoofdstuk hebben we de huidige situatie in Otterlo omschreven en de dilemma’s 
geschetst. Het is het beeld dat is ontstaan naar aanleiding van onze gesprekken tijdens de eerste 
fase van het gebiedsproces. Gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties, voor en 
tijdens de eerste gebiedsdialoog. Binnen de gemeente hebben we op een rijtje gezet welk beleid er 
al is waar we rekening mee moeten houden. Alle informatie die we hebben verzameld, hebben we 
vertaald in deze visie. 
 
In dit hoofdstuk staat omschreven waar we naartoe willen met Otterlo en welke keuzes we daarvoor 
moeten maken. We hebben vijf uitgangspunten geformuleerd voor de visie. De uitgangspunten 
hangen met elkaar samen, zoals u ziet ze in de onderstaande afbeelding. Per uitgangspunt 
omschrijven we, wat de conclusies zijn en welke keuzes we maken.  
 
In het volgende hoofdstuk lichten we deze keuzes verder toe volgens de gekozen richtingen en de 
bijbehorende thema’s uit de visie op het dorp.   
 

 
 
 
 
Dorpsgemeenschap met hart  
Otterlo is een dorp met een hart. Het fysieke hart van het dorp is de Dorpstraat,  
samen met de ruimte rond school en kerk. Het is de plek voor ontmoeting, een praatje met elkaar, 
koffie drinken of boodschappen doen. De kleinschalige dorpse sfeer en structuur vormen de kracht 
van het dorp. We willen dit versterken door:  

• Winkels, maatschappelijke en culturele voorzieningen zo veel mogelijk te clusteren in en rond 
het hart. 

• De hoeveelheid autoverkeer op de Dorpstraat te verminderen. Zo ontstaat meer rust en ook 
ruimte voor een plantsoen, bankje of fietsenstalling. 

• Op drukke punten sturen we op rust en ruimte: de Harskamperweg/Arnhemseweg (N310) 
blijft een doorgaande weg, maar samen met het dorp en Provincie Gelderland kijken we naar 
hoe het veiliger, groener en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers kan worden.  

• De open Engen aan de noordkant vormen een belangrijk onderdeel van de entree. Daarom 
houden zij een natuurlijke en groene uitstraling. Dit verbetert ook het aanzicht van het dorp. 
Door het agrarisch buitengebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken, verminderd druk 
op de natuur.  
 

Het hart van het dorp klopt vooral in de mensen die er wonen. Daarom werken we ook aan zaken die 

het sociale leven ondersteunen, zoals voldoende sportfaciliteiten en een actief verenigingsleven. We 



dragen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de dorpelingen met de bouw van het 

nieuwe dorpshuis, het versterken van de bestaande school en reserveren van voldoende ruimte voor 

zorg.  

Otterlo als toeristische hotspot: unieke locatie op de Veluwe  
Otterlo biedt een unieke combinatie van Veluws dorp in combinatie met natuur en cultuur. Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe met het Kröller Müller museum zijn toeristische trekpleisters van 
internationale allure. Daarnaast liggen er meerdere grote vakantieparken rondom het dorp, die veel 
toeristen aantrekken. De toeristen zorgen ook voor drukte in het dorp en de natuur. Om de 
bezoekersstromen beter te begeleiden, zijn een aantal aanpassingen nodig:  

• We zorgen voor een goede parkeergelegenheid voor bezoekers, met parkeerterreinen aan 
de rand van het dorp. Deze parkeerterreinen vormen het vertrekpunt voor fiets- of 
wandeltochten door de natuur of een bezoek aan het dorp.  

• De Dorpsstraat wordt, samen met het plein rond de school en de kerk, een gezellige plek 
met veel ruimte voor fietsers en voetgangers, en vormt een aantrekkelijke start naar de 
ingang van het Nationale Park de Hoge Veluwe.  

• Per openbaar vervoer is het dorp goed bereikbaar: we verbeteren de aantrekkelijkheid van 
de bus overstapplaats bij de rotonde en zorgen voor een goed begeleide en aantrekkelijke 
wandelroute die de bushaltes en het hart van het dorp met elkaar verbindt.  

• We verbeteren de fietsverbindingen tussen de vakantieparken en het dorp. We zetten in op 
het verbeteren van de verbinding met Ede, door bestaande fietsroutes aantrekkelijker te 
maken.  

 
Herstellen balans - in evenwicht brengen 
Er is meer balans nodig in Otterlo. Balans gaat over drukte versus rust in het dorp, maar ook over 
natuur versus belastende activiteiten. Om dit te bereiken, moeten we keuzes maken.  
 
Otterlo ligt midden in de natuur. Het gaat niet goed met de natuur, de biodiversiteit gaat achteruit. Er 
is herstel nodig van het natuurlijk systeem; herstel van gebieden, maar ook de onderlinge 
samenhang. In hoofdstuk 4, onder ‘natuur als basis, staat omschreven hoe we dat willen doen.  
 
We kiezen voor versterken en verbeteren van het bestaande recreatieve aanbod in plaats van meer 
groei. Dit creëert meer balans tussen drukte en rust. De grenzen van de verblijfsrecreatie zijn bereikt. 
De recreatieparken groeien niet verder, we zetten in op het verbeteren van kwaliteit binnen de 
contouren van het park. In hoofdstuk 4 lichten we dit verder toe. Er blijft ruimte voor nieuwe 
initiatieven, die toekomstbestendig en/of innovatief zijn, brede meerwaarde creëren, bijdragen aan de 
‘look and feel’ van Otterlo en de natuur respecteren en het liefst eraan bijdragen. Zoals bijvoorbeeld 
een kleinschalige bed&breakfast, een kleinschalig concept op een vrijkomend boerenerf of een 
nieuwe winkel in de Dorpstraat. Dit soort initiatieven dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Otterlo.  
 
Niet alles kan, maar door nieuwe kansen of ontwikkelingen aan te grijpen, die passen bij de schaal en 
maat van Otterlo, blijft het dorp ook in de toekomst aantrekkelijk. 
 
Efficiënt inzetten van beperkte ruimte, niet alles kan overal 
Otterlo heeft maar beperkte ruimte voor nieuwe bebouwing, onder andere doordat het dorp grenst 
aan Natura 2000 gebied. Dit brengt beperkingen met zich mee, die bedoeld zijn om de natuur te 
beschermen. Dit betekent dat we zuinig om moeten gaan met de beschikbare ruimte. Slim omgaan 
met de ruimte die er is, kan door zaken slim te organiseren, te koppelen en clusteren. Combinaties 
ontwikkelen die ruimte bieden aan functies die op zichzelf niet zouden kunnen bestaan, maar samen 
wel levensvatbaar en rendabel kunnen zijn. Daarnaast is het, meer dan nu, op dorpse wijze stapelen 
van functies nodig om de beperkte ruimte te gebruiken. Bijvoorbeeld door appartementen te 
combineren met een eventuele nieuwe supermarkt en het parkeren voor deze supermarkt te 
combineren met een parkeerterrein voor bezoekers van het dorp. Hierdoor blijft er meer ruimte over 
voor groen en cultuur. Dit draagt ook bij aan de herkenbaarheid en identiteit van het dorp. 
 
Grondeigendommen en afrasteringen beperken de ruimte aan oost- en zuidkant van het dorp. Door 
aan de westkant het bestaande bos en agrarische buitengebied te verbeteren en te voorzien van 
aantrekkelijke routes, ontstaan er meer mogelijkheden om te wandelen of te recreëren. Zo ontstaat er 
een betere spreiding en daarmee verlichting op de andere kwetsbare natuurgebieden. 
 



Klaar voor de toekomst   

We willen dat Otterlo ook in de toekomst een fijn dorp blijft om in te wonen en om te bezoeken. We 
zien hier, naast de zaken die al genoemd zijn, een aantal flinke uitdagingen op het gebied van natuur, 
klimaat, wonen en landbouw. In de Omgevingsvisie 2040 zijn hiervoor al keuzes gemaakt, voor 
Otterlo zien we de volgende invulling:  
 
Natuur en buitengebied 
De hele Veluwe is overbelast door stikstof. Ontwikkelingen zijn beperkt mogelijk, het fors reduceren 
van stikstofuitstoot is noodzakelijk om de natuur te herstellen. Daarnaast is de reductie nodig om 
überhaupt grootschalige ontwikkelingen mogelijk te maken.  
Door passende recreatieve bedrijven die ‘op slot’ zitten in N2000 gebied een kans te geven door te 
ontwikkelen in het buitengebied wordt de natuur ontlast en krijgt het buitengebied een breder palet 
aan functies. Leegloop van het buitengebied voorkomen we door zorgvuldige transformatie en ruimte 
te bieden aan natuur inclusieve landbouw, akkerbouw en andere economische activiteiten die een 
bijdrage leveren aan de versterking van de natuur en een vitaal en veerkrachtig buitengebied.  
 
Klimaat 
Het klimaat veranderd. Hierdoor ontstaat droogte, hittestress en wateroverlast. Het is nodig om het 
dorp en omgeving hierop aan te passen. Toekomstige ontwikkelingen, bestaande buurten en straten 
krijgen bij herinrichting meer groen, om bij te dragen aan natuur en klimaatadaptatie.  
Gemeente Ede heeft als doel, om in 2050 energieneutraal te worden. Hieraan werken we door 
maximaal in te zetten op zonnepanelen op daken, voor meer dan alleen het eigen gebruik. Dat geldt 
voor nieuwbouw en renovatie, die daardoor energieleverend kan worden.  
In hoofdstuk 4 (Klimaat-robuust maken van het landschap en het dorp) staat dit onderwerp verder 
uitgewerkt.  
 
Landbouw 
Landbouwgrond blijft in principe landbouwgrond. Veel meer dan nu het geval is, kan landbouw 
bijdragen aan doelen op het gebied van natuur, klimaat en recreatie. Bijvoorbeeld, door in gesprek 
met elkaar te kijken naar mogelijkheden voor herstel van landschapselementen, natuurlijke randen en 
dergelijke. Kansen voor transitie in de landbouw gebruiken we om te kunnen bouwen aan een 
krachtig buitengebied waarbij met minder uitstoot toch nieuwe verdienmodellen mogelijk zijn.  
 
Wonen 
Een gevarieerd en bij het dorp passend aanbod aan nieuwe woningen draagt bij aan doorstroming en 
vitaliteit van het dorp. Op een nieuwbouwlocatie in Otterlo west bieden we ruimte voor de geleidelijke 
groei van het dorp. Hier komt een combinatie van wonen, parkeren en eventueel een supermarkt. De 
wijk blijft compact, om zo ruimte voor groen en natuur te houden. Het aanbod van woningen is 
gevarieerd en gedifferentieerd en wordt afgestemd op de behoefte van het dorp. In hoofdstuk 4 
(onder wonen) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  
 

 
 


