
Hoofdstuk 4  
 
Uitwerking op basis van thema’s en strategische keuzes uit de omgevingsvisie.  
 
In het vorige hoofdstuk hebben we omschreven, wat de visie is voor Otterlo als we kijken 
naar het geheel. In dit hoofdstuk werken we deze visie verder uit volgens de strategische 
keuzes uit de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie zijn eerder keuzes gemaakt. Hoe  
vullen we dit in voor Otterlo? We hebben deze keuzes eerder vertaald in de vijf thema’s voor 
Otterlo. Per strategische keuze laten we zien welke thema hier bij aansluit. Onder elke 
keuze staat omschreven, wat de uitwerking hiervan betekent voor Otterlo.   
 
De keuzes zijn richtingen die we willen inslaan met het dorp. Er zijn verschillende manieren 
om deze richtingen op te gaan. Zie het als een kompas, waarmee we bij elke maatregel 
kunnen toetsen: past dit bij de richting die we hebben bepaald? Onder elke keuze staan 
verschillende onderwerpen genoemd, die horen bij de strategische keuze. Een aantal zaken 
zijn ook genoemd in het vorige hoofdstuk. 
 
Strategische keuze uit omgevingsvisie: Gezond en vitaal dorp 
Bijpassend thema: leefbaarheid en voorzieningen 
 
Gevarieerde en natuur inclusieve woonwijken 
Door de stilvallende bouw van nieuwe woningen in het dorp, trekken jongeren weg. Daarom 
kiezen we bij de bouw van nieuwe woningen en wijken voor meer variatie. Dat betekent 
concreet dat we veel sterker in zetten op woningen voor senioren en starters. Hierdoor 
ontstaat beweging: ouderen kunnen verhuizen naar een centraal gelegen appartement waar 
ze nog jaren zelfstandig kunnen wonen en er komen meer woningen voor starters op de 
woningmarkt. Door ruimte te bieden voor nieuwe kleinschalige zorgconcepten in de kern of 
in het buitengebied, kunnen ouderen lang in Otterlo blijven wonen.  
In de omgevingsvisie is vastgelegd, dat nieuwe wijken natuur inclusief worden ingericht. Dat 
doen we dus ook in de Otterlose nieuwbouwwijken. Op deze manier werken we aan 
duurzame wijken die klaar zijn voor de toekomst.  
 
Voorzieningen op peil en waar mogelijk concentreren 
Door voorzieningen te clusteren in verkeersluwe zones in en rond de Dorpsstraat en kerk, 
blijft er een levendig centrum voor bewoners en bezoekers. De supermarkt heeft meer 
ruimte nodig. We kijken of we deze vergroting kunnen realiseren op de huidige plek, of dat 
dit beter past op een andere plek in de buurt van de Dorpsstraat. In de Dorpsstraat is ruimte 
voor aanvullende winkels, als die passen bij het dorpse en Veluwse profiel van Otterlo. De 
brandweerkazerne gaan we vernieuwen en uitbreiden.  
 
Gezond leven stimuleren: groen dichtbij en toegankelijke ommetjes 
Hekken zorgen ervoor, dat een deel van otterlo is Otterlo afgesloten van het bos. Aan de 
oostkant liggen bosgebieden die niet zijn afgesloten. Door juist deze bosgebieden beter 
toegankelijk te maken, ontstaan nieuwe mogelijkheden om vanuit het dorp de natuur in te 
gaan. Ook in het landelijk gebied maken we wandelen beter mogelijk door de aanleg van 
nieuwe routes. Op die manier maken we bewegen in de natuur makkelijker.  
 
Bevorderen aanbod gezond en lokaal voedsel 
De landbouw maakt een transitie door, die kansen biedt voor nieuwe vormen van landbouw. 
De Engen rond het dorp zijn van oudsher akkerbouwgronden, die weer op deze manier 
gebruikt kunnen worden. Een graanakker aan de noordzijde van het dorp kan graan leveren 
voor lokale producten en biedt bezoekers een idyllische en karakteristieke entree tot het 
dorp.  
 
  



Strategische keuze uit omgevingsvisie: Bereikbaar en duurzaam 
Bijpassend thema: Mobiliteit en energie 
 
Otterlo verder ontwikkelen als aantrekkelijke ontvangstlocatie 
Otterlo kan zich verder ontwikkelen als aantrekkelijk dorp voor bewoners en toeristische 
bezoekers. Hiervoor blijft het belangrijk dat het dorp goed bereikbaar is met de auto, het 
openbaar vervoer en de fiets. Door het toeristische verkeer beter te sturen via logische en 
gewenste routes, verminderen we verkeershinder. Het (zware) verkeer richting Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe vanaf de Apeldoornseweg (N304) leiden we via de 
Hoenderloseweg naar de entree van het park. Bezoekers kunnen we laten parkeren op een 
aantal centrale parkeerterreinen aan de rand van het dorp. Hierna kunnen zij te voet of met 
de fiets hun reis vervolgen. Hierdoor wordt de Dorpsstraat minder druk en ontstaat hier meer 
ruimte voor voetgangers en fietsers. 
 
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers creëren en alternatieven voor autogebruik 
stimuleren 
We willen bezoekers en bewoners stimuleren vaker te fietsen, te lopen of het openbaar 
vervoer te gebruiken. Dit moet wel gefaciliteerd worden. We zien hiervoor de volgende 
mogelijkheden:  

• Goede loop- en fietsroutes van/naar en in het dorp zijn essentieel.  

• Een nieuwe wandelroute vanaf de bushalte naar het dorp, hierdoor wordt een bezoek 
met het openbaar vervoer aantrekkelijker.  

• Minder verkeer door de Dorpsstraat leiden, hierdoor ontstaat ruimte voor fietsers en 
voetgangers.  

• Goed ingerichte fietsparkeerplaatsen maken een bezoek per fiets aantrekkelijk.  

• Een logische fietsroute vanaf de vakantieparken langs de Zanding naar het dorp en 
de entree van het NP Hoge Veluwe. Dit voorkomt onnodige auto- en 
parkeerbewegingen.  

• Ook kunnen bezoekers van de grote recreatieparken met een alternatief duurzaam 
vervoersmiddel (zoals elektrische deelfietsen) verleid worden niet meer met de auto 
naar het dorp te gaan. 

 
Verbeteren verkeerveiligheid en leefbaarheid in het dorp 
De N310 heeft en houdt een belangrijke verkeersfunctie in de regio (voor o.a. 
defensieverkeer). We willen het profiel en uitstraling van deze weg beter in balans brengen 
met het dorpse karakter van de omgeving. Dit doen we door: 

• Waar mogelijk meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers,  

• Veilige oversteekplaatsen aan te leggen,  
Door middel van een dergelijke weginrichting kunnen we een veilige snelheid van het 
verkeer af dwingen.  
Voor met name de omgeving van de Dorpsstraat en de kruising met de N310 (s-bocht) en 
het kruispunt N304-Hoenderloseweg is een veiligere verkeerssituatie nodig. Verder moet de 
overlast van o.a. e-scooters en steps worden aangepakt. 
 
Faciliteren opladen elektrische auto’s 
Belangrijke doelstelling binnen de gemeente Ede is om energieneutraal te worden. Het 
faciliteren van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s kan hier aan bijdragen. Zowel 
bewoners als bezoekers moeten hun elektrische auto kunnen opladen op de locaties waar 
dit gewenst is. Op basis van de ‘Plankaart Ede Laadinfrastructuur’ worden de komende jaren 
een aantal openbare laadpalen in Otterlo geplaatst.  
 
 
 
  



Strategische keuze uit omgevingsvisie: Natuur als basis  
Bijpassend thema: natuur en klimaat  
 
Herstel van het natuurlijk systeem, zowel op de Veluwe als daarbuiten. 
De natuur rond Otterlo staat onder druk. De biodiversiteit neemt af en verschillende plant- en 
diersoorten sterven uit. De oorzaken hiervoor zijn onder andere teveel stikstof en intensief 
recreatief gebruik. Er is maatwerk nodig om de natuur te herstellen, want elk natuurgebied 
heeft zijn eigen specifieke  eigenschappen. De randen van de Veluwe zijn waardevol. Ze 
vormen nu echter een harde barrière voor diersoorten, bijvoorbeeld voor het Edelhert, het 
symbool van de Veluwe. Het is nodig om natuur en landbouw vloeiender in elkaar over te 
laten lopen. We doen dat door natuur en landbouw meer geleidelijk in elkaar over te laten 
lopen en functies te combineren. Ook het landbouwgebied moet worden benut voor 
natuurherstel en natuurversterking, bijvoorbeeld door natuur inclusieve landbouw, 
voedselbossen en percelen met natte natuur. Op die manier kunnen we werken aan herstel 
van het natuurlijk systeem.  
 
De basiskwaliteit van het buitengebied brengen we in orde. Dat betekent, dat de algemene 
kenmerken van natuur, landschap en cultuurhistorie die de landschappen in Otterlo 
karakteristiek maken aanwezig zijn en blijven. Het land gebruiken we zoals past bij de 
omgeving: nattere gebieden rond beek, akkers op de oude Engen. 
 
Mens en natuur met elkaar in balans brengen. 
Contact met en waardering voor natuur is erg belangrijk voor de gezondheid en 
leefbaarheid. Tegelijkertijd zien we dat de kwetsbare natuur letterlijk en figuurlijk ‘onder de 
voet wordt gelopen’. De provincie Gelderland heeft daarom verschillende ‘zones’ ingesteld 
voor natuurgebieden (recreatiezonering). Zones waar intensievere recreatie mogelijk is, en 
zones waar de natuur meer rust krijgt. Hierdoor krijgt de natuur de kants om te herstellen. 
We willen ook bosgebied Roekel en het agrarisch buitengebied aantrekkelijker maken voor 
wandelen en fietsen. Meer recreatieplekken betekent minder druk op de Zandingheide.  
 
De manier waarop we het buitengebied inrichten en benutten moet meer in balans komen,  
zodat het voor zowel mens als natuur functioneler is. De door het Rijk en provincie ingezette 
lijn van landbouwtransitie biedt mogelijkheden om hierbij aan te sluiten. Samen met 
agrarische bedrijven die willen stoppen, kijken we naar alternatieve functies die de omgeving 
en natuur niet belasten, zoals kleinschalige dagrecreatie. Landbouwgrond blijft in principe 
landbouwgrond. In gesprek met elkaar kijken we naar herstel van beeklopen, 
landschapselementen en dergelijke om bedrijfseconomisch en natuur inclusief te kunnen 
werken.  
 
Het landschap in het buitengebied kunnen we herstellen door bijvoorbeeld houtwallen, 
bosjes en bloemrijke randen en bermen. 
 
Ten slotte willen we door natuureducatie inwoners meer betrekken bij de natuur en meer 
begrip vormen voor kwetsbare natuur.  
 
Klimaat-robuust maken van het landschap en het dorp. 
Het klimaat veranderd: er zijn langere periodes van warmte en droogte en regen valt vaker 
in grote hoeveelheden in korte tijd. Op een aantal plekken in het dorp zien we negatieve 
effecten van droogte, hitte en wateroverlast. We willen deze negatieve effecten tegengaan 
door meer groen aan te planten en het bestaande groen beter met elkaar te verbinden. 
Hierdoor houden we het water langer vast. Het groen dat we planten, bestaat uit soorten die 
goed bestand zijn tegen droogte en warmte. 
 
  



Strategische keuze uit omgevingsvisie: Gezonde en passende economie en 
werkgelegenheid 
Bijpassend thema: Economie en recreatie  

 
Otterlo als ontvangstlocatie voor de start van je Veluwe-bezoek; het dorp is en blijft 
een belangrijke toeristische hotspot. 
Otterlo is van oudsher de bekendste en populairste toeristische kern in de gemeente Ede. 
Het dorp trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Otterlo is als het ware een poort / 
startpunt voor je (Hoge) Veluwe-bezoek. Vanwege de strategische ligging midden op de 
Veluwe, de grote trekpleisters en de vele verblijfsaccommodaties, blijft Otterlo deze functie 
ook in de toekomst behouden.  
De functie van toeristische ontvangstlocatie is belangrijk voor de leefbaarheid en economie 
van Otterlo. Het voorzieningenniveau wordt voor een groot deel in stand gehouden door de 
recreanten en toeristen. Ook vinden veel inwoners werk bij de plaatselijke horeca en 
toeristische bedrijven. Het is wel belangrijk om een betere balans te creëren tussen de 
bezoekers, inwoners en de natuur. Hier gaan we op in zetten. Zowel voor inwoners als voor 
bezoekers maken we van Otterlo een aantrekkelijk en gezellig dorp, waar men graag woont 
en verblijft. We maken het nog meer tot een logisch, aantrekkelijk, veilig en sfeervol 
startpunt voor je bezoek aan de (Hoge) Veluwe.  
 
De ontvangst en routes voor bezoekers zijn gastvrij, duidelijk en veilig voor alle 
vervoersmiddelen.  
De grote aantallen bezoekers zorgen voor een grote uitdaging; het legt een zeer hoge druk 
op de leefbaarheid, doorstroming van het verkeer en veiligheid in het dorp. Het dorp is 
tijdens de afgelopen decennia onvoldoende mee gegroeid en ingericht op de grote 
bezoekersstromen. We gaan dit op een goede toekomstbestendige, duurzame én 
aantrekkelijke manier regelen.  
Opgave is om bezoekers die het dorp aandoen per auto, OV, paard of fiets, een gastvrij 
warm welkom te geven, met een positieve beleving. Dat betekent zorgen voor heldere 
informatievoorziening waar bezoekers kunnen parkeren of uitstappen, en waar de 
parkeerplaatsen / startpunten van recreatieve routes en de bezienswaardigheden zich 
bevinden. Veiligheid en aantrekkelijkheid zijn hierbij van groot belang.  
 
Ruimte voor gebiedsgebonden ondernemerschap 
Stop op groei grootschalige verblijfsrecreatie / vakantieparken (geen extra ruimte 
voor groei in de bestemmingsplannen) 
 
Inwoners van Otterlo ervaren een (te) grote recreatiedruk in het dorp. Veel inwoners hebben 
het gevoel dat de vakantieparken te groot worden. Het aantal toeristen en recreanten is niet 
meer in verhouding tot het aantal inwoners. Ook valt op dat de bezoekersdruk tegenwoordig 
het gehele jaar door groot is, terwijl dit vroeger alleen in het hoogseizoen het geval was. 
Deze bezoekersdruk gaat gepaard met overlast door verkeersdrukte, parkeerproblemen, 
afval, druk op de natuur, etc. Bovendien leeft het gevoel dat de vakantieparken blijven 
groeien en bouwen, terwijl er voor de eigen inwoners weinig tot niets gebeurt en wordt 
aangepakt.  
 
Belangrijkste opgave is de balans weer terug brengen tussen bezoekers, bewoners en 
natuur. Dit kunnen we onder andere realiseren door te zorgen dat de recreatiedruk niet 
verder toeneemt. Met name de grote vakantieparken rondom Otterlo leggen het hele jaar 
een grote druk op het dorp, zo is de beleving. Daarom kiezen we ervoor geen grootschalige 
uitbreidingen meer toe te staan van de vakantieparken. We kiezen voor meer kwaliteit in 
plaats van voor meer kwantiteit; voor innovatie, duurzaamheid en vitale verblijfsrecreatie. 
Hiermee gaan we dan ook samen met de verblijfsrecreatie aan de slag.  
 
  



Ruimte houden voor kleinschalige en onderscheidende concepten voor nieuwe 
doelgroepen  
Met de grote vakantieparken gaan we op zoek naar meer kwaliteit in plaats van meer 
kwantiteit. Ook voor de andere toeristische bedrijven is het belangrijk om te zorgen voor 
meer kwaliteit.  
Het toeristisch-recreatieve aanbod moet gevarieerd, vitaal en toekomstbestendig zijn. Wil 
het dorp voorbereid zijn op de toekomst, dan zijn thema’s als duurzaamheid, beleving en 
authenticiteit steeds relevanter. Hier past ook bij om nieuwe doelgroepen aan te trekken, die 
meer waardering en respect hebben voor de natuur, cultuur, het klimaat en de leefomgeving. 
Daarom is het belangrijk dat er ruimte blijft voor kleinschalige en onderscheidende 
ontwikkelingen en concepten, die juist deze doelgroepen aanspreken.  
 
Beleefbaar stamkapitaal 
Aantrekkingskracht westelijk buitengebied vergroten, om de druk op kwetsbare 
gebieden te verlagen en beter te spreiden.  
Otterlo ligt op de Veluwe, een aantrekkelijk maar kwetsbaar bosgebied. De bossen rondom 
het dorp zijn echter beperkt toegankelijk en op veel plekken omheind. Om de druk op de 
natuur en bossen die wel toegankelijk zijn te verlagen, zetten we in op het aantrekkelijker 
maken van het buitengebied rondom Otterlo. Hiermee willen we bezoekers stimuleren ook of 
vaker dat gebied in te trekken. Met name aan de westkant van het dorp ligt agrarisch 
buitengebied. Hier is ruimte voor vitalisering, een aantrekkelijker uitstraling van het 
landschap (meer afwisseling) en meer (kleinschalig) aanbod voor dagrecreatie.  
 
Strategische keuze uit omgevingsvisie: Compacte groei vanuit eigenheid en identiteit 
Bijpassend thema: Wonen en identiteit  
 
Versterken van het karakter van het dorp 
Het karakter van Otterlo wordt gevormd door een aantal elementen in het landschap en de 
gebouwen. Dit karakter willen we versterken.  
De Dorpsstraat, in combinatie met de omgeving van de school en de kerk, vormen het hart 
van het dorp. Hier is ruimte voor terrassen, winkels en culturele voorzieningen. Met een 
goed ingerichte route voor langzaam verkeer, kunnen we het dorpshart verbinden met de 
entree van NP Hoge Veluwe.   
De noordelijke Engen langs de Pothovenlaan en Harderwijkerweg vormen, samen met het 
bosgebied, een karakteristieke rand rond het dorp. We willen deze Engen open houden en 
beter benutten, bijvoorbeeld door een graanakker met akkerrand. Dit draagt bij aan de 
herkenbaarheid en biodiversiteit.  
De Harderwijkerweg en de Dorpsstraat/Houtkampweg vormen de historische ruggengraat in 
de webachtige structuur van wegen. Vernieuwing van bebouwing en de openbare ruimte 
draagt bij aan het herkenbaar houden van deze oude linten.  
 
Inbreiding en herstructurering om duurzaam en compact dorp te maken 
Waar ruimte is voor transformatie in bebouwing, benutten we deze. Op de plek van de oude 
sporthal ontstaat bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe woningen. Voor het dorpshuis en de 
school kijken we in samenhang met elkaar bekeken hoe we een optimale combinatie kunnen 
vinden tussen bijvoorbeeld school, seniorenappartementen en cursusruimten.  
De ruimte die ontstaat door stoppende boeren in het buitengebied, gebruiken we om nieuwe 
functies een plek te geven. Dat doen we op zo’n manier dat de ‘look and feel’ van het 
buitengebied in stand blijft. Bijvoorbeeld met nieuwe woonconcepten op agrarische erven, 
kleinschalige zorg, niet-agrarische bedrijven of kleinschalige en passende recreatieve 
activiteiten op kleinschalige boerenerven. Dit draagt bij aan een toekomstbestendig 
buitengebied.  
  



Uitbreiding voor Otterlo: voldoende woningen voor iedereen 
In de structuurvisie voor Otterlo is aan de westkant ruimte gereserveerd voor een 
toekomstige nieuwe woonwijk. Deze nieuwe wijk krijgt een nieuwe ontsluitingsweg aan de 
Harderwijkerweg, om zo de drukte rond de N310 en de Dorpsstraat te vermijden.  
De wijk krijgt verschillende soorten woningen, geschikt voor ouderen en jongeren en in 
verschillende prijsklassen. Het wordt een flexibele en geleidelijk uitbreidbare nieuwbouwwijk, 
waarmee Otterlo tot 2040 vooruit kan. De wijk wordt een volwaardig onderdeel van Otterlo, 
met een parkeervoorziening voor het dorp en eventueel een nieuwe supermarkt en een 
verbinding met het dorpshart. Door de meeste bebouwing in het midden te concentreren, 
zorgen we voor een minimaal effect  op de omringende natuur. Naar het zuiden maken we  
een goed en flexibel in te richten overgangsgebied naar het bos. In dit overgangsgebied is 
ruimte voor (sport)voorzieningen, volkstuinen of andere groene invullingen.   


