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Gebiedsproces Otterlo

In dit hoofdstuk staat de visie op de toekomst van Otterlo omschreven. 

Vijf pijlers vormen samen een gebalanceerde, samenhangende 

en integrale visie. De visie is niet alleen ruimtelijk, ook sociale en 

maatschappelijke thema’s worden meegenomen. De basis voor deze 

visie zijn de Omgevingsvisie Ede, de uitkomsten van de inventarisatie,  

de analyse en informatie die is opgehaald tijdens de gebiedsdialogen.  

In de thematische uitwerking in hoofdstuk 4 worden de keuzen verder 

uitgewerkt. 

Het fysieke hart van Otterlo is de Dorpstraat, 

samen met de ruimte rond school en kerk. Het is 

de plek voor ontmoeting, een praatje met elkaar, 

koffiedrinken of boodschappen doen. Grote 

en kleine bedrijven zijn voor deze levendigheid 

essentieel. Dat in combinatie met de 

kleinschalige dorpse sfeer en structuur vormen 

de kracht van het dorp. Het uitgangspunt is deze 

te koesteren en te versterken.  

• Het centrum blijft het hart van het dorp 

door winkels, maatschappelijke en culturele 

voorzieningen zo veel mogelijk te clusteren 

in en rond het centrum .

3. Visie Otterlo 2040

• Door de hoeveelheid doorgaande 

autoverkeer op de Dorpstraat te verminderen 

ontstaat meer rust en ook ruimte voor 

een plantsoen, bankje of fietsenstalling. 

Er wordt daarbij gezorgd voor een goede 

bereikbaarheid.

• De oversteekbaarheid van de N310 wordt 

goed georganiseerd. De Harskamperweg/

Arnhemseweg (N310) blijft een doorgaande 

weg, maar moet veiliger, groener en 

aantrekkelijker voor voetgangers en 

fietsers worden. Een totaal en integraal 

functionerend verkeerssysteem is hiervoor 

het vertrekpunt.

Pijler 1: Dorpsgemeenschap met een hart 
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• Een nieuwe centraal gelegen, geclusterde 

parkeervoorziening voor bezoekers aan het 

dorp ontlast de Dorpsstraat en vermindert 

overlast, onveiligheid en drukte in het 

dorpshart. Randvoorwaarde voor de aanleg 

van deze parkeerplaats is het verbeteren van 

de oversteekbaarheid van de N310.

• Vanuit het dorpshart worden een aantal 

aantrekkelijke en veilige routes aangelegd 

voor recreatie richting het agrarisch 

buitengebied. Dit vermindert druk op de 

natuur. 

• De open Engen aan de noordkant vormen 

een belangrijk onderdeel van het agrarisch 

buitengebied. Daarom houden zij een 

natuurlijke en groene uitstraling. 

• Het hart van het dorp klopt vooral in 

de mensen die er wonen. Daarom 

wordt er ook gewerkt aan zaken die 

het sociale leven ondersteunen, zoals 

voldoende sportfaciliteiten en een actief 

verenigingsleven. De zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid van de dorpelingen 

wordt geborgd door de bouw van het 

nieuwe dorpshuis, het vitaal houden van 

de bestaande school en reserveren van 

voldoende ruimte voor zorg. 

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 kwaliteit 

van Otterlo moet aansluiten bij de hoge 

kwaliteit van deze trekpleisters. De uitstraling en 

inrichting van het dorpscentrum zijn essentieel. 

Aantrekkelijke en groene (toeristische) 

toegangsroutes voor fietsers en auto’s bij 

binnenkomst in Otterlo zorgen voor een prettige 

ontvangst. 

De bezoekers van Otterlo dragen 

enerzijds bij aan een vitaal dorp met hoog 

voorzieningenniveau. Aan de andere kant 

zorgen ze ook voor drukte in het dorp en de 

natuur. Om dit te stroomlijnen, wordt gewerkt 

aan een aantal structurele oplossingen: 

• Er komt een goede, centrale 

parkeergelegenheid voor bezoekers van 

buitenaf aan het dorpshart. Wederom hier 

is het verbeteren van de oversteekbaarheid 

van de N310 een randvoorwaarde. Het 

nieuwe parkeerterrein is aanvullend op de 

bestaande 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. Het vormt een aantrekkelijke 

start naar de ingang van het Nationale Park 

de Hoge Veluwe. 

• Per openbaar vervoer is het dorp goed 

bereikbaar: er komt een aantrekkelijke, goed 

begeleide en herkenbare wandelroute die 

de bushaltes en het hart van het dorp met 

elkaar verbindt. 

• De fietsverbindingen tussen de 

vakantieparken en het dorp worden 

verbeterd, waardoor de fietsroute van 

vakantiepark naar dorp een volwaardig 

alternatief wordt voor de auto. Er wordt 

ingezet op het verbeteren van de verbinding 

met Ede, door bestaande fietsroutes 

aantrekkelijker te maken. 

• Het kruispunt N304 en Hoederloseweg 

wordt aangepast. Verkeer richting het 

nationale park rijdt over de Hoendeloseweg 

en Houtkampweg, komt daarbij langs de 

Pothoveneng en de bosranden wordt zo op 

een aantrekkelijke manier naar het Nationale 

Park de Hoge Veluwe geleid.

Pijler 2: Otterlo als toeristische hotspot op de Veluwe 
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Pijler 3: Herstellen van balans
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 er keuzes worden 

gemaakt. 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 tussen 

natuurgebieden moet verbeterd. Otterlo gaat 

niet op slot. 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. 

Er blijft ruimte voor goede en noodzakelijke 

initiatieven. 

• De grenzen van de grootschalige 

verblijfsrecreatie zijn bereikt. Er wordt 

gekozen voor versterken en verbeteren van 

het bestaande recreatie aanbod, in plaats van 

meer groei. Dit creëert meer balans tussen 

drukte en rust.  

• De grote recreatieparken groeien niet 

verder, er wordt ingezet op het verbeteren 

van kwaliteit binnen de contouren van 

het park. Bij het invullen van bestaande 

bestemmingsplanruimte wordt ook sterk 

gestuurd op kwaliteit.

• Wel blijft er ruimte voor nieuwe kleinschalige 

initiatieven, zoals initiatieven die bijdragen 

aan de look en feel van Otterlo, brede 

meerwaarde creëren, de natuur respecteren 

en het liefst eraan bijdragen. Bij kleinschalig 

wordt gedacht aan een 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 én 

aan het beschermen en versterken van de 

natuur.

• Elk nieuw initiatief moet bijdragen aan 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, zoals 

natuur en landschap.

Otterlo heeft maar beperkte ruimte voor nieuwe 

ontwikkeling, onder andere doordat het dorp 

grenst aan Natura 2000 gebied. De natuur zorgt 

voor een bijzondere woon- en leefomgeving, 

maar brengt ook beperkingen met zich mee. Dit 

betekent dat er zuinig moet worden omgegaan 

met de beschikbare ruimte. Hierdoor blijft 

er meer ruimte over voor groen en cultuur. 

Dit draagt ook bij aan de herkenbaarheid en 

identiteit van het dorp. 

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. Slim omgaan 

met de ruimte die er is, kan door zaken slim 

te organiseren, te clusteren en eventueel te 

verplaatsen. Het uitgangspunt is combinaties te 

ontwikkelen die ruimte bieden aan functies die 

op zichzelf niet zouden kunnen bestaan, maar 

samen wel levensvatbaar en rendabel kunnen 

zijn. 

• Door nieuwe ontwikkelingen compact op 

te zetten blijft er flexibiliteit voor de verre 

toekomst en ruimte voor natuur, groen en 

andere functies.

• Het op een dorpse manier stapelen van 

functies is nodig om het beslag op de 

ruimte te beperken. 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.

• Grondeigendommen en hekken beperken 

de ruimte aan de 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. Dit leidt tot minder drukte in de 

kwetsbare natuurgebieden. Dat gebeurt 

door bijvoorbeeld bosgebied Roekel en het 

agrarisch buitengebied aantrekkelijker maken 

voor wandelen en fietsen. Zo ontstaat er een 

betere spreiding en daarmee verlichting op 

de andere kwetsbare natuurgebieden.

Pijler 4: Slim omgaan met de ruimte die er is
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Pijler 5: Klaar voor de toekomst  

Otterlo moet in de toekomst ook een fijn dorp 

blijven om in te wonen en om te bezoeken. 

Gebruik maken van creatief ondernemerschap 

maar tegelijkertijd gezamenlijk 

verantwoordelijkheid nemen is essentieel voor 

de vitaliteit van Otterlo. 

Bij het opstellen van deze visie zijn er 

onderwerpen die nog niet concreet ingevuld 

kunnen worden. 

Meebewegen met de kansen en ontwikkelingen 

die zich voordoen, helpen om klaar te zijn 

voor de toekomst. Krachtige en robuuste 

verduurzaming is een randvoorwaarde voor alle 

ontwikkelingen.

• De hele Veluwe is overbelast door stikstof. 

Ontwikkelingen zijn beperkt mogelijk, het 

fors verminderen van stikstof- en CO2-

uitstoot is noodzakelijk om de natuur te 

herstellen en überhaupt ontwikkelingen 

mogelijk te maken. 

• 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, 

beeklopen en dergelijke.

• Er wordt ingezet op een zorgvuldige 

transformatie in het landelijk gebied. Dit 

door ruimte te bieden aan natuur inclusieve 

landbouw en akkerbouw die een bijdrage 

leveren aan de versterking van de natuur én 

een vitaal en veerkrachtig buitengebied op 

de lange termijn.

• In de transformatie van het landelijk gebied 

hoort naast natuur inclusieve landbouw 

ook het zorgvuldig nadenken over nieuwe 

economische en sociaal/maatschappelijke 

functies. Met nieuwe verdienmodellen die 

minder belastend zijn voor het natuurlijk 

systeem blijft het buitengebied aantrekkelijk. 

• Voldoende en gevarieerde woningen 

vormen de basis voor een levendig en 

toekomstbestendig dorp. Aan de westkant 

van het dorp wordt ruimte geboden voor 

een nieuwe wijk, die voldoende ruimte biedt 

voor de prognoses uit in de omgevingsvisie. 

Landbouwgrond blijft verder in principe 

landbouwgrond.

• Door de nieuwe wijk een eigen ontsluiting te 

geven wordt verdere belasting van de N310 

voorkomen. Door een goede verbinding met 

het dorpshart ontstaat er in deze wijk ook 

ruimte voor een parkeerterrein en eventuele 

verplaatsing van de supermarkt.

• Het klimaat verandert. Hierdoor ontstaat 

droogte, hittestress en wateroverlast. Het is 

nodig om het dorp en omgeving hierop aan 

te passen. Bij toekomstige ontwikkelingen, 

bestaande buurten, straten en tuinen wordt 

gestuurd op meer groen, om bij te dragen 

aan natuur en klimaatadaptatie. 

• Gemeente Ede heeft als doel om in 2050 

energieneutraal te worden. Voor Otterlo 

betekent dit maximaal in zetten op 

zonnepanelen op daken, voor meer dan 

alleen het eigen gebruik. In de toekomst zijn 

er waarschijnlijk aanvullende maatregelen 

en initiatieven nodig om energieneutraal te 

worden. 
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4. Kaarten en  

toelichting
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Leefbaarheid en voorzieningen

Legenda 

1.  Gevarieerde en natuur inclusieve 
woonwijken 
• Een betaalbare en passende woning 

voor iedereen is het uitgangspunt van 
alle plannen voor nieuwbouw. Dat 
betekent verschillende woningtypen: 
klein, groot, appartementen, koop en 
huur. 

• Groei is gericht op de eigen behoefte 
van het dorp, en is compact van 
opbouw om zo veel mogelijk groene 
ruimte over te laten. 

• We sturen op doorstroming in de 
lokale woningmarkt en ruimte voor een 
leven lang wonen. 

• Natuur en groen in de wijk zijn een 
integraal onderdeel van bestaande en 
nieuwe woongebieden. 

2. Bouwen aan een dorpshart 
• Publieke functies zoals kerk en school 

houden een centrale plek in het hart 
van het dorp. 

• (Nieuwe) winkels, maatschappelijke 
en culturele voorzieningen worden 
geclusterd in het hart. 

• Het huidige dorpshuis wordt vervangen 
door een nieuwe functie. 

• De supermarkt krijgt ruimte om te 
groeien, op een plek verbonden aan 
het dorpshart. 

• Ruimte voor nieuwe zorginitiatieven: 
mantelzorg en nieuwe zorgconcepten 
voor ouderen. 

• Het aanbod van sportvoorzieningen 
(voetbalvelden, tennisvelden en 
sportzaal) zijn in orde. 

3. Gezond leven stimuleren: groen 
dichtbij en toegankelijke ommetje 
• De openbare ruimte wordt zo 

ingericht, dat deze voor iedereen 
uitnodigt tot verblijf en ontmoeting - 
met brede stoepen, zitgelegenheden 
en ruimte voor fietsers. 

• Bestaande en nieuwe routes vanuit 
het dorp naar het buitengebied bieden 
ruimte voor een korte wandeling in het 
groen. 

4.  Bevorderen aanbod gezond en lokaal 
voedsel 
• Lokaal inkopen bij de boer wordt 

gestimuleerd. 
• De engen rond het dorp krijgen een 

meer op voedselproductie gericht 
karakter, bijvoorbeeld graanakkers. 

• Nieuwe vormen van natuur 
inclusieve landbouw als akkerbouw, 
voedselbossen en velden met 
bloemrijke akkerranden worden 
gestimuleerd. 



15

Gebiedsproces Otterlo

Gevarieerde en natuur inclusieve 
woonwijken 
Bij de bouw van nieuwe woningen en wijken 

wordt gekozen voor meer variatie. Dat betekent 

concreet dat veel sterker ingezet wordt 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. In Otterlo West komt 

ruimte voor een nieuwe woonwijk. De wijk 

wordt compact en gefaseerd opgezet om zo 

in te spelen op veranderende vragen in de 

toekomst. Door ruimte te bieden voor nieuwe 

kleinschalige zorgconcepten in de kern of in het 

buitengebied, kunnen ouderen lang in Otterlo 

blijven wonen. Natuur is een integraal onderdeel 

van alle ontwikkelingen. In de wijken is volop 

ruimte voor initiatieven vanuit de buurt: een 

buurtmoestuin, een bord of monument met 

dorpsverhalen of bankje voor ontmoeting of een 

goed gesprek. Op deze manier wordt gewerkt 

aan duurzame wijken die klaar zijn voor de 

toekomst. 

Bouwen aan een dorpshart 
Door voorzieningen te clusteren in verkeersluwe 

zones in en rond de Dorpsstraat en kerk, blijft 

er een aantrekkelijk centrum voor bewoners 

en bezoekers en blijft het voorzieningenniveau 

van het dorp in stand. De supermarkt krijgt 

ruimte om te groeien, op een plek verbonden 

aan het dorpshart. In de Dorpsstraat is plek 

voor aanvullende winkels, als die passen bij 

het dorpse en Veluwse profiel van Otterlo. 

Een centrale parkeervoorziening zorgt voor 

meer rust voor fietsers en voetgangers in het 

dorpshart.

Gezond leven stimuleren: groen dichtbij 
en toegankelijke ommetjes 
Hekken zorgen ervoor, dat een deel van 

Otterlo is afgesloten van het bos. Aan de (zuid)

westkant liggen bosgebieden als Roekel 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 wordt bewegen in 

de natuur makkelijker gemaakt. Om de fysieke 

leefomgeving te verbeteren wordt gewerkt 

aan het terugbrengen van de hoeveelheden 

stikstof, fijnstof, stank en CO2. Zowel nieuwe als 

bestaande activiteiten zullen daaraan bij moeten 

gaan dragen.  

Bevorderen aanbod gezond en lokaal 
voedsel 
De landbouw maakt een transitie door, 

die kansen biedt voor nieuwe vormen van 

landbouw. Het uitgangspunt daarbij is te kiezen 

voor vormen van landbouw die de natuur 

minder belasten en die passen bij het systeem 

van bodem en water. De engen rond het dorp 

zijn van oudsher akkerbouwgronden, die weer 

op deze manier gebruikt kunnen worden. 
Nieuwe vormen van natuur inclusieve landbouw 
als akkerbouw, voedselbossen en velden met 
bloemrijke akkerranden worden gestimuleerd. 
Door de noordelijke engen van het dorp sterker 
op deze manier in te richten worden doelstel-
lingen op het gebied van landbouw, voedsel, 
natuur en cultuur gecombineerd.

Toelichtende tekst Leefbaarheid en voorzieningen
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Mobiliteit en energie

Legenda

1. Logische routes en aantrekkelijke 
ontvangstlocaties 
• Verkeer zo veel mogelijk bundelen op 

de hoofdwegen in en om het dorp, 
(groot) verkeer van en naar NP Hoge 
Veluwe via N304/ Hoenderloseweg. 

• Goede parkeervoorzieningen aan de 
randen van het dorp, bezoekers te voet 
of per fiets verder. 

• Behoud goede openbaar 
vervoersverbindingen naar de regio en 
Nationale Park Hoge Veluwe. 

•    Voldoende laadpunten en 
bijpassende (ondergrondse) 
infrastructuur voor elektrische 
voertuigen. 

2.  Stimuleren alternatieven auto, ruimte 
voor fietsers en voetgangers 
• Aantrekkelijke en duidelijke fiets- 

(o.a. vanaf de vakantieparken)/ en 
looproutes (o.a. vanaf de bushaltes) 
naar en rond het dorp. 

• Meer ruimte voor voetgangers, fietsers 
en bijbehorende voorzieningen als 
bewegwijzering en fietsenstalling in en 
rond de Dorpsstraat (verkeersluw). Zo 
ontstaat meer rust en ook ruimte voor 
een plantsoen, bankje of fietsenstalling. 

• Hub/ mobipunt/ toeristisch 
overstappunt. Kansen voor slimme 
mobiliteit als deelauto’s en soepele 
overstap vanaf de auto-OV naar een 
(deel)fiets. 

• Parkbus, deelfietsen en andere 
middelen om vanaf vakantiepark 
naar het dorp te komen. Voldoende 
laadpunten en bijpassende 
(ondergrondse) infrastructuur voor 
elektrische voertuigen. 

3. Veilig en leefbaar dorp 
• 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. 

• Algeheel knelpunt kruising N310- 
Dorpsstraat, verkeersaantrekkende 
voorzieningen, oversteek fietsroutes, 
wandelroutes en weinig ruimte 
integraal aanpakken. 
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Logische routes en aantrekkelijke 
ontvangstlocaties 
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, wordt verkeershinder 

verminderd. Het verkeer richting Het Nationale 

Park De Hoge Veluwe wordt vanaf een 

aangepast kruispunt op de Apeldoornseweg 

(N304) via de Hoenderloseweg naar de entree 

van het park geleid. Bezoekers 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. 

Goede loop- en fietsroutes in combinatie met 

veilige oversteken in het dorp zijn essentieel. Een 

nieuwe wandelroute vanaf de bushalte naar het 

dorp zorgt voor een overzichtelijke en prettige 

ontvangst van bezoekers die met het OV komen. 

Het verbeteren van de herkenbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de fietsroutes vanuit het 

dorp naar de omgeving zorgt voor samenhang 

en verbinding met bezienswaardigheden in 

de omgeving. 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.

Stimuleren alternatieven voor auto, 
ruimte voor fietsers en voetgangers 
Door minder verkeer door de Dorpsstraat te 

leiden ontstaat meer ruimte voor fietsers en 

voetgangers. Aanvullende voorzieningen als 

fietsparkeerplekken, bankjes en dergelijke 

maken een bezoek per fiets aantrekkelijk. Een 

logische en goed uitgeruste fietsroute vanaf de 

vakantieparken langs de Zanding naar het dorp 

en de entree van het NP Hoge Veluwe voorkomt 

onnodige auto- en parkeerbewegingen. Ook 

kunnen bezoekers van de grote recreatieparken 

met een alternatief duurzaam vervoersmiddel 

(zoals elektrische deelfietsen) verleid worden 

met de fiets in plaats van met de auto naar het 

dorp te gaan. 

Veilig en leefbaar dorp
De N310 heeft en houdt een belangrijke 

verkeersverbinding in de regio (voor o.a. 

defensieverkeer). Het uitgangspunt is het profiel 

en uitstraling van deze weg beter in balans 

te brengen met het dorpse karakter van de 

omgeving. In gesprek met de wegbeheerder, 

de Provincie Gelderland, wordt ingezet op het 

verlagen van de snelheid en de aanleg van 

een of meer veilige oversteken waarbij een 

gedeeltelijke herinrichting tot een bewuster en 

veiliger verkeersgedrag leidt en waarbij fietsers 

en voetgangers beter gefaciliteerd worden. 

Verder moet de overlast van o.a. e-scooters en 

steps worden aangepakt.

Otterlo en omgeving wordt duurzamer als 

belastend verkeer vermindert en vervoer 

schoner wordt. Om de drukte op de wegen en 

de onveilige situatie voor fietsers te verminderen 

passen bedrijven met relatief veel intensief 

verkeer naar elders niet goed in het centrum. 

Bedrijven met incidenteel zwaar of groot verkeer 

passen beter langs de Provinciale weg.

Toelichtende tekst Mobiliteit en energie



18

Gebiedsproces Otterlo

Natuur en klimaat

Legenda

1. Herstel van het natuurlijk systeem 
van Veluwe en daarbuiten* 
• Versterken Natura 2000 gebied en 

herstel van natuur rond Otterlo. 
• Verbeteren van de overgang en 

samenhang tussen landbouwgebied 
en natuur. 

• Herstel van natte natuur rond beken. 
• Herstel landschap door bijvoorbeeld 

houtwallen, bosjes en bloemrijke 
randen en bermen. 

• Het land gebruiken zoals past bij de 
omgeving: nattere gebieden rond beek, 
akkers op de oude engen. 

• Nieuwe vormen van voedselteelt 
stimuleren, zoals voedselbossen 
op de overgang van bos naar het 
ontginningenlandschap. 

2. Mens en natuur met elkaar in balans 
brengen 
• Recreatiezonering: creëren van zones 

met recreatie en zones waar de natuur 
meer rust krijgt.  
Zie: http://www.gelderland.nl/ 
projecten/recreatiezonering-op-de-
veluwe 

• Buitengebied en Roekel aantrekkelijker 
maken als alternatief voor de Zanding, 
door landschapsherstel en gevarieerde 
routes. 

• Het gebruik van gebieden afstemmen 
op het doel ervan. 

• Meer begrip voor (kwetsbare) natuur 
door voorlichting en educatie. 

• Versterken van de natuur op de 
recreatieparken. 

• Honden losloopgebied verbeteren.

3.  Klimaat robuust maken van 
landschap en dorp 
• Voorkomen dat het buitengebied 

verder verdroogt, door grondwater en 
regenwater vast te houden in plaats 
van af te voeren. Bijvoorbeeld door 
oude beken te herstellen. 

• Tegengaan van hittestress door meer 
groen aan te leggen in het dorp. 

• Wateroverlast voorkomen, door meer 
groen aan te leggen in risicogebieden 
of door techniek. 

• Groen aanleggen dat bestand is tegen 
hitte en droogte, waardoor plagen 
verminderen. 

• Vergroenen van het dorp en 
toekomstige ontwikkelingen: openbare 
ruimte en tuinen, bijvoorbeeld via 
Steenbreek. 

• Natuur integreren bij bouw nieuwe 
wijken en woningen. 

• Stimuleren nieuwe vormen van natuur 
inclusieve landbouw. 

bosgebied
Roekel

http://www.gelderland.nl/ projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe
http://www.gelderland.nl/ projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe
http://www.gelderland.nl/ projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe
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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 te veel 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. Natuur en landbouw 

moeten meer geleidelijk in elkaar overlopen 

en functies worden gecombineerd. Ook het 

landbouwgebied moet worden benut voor 

natuurherstel en natuurversterking, bijvoorbeeld 

door natuur inclusieve landbouw, voedselbossen 

en delen met natte natuur. Op die manier kan 

worden gewerkt aan herstel van het natuurlijk 

systeem. 

De basiskwaliteit van het buitengebied wordt 

op orde gebracht. Dat betekent, dat de 

algemene kenmerken van natuur, landschap 

en cultuurhistorie die de landschappen in 

Otterlo karakteristiek maken, aanwezig zijn en 

blijven. Het landgebruik wordt volgend aan de 

omgeving: nattere gebieden rond beken, 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 is zichtbaar 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 kans om te herstellen. Ook bosgebied 

Roekel en het agrarisch buitengebied wordt 

aantrekkelijker gemaakt voor wandelen en 

fietsen door de aanleg van nieuwe routes. Meer 

recreatiemogelijkheden in het buitengebied 

zullen leiden tot spreiding van recreanten en 

uiteindelijk minder drukte op de Veluwe. 

De manier waarop het buitengebied ingericht 

en benut is, 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 

Toelichtende tekst:Natuur en klimaat

hierbij aan te sluiten. Samen met agrarische 

bedrijven die willen stoppen, wordt gekeken 

naar alternatieve functies die de omgeving 

en natuur niet belasten, zoals kleinschalige 

dagrecreatie. Landbouwgrond blijft in 

principe landbouwgrond. Het landschap in 

het buitengebied kan worden hersteld door 

bijvoorbeeld houtwallen, bosjes en bloemrijke 

randen en bermen. In gesprek met elkaar 

wordt gekeken naar herstel van beeklopen, 

landschapselementen en dergelijke om 

bedrijfseconomisch en natuur inclusief te 

kunnen werken. Ten slotte worden door 

natuureducatie gebruikers meer betrokken 

bij de natuur en meer begrip vormen voor de 

kwetsbaarheid ervan. 

Klimaatrobuust maken van het 
landschap en het dorp. 
Het klimaat verandert: 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 zijn negatieve effecten 

van droogte, hitte en wateroverlast zichtbaar. 

Juist op de overgangszone van de Veluwe naar 

het agrarisch buitengebied, is het vasthouden 

van water essentieel o.a. om zo de bijzondere 

vegetatie te behouden. Hiertoe moet de 

bodem verbeterd worden, het watersysteem 

aan te passen en onttrekking van water te 

minimaliseren. Deze negatieve effecten worden 

tegengaan door meer groen aan te planten 

en het bestaande groen beter met elkaar te 

verbinden. Particulieren kunnen hierover advies 

krijgen van Steenbreek. Hierdoor wordt water 

langer vastgehouden. Het groen dat wordt 

aangeplant, bestaat uit soorten die goed bestand 

zijn tegen droogte en warmte.
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Economie en recreatie 

Legenda

1. Ruimte voor gebiedsgebonden 
ondernemerschap 
• Verbeteren kwaliteit van de 

grootschalige verblijfsrecreatie: geen 
uitbreiding, maar verbetering van 
bestaand aanbod binnen bestaande 
contouren. 

• Faciliteren van kleinschalig lokaal 
ondernemerschap en onderscheidende 
concepten die bijdragen aan de ‘look 
and feel’ van Otterlo en de natuur 
respecteren. 

• Geen activiteiten met nadelige effecten 
voor de natuur. 

2. Beleefbaar stamkapitaal 
• Aansluiten bij lopende 

landbouwtransitie: steeds meer boeren 
stoppen met hun bedrijf. Kleinschalige, 
hoogwaardige of bijzondere (dag)
recreatie kan een verdienmodel zijn om 
over te schakelen of bij te verdienen. 

• Veluwe als stamkapitaal. 
• Economische initiatieven leveren een 

positieve bijdrage aan de ruimtelijke 
kwaliteit, zoals natuur en landschap. 

• Landbouwgrond blijft landbouwgrond, 
maar omvormen naar natuur inclusief, 
kleinschalig en waar mogelijk 
biologisch. 

• Agrarisch gebied aan westzijde 
aantrekkelijk maken voor recreatie (als 
overloop voor N2000). 

3. Kwalitatieve bezoekersbelevenis 
• Goede ontvangst bezoekers, vanaf 

Ede en vanaf Arnhem. Bijvoorbeeld 
een fietsenstalling, voldoende 
parkeerplaatsen en fietshub/ deelfietsen. 

• Goede bewegwijzering, voldoende 
groen van goede kwaliteit, openbare 
ruimte is schoon, heel en veilig. 

• Van en naar het dorp en Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe lopen 
hoogwaardige routes met aantrekkelijke 
functies. 

• Routes langs bezienswaardigheden 
in en rond het dorp en langs horeca/ 
winkels. Inclusief goede start- en 
rustpunten. 

• Aanzicht van het dorp per auto, hoe 
presenteert Otterlo zich vanaf de 
invalswegen. 

• Qua profiel aansluiten bij gevarieerde 
doelgroepen bewoners en bezoekers: 
dagelijkse bezoekers en gebruikers, 
bezoekers die op zoek zijn naar 
hoogwaardig toeristische en culturele 
voorzieningen. 

• Aantrekkelijk en vitaal 
voorzieningenaanbod (geen leegstand, 
veelzijdig/ divers aanbod detailhandel 
en horeca). 

• Routes voor wandelen, fietsen 
en duurzaam vervoer tussen 
vakantieparken en dorpskern (bezoekers 
stimuleren de auto te laten staan). 
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Toelichtende tekst Economie en recreatie 

Ruimte voor gebiedsgebonden 
ondernemerschap 
Belangrijkste opgave is de balans weer 

terugbrengen tussen bezoekers, bewoners 

en natuur. Dit kan worden gerealiseerd 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 

wordt ervoor gekozen geen grootschalige 

uitbreidingen meer toe te staan van de 

vakantieparken. 

Nieuwe initiatieven voor grote recreatieparken 

worden in principe dan ook niet 

gehonoreerd. Voor de locaties waar juridische 

bestemmingsplanruimte zit voor uitbreiding, zal 

gestuurd worden op kwaliteit en het bijdragen 

van het initiatief aan de leefomgeving middels 

de 5 pijlers van de omgevingsvisie. Bestaande 

bestemmingsplanruimte wordt in principe 

gebruikt om een park of terrein in te vullen of 

door te ontwikkelen.  Er wordt gekozen voor 

kwaliteit in plaats van kwantiteit, voor innovatie, 

duurzaamheid en vitale verblijfsrecreatie. Samen 

met de ondernemers wordt hier vorm en 

inhoud aan gegeven. Ruimtelijk uitgangspunt 

bij de recreatieparken is dat deze alleen binnen 

de eigen footprint van het terrein kunnen her 

ontwikkelen, zolang deze bijdraagt aan de 

vitaliteit van het recreatiebedrijf. Het groene 

casco van het park vormt hierbij het vertrekpunt. 

Het groene casco bestaat uit de structuren op 

het park zelf. De afschermende groene randen 

naar buiten toe zijn ook onderdeel van dat 

casco. Elke ontwikkeling moet bijdragen aan 

versterking daarvan.

Het uitgangspunt is het toeristisch-recreatieve 

aanbod gevarieerd, vitaal en toekomstbestendig 

te houden. 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 passen bij Otterlo en geen nadelige effecten 

op de natuur hebben. De landbouwtransitie 

zal op termijn zorgen voor boerenbedrijven 

die doorontwikkelen naar een meer duurzaam 

en minder belastend bedrijf en bedrijven die 

stoppen. De stoppers kunnen gebruik maken 

van bestaande regelingen om nieuwe vormen 

van bedrijvigheid te ontwikkelen. Hierbij 

wordt gestuurd op een sterke vermindering 

van de belasting van de infrastructuur en het 

natuurlijk systeem en behoud van een groen 

en landelijk buitengebied. In kwetsbare, open 

gebieden wordt terughoudend omgegaan met 

grote nieuwe bedrijfsfuncties bij stoppende 

bedrijven. Aan de noord- en westkant van 

Otterlo zijn, mits goed ingepast, bij transformatie 

iets grotere bedrijfsgebouwen denkbaar, 

in overeenstemming met het regionale 

functiewisselingsbeleid.  

Beleefbaar stampkapitaal 
Zowel voor inwoners als voor bezoekers wordt 

de gezelligheid en aantrekkelijkheid van Otterlo 

verder uitgebouwd, een dorp waar men graag 

woont en verblijft. Het wordt nog meer tot een 

logisch, aantrekkelijk, veilig en sfeervol startpunt 

voor een bezoek aan de (Hoge) Veluwe 

gemaakt. Landbouw blijft een belangrijke 

drager, zowel ruimtelijk als economisch. Voor 

stoppende agrarische bedrijven wordt gekeken 

of de vrijkomende ruimte plek kan bieden aan 

bestaande functies zonder groeiruimte uit 

Otterlo. Door toekomstgerichte agrarische 

bedrijven ruimte te geven voor bij Otterlo 

passende nevenactiviteiten blijven ze een van 

de dragers van de economie en een van de 

belangrijkste beheerders van het buitengebied. 

Otterlo ligt op de Veluwe, een aantrekkelijk 

maar kwetsbaar bosgebied. De natuur aan 

de oostkant van het dorp is 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 agrarische gebied 

aan de westkant van Otterlo. Hiermee worden 

bewoners en bezoekers gestimuleerd ook of 

vaker dat gebied in te trekken. Er is daar ruimte 

voor vitalisering, meer (kleinschalig) aanbod voor 

dagrecreatie en een aantrekkelijker uitstraling 

van het landschap (meer afwisseling). Robuuste 

investeringen in het landschap als onderdeel 

van het versterken van de natuur dragen ook bij 

aan het aantrekkelijker maken voor recreanten. 

Om de druk van natuurgebied De Zanding te 

verminderen worden verbindingen naar minder 

kwetsbare gebieden als de Roekel verbeterd 

zodat die een volwaardig alternatief gaan 

vormen. 
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Kwalitatieve bezoekersbelevenis 
De grote aantallen bezoekers en de toekomstige 

groei van toerisme in Nederland zorgen voor 

een grote uitdaging, zo ook in Otterlo; het 

legt een zeer hoge druk op de leefbaarheid, 

doorstroming van het verkeer en veiligheid in 

het dorp. Het belangrijkste instrument om deze 

groei te beteugelen is het inzetten op kwalitatief 

toerisme. Dit betekent dat Otterlo zich moet 

profileren bij, zich aantrekkelijk maken voor 

en inspelen op bezoekers die passen bij de 

belangrijkste toeristische waarden van het 

gebied. Deze waarden zijn cultuur en natuur. De 

nalatenschap van de Kröller Müllers maakt dit 

gebied uniek voor bezoekers die op zoek zijn 

naar een combinatie tussen natuur en cultuur. 

De uitstraling en de kwaliteit van het Nationale 

Park Hoge Veluwe en het Kröller Müller Museum 

dienen dan ook zichtbaar en voelbaar te zijn in 

het dorp. 

Otterlo richt zich in de toekomst op gasten 

die oog hebben voor de natuur en deze met 

respect behandelen en het liefst schoner achter 

laten dan dat ze deze hebben aangetroffen. 

Vergelijkbaar met de schone natuur in de 

Oostenrijkse bergen. De bezoeker die hier op 

vakantie komt, is niet op zoek naar een bierfiets 

of een dancefeest of alleen een goedkope 

camping/vakantiehuisje. Dit type gast maakt 

namelijk geen tot weinig gebruik van de 

voorzieningen in het dorp en bezoekt al zeker 

niet het Nationale Park, Kröller Müller Museum 

of het Nederlands Tegelmuseum. Kwalitatief 

betekent in dit geval dus passend bij / aansluiten 

op. Het zegt niets over het prijsniveau of 

bestedingsmogelijkheden van de toerist, maar 

wel over zijn interesse en intrinsieke motivatie 

naar Otterlo te komen. 

Het dorp is tijdens de afgelopen decennia 

onvoldoende mee gegroeid en ingericht op de 

grote bezoekersstromen. Dit wordt voortaan 

op een goede toekomstbestendige, duurzame 

én bij Otterlo passende manier geregeld. 

Bijvoorbeeld in de aangeboden infrastructuur, 

in de toeristische accommodaties, in de 

horeca, retail, etc. Wanneer dit in balans is met 

elkaar, is er sprake van kwalitatief toerisme. 

Op dat moment wordt het gebied veel minder 

interessant voor andere bezoekers. 

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 dat er wordt gezorgd voor 

een aantrekkelijk aangezicht van het dorp 

vanuit verschillende aanrijrichtingen, zoals de 

aansluiting bij de rotonde of de Koeweg en het 

Mosselsepad. Daarnaast dragen de ondernemers 

door een goed functionerende stichting of 

vereniging gezamenlijk bij aan de organisatie 

van het dorp of bij de natuur passende 

evenementen, opruimacties, collectief vervoer 

naar evenementen buiten het dorp (bijvoorbeeld 

in Ede) en dergelijke. Zowel de gemeente als de 

verenigde ondernemers werken zo samen aan 

de gedeelde verantwoordelijkheid om het dorp 

georganiseerd, levendig en in balans te houden.  

Er is een heldere informatievoorziening 

nodig om te laten zien waar de OV-haltes, 

parkeerplaatsen, fietsenstallingen en deelvervoer 

zijn. De routenetwerken zijn aantrekkelijk en 

afgestemd op de wensen van de gebruikers en 

de startpunten zijn goed vindbaar. Een hoge 

kwaliteit van de inrichting van de routes, de 

Dorpsstraat en de bezienswaardigheden dragen 

bij aan een kwalitatieve bezoekersbelevenis. 

Door in te zetten op duurzame mobiliteit en 

voorrang te geven aan wandelaars en fietsers 

wordt gestimuleerd de auto te laten staan. 

In samenwerking met de parken worden 

verblijfsrecreanten gestimuleerd de fiets te 

pakken. In Otterlo is er een veelzijdig aanbod 

van verblijfsrecreatie, horeca, winkels en dag 

attracties, van goede kwaliteit. Het dorp is veilig 

en schoon.
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Identiteit en wonen

Legenda

1.  Versterken van het karakter van het 
dorp 
• Beter zichtbaar maken van historische 

structuren: oude lint (provinciale weg 
vanuit Arnhem) en Dorpsstraat. 

• Accentueren bijzondere elementen: 
kerk, school, waterzuivering en 
monumentale gebouwen in dorp en 
buitengebied. 

• Engen vormen een belangrijk 
onderdeel van de entree. Daarom 
houden we ze open en krijgen ze 
een natuurlijke en groene uitstraling 
en waar mogelijk een cultuur- en 
natuurinclusieve invulling. 

• Ontvangsten via de fiets aantrekkelijker 
maken, zoals Koeweg en Mosselsepad. 

• Aanzicht van het dorp per auto, hoe 
presenteert Otterlo zich vanaf de 
invalswegen. 

2.  Inbreiding en herstructurering om 
duurzaam en compact dorp te maken 
• De oude gymzaal, het oude dorpshuis 

en verouderde woningen op een 
grote kavel bieden ruimte voor nieuwe 
woningen. 

• Kansen om voorzieningen dichter 
bij elkaar te krijgen door mogelijk 
verplaatsen van functies. 

• Op dorpse wijze stapelen van functies 
om de beperkte ruimte goed te 
gebruiken. 

3. Uitbreiding voor Ede 2040: 200-300 
woningen voor eigen behoefte 
• Het bestemmingsplan voor 

woningbouw op Weversteeg  
(max. 63 woningen). 

• In de structuurvisie voor Otterlo is aan 
de westkant ruimte gereserveerd voor 
een toekomstige nieuwe woonwijk. 
 - Verschillende instrumenten om 

aan toekomstige woningbehoefte 
te voorzien: inbreiding in het dorp, 
versterken buurtschappen, wonen 
op boerenerf en uitbreidingen: 
We zien ruimte voor transformatie 
binnen het dorp. Hier kunnen 
we ongeveer 20 wooneenheden 
bouwen, passend bij de 
woningbehoefte van Otterlo. De 
woningen combineren we zoveel 
mogelijk met andere functies, om de 
ruimte optimaal te gebruiken. 

 - In de omringende buurtschappen 
kunnen we binnen de bebouwde 
kom ruimte creëren voor nieuwe 
woningen. 

 - Op drie erven kunnen we ‘erfdelen’ 
doen: transformatie boerenerf naar 
compact deler met schuurwoningen 
en zorg. In totaal ca 40 woningen. 

 - Mosselsepad en locatie ‘van Drie’: 
capaciteit ca 8 ha, ca 100-180 
woningen in ‘compact/ dorpse 
sfeer’. 20-25 woningen per ha 
passend bij de woningbehoefte van 
Otterlo (senioren en jongeren). 

 - Open/ groen gebied nieuwbouw 
met compacte bebouwing. 

 - Ontsluiting woningbouwlocatie/ 
verbeteren oversteek N310. 
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Versterken van het karakter van het 
dorp 
Het karakter van Otterlo wordt gevormd door 

een aantal elementen in het landschap en de 

gebouwen. Door dit karakter te versterken, blijft 

het dorp ook in de toekomst een unieke plek in 

Ede. 

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, wordt 

het dorpshart verbonden met de entree van NP 

Hoge Veluwe. 

De noordelijke eng langs de Pothovenlaan 

en Harskamperweg vormen, samen met het 

bosgebied, een karakteristieke rand rond het 

dorp. Deze engen blijven open en worden beter 

benut, bijvoorbeeld door een graanakker met 

akkerrand en wandelroute. Dit draagt bij aan de 

herkenbaarheid van het dorp, een mooie entree 

en de biodiversiteit. 

De Arnhemseweg en de Dorpsstraat/

Houtkampweg vormen de historische linten met 

vaak bijzondere bebouwing. Nieuwbouw sluit 

aan bij de historische en dorpse kwaliteiten van 

het Otterlo.

Inbreiding en herstructurering om 
duurzaam en compact dorp te maken 
Waar ruimte is voor transformatie in bebouwing 

wordt deze benut. De plek van de oude sporthal 

biedt ruimte voor nieuwe woningen. Voor 

het dorpshuis en de school wordt gekeken 

naar slimme toevoegingen als cursusruimte 

en seniorenappartementen. Het vormt een 

schakelstuk tussen de actieve Dorpsstraat en de 

rustige woonbuurt. Bij een verplaatsing van de 

supermarkt of vernieuwing van een winkelpand 

kan ook hier een toevoeging van woningen 

plaatsvinden. De ruimte die ontstaat door 

stoppende boeren in het buitengebied, wordt 

gebruikt om nieuwe functies een plek te geven. 

Dat gebeurt 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 groene 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 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 bebouwing 

te concentreren, wordt gezorgd voor een 

minimaal effect op de omringende natuur. Naar 

het zuiden wordt een goed en flexibel in te 

richten overgangsgebied naar het bos gemaakt. 

In dit overgangsgebied is ruimte voor (sport)

voorzie ningen, volkstuinen of andere groene 

invullingen.

 

Toelichtende tekst Identiteit en wonen
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