
Eerste gebiedsdialoog 14 juni 2022



Programma

19.30 uur Centrale presentatie:

Voorstellen

Toelichting gebiedsproces Otterlo

Toelichting thema’s:

- Leefbaarheid

- Recreatie en voorzieningen

- Mobiliteit

- Natuur

- Wonen

Vervolgtraject en hoe kunt u meedenken? 

20.00 uur Kopje koffie of thee met iets lekkers 

20.10 uur Interactief gedeelte 

22.00 uur Afsluiting



Doel van het gebiedsproces

“Een uitvoerbaar, integraal en gebalanceerd gebiedsplan, dat 
een bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp Otterlo 
en omgeving, op de korte termijn en in de toekomst. 



Fasen van het gebiedsproces

Fase 1 Verzamelen
Fase 2 Verbinden
Fase 3 Verdiepen
Fase 4 Vertalen
Fase 5 Verankeren 



Omgevingsvisie, vastgesteld mei 2022



Omgevingsvisie vertaald naar thema’s
gebiedsproces Otterlo

1 Leefbaarheid
2 Recreatie
3 Mobiliteit
4 Natuur
5 Wonen



Thema’s gebiedsproces Otterlo

1 Leefbaarheid
2 Recreatie
3 Mobiliteit
4 Natuur
5 Wonen



Thema Leefbaarheid 

Doelstellingen 

Een aantrekkelijk dorp (plus omgeving) voor bewoners en 
bezoekers waar het ook in 2040 prettig wonen is. Met 
gevarieerde, vitale en toekomstbestendige voorzieningen en 
verblijfsmogelijkheden. 

o Voorzieningen op peil houden, door verplaatsing waar 
mogelijk en  door natuurlijke groei.

o Gezond leven stimuleren, groen dichtbij en toegankelijk 
buitengebied.

o Werken aan een gevarieerd woningaanbod, ruimte voor 
doorstroming, 200 tot 300 woningen in 2040.



Thema Leefbaarheid 
o Terugbrengen balans in het dorp en 

omgeving: natuur, kwaliteit 
leefomgeving, voorzieningen, recreatie.

o Prachtig gelegen, maar niet overal 
toegankelijk (Defensieterrein, Park 
Hoge Veluwe en Planken Wambuis als 
rustgebied).

o We zien ook kansen om het aan de 
westzijde en in agrarisch buitengebied 
juist te verbeteren.



Vraag tijdens interactief deel: 
Wat vindt u de fijnste plek in Otterlo & waarom?  



Vraag tijdens interactief deel: 
Wat vindt u  de minste plek in Otterlo & waarom?  



1 Leefbaarheid

2 Recreatie
3 Mobiliteit
4 Natuur
5 Wonen

Thema’s gebiedsproces Otterlo



Thema Recreatie – wat zien we?

Recreatie:

• In en om Otterlo relatief veel verblijfsrecreatie en dagrecreatie bedrijven.

• Omliggende natuur is beperkt toegankelijk (veel omheiningen) en kwetsbaar. 

• Bezetting vakantieparken is hoger en constanter geworden; jaarrond toerisme.

• Veel verschillende bezoekers- en verkeersstromen 

(auto, fiets, wandelaars, ruiters, OV).

• Inkomend en binnenlands toerisme en recreatie 

nemen steeds verder toe. 

Leefbaarheid:

• Voorzieningenniveau is hoog (detailhandel/ horeca/ cultuur). 

• Uitstraling en toeristische aantrekkelijkheid Otterlo is aandachtspunt 

(de ‘klantreis’). 

• Bezoekersdruk op dorp en natuur neemt toe (overschrijding draagkracht).



Toeristische bedrijvigheid & 
voorzieningenniveau 

Bron: allecijfers.nl 



Doelstellingen recreatie

• Een gezonde balans tussen toerisme & recreatie, leefbaarheid en 

natuur. Geen groei, maar kwaliteit!

• Een aantrekkelijk dorp voor inwoners, bezoekers en recreanten

• Met een gevarieerd, vitaal en toekomstbestendig 

voorzieningenniveau en verblijfsaanbod.

• De ontvangst en routing voor bezoekers 

zijn gastvrij, duidelijk en veilig  voor alle vervoersmiddelen.



• Otterlo als toeristische ontvangstlocatie 

• Bestaande en nieuwe routestructuren, inclusief startplekken/ 
parkeerplaatsen

• Plan ‘De Groene Loper’ (Otterlo’s Belang en 
recreatieondernemers)

• Deelfiets-hub & pilot toeristentreintje/ e-scooters

• Ambities vakantieparken, recreatie-, cultuur- en 
horecabedrijven 

• Ambities overig bedrijfsleven

• Routes rondom herinneringstoerisme 

en activiteiten bij musea

Ontwikkelingen Otterlo



• Herkent u zich in deze 
analyse? Heeft u 
aanvullingen of 
opmerkingen? 

• Waar wordt u blij van? 
Waar heeft u zorgen over? 

• Welke knelpunten ziet u? 

• Welke oplossingsrichtingen 
ziet u?

Vraag aan u in het interactieve deel



1 Leefbaarheid
2 Recreatie

3 Mobiliteit
4 Natuur
5 Wonen

Thema’s gebiedsproces Otterlo



Thema Mobiliteit

Doelstellingen 

1. Logische verkeersroutes en aantrekkelijke 
ontvangstlocaties

2. Stimuleren van alternatieven voor de auto

3. Veilige verkeerssituaties



1. Logische verkeersroutes en aantrekkelijke ontvangstlocaties



2. Stimuleren alternatieven auto



3. Veilige verkeerssituaties en leefbaarheid



4. Duurzame energie-opwek waar mogelijk

- Geringe kansen voor win- en 
zonprojecten. Nieuwe woningen, 
bedrijven en voorzieningen zijn 
energieneutraal, mogelijk 
energieleverend.

- Voldoende laadpunten bijpassende 
(ondergrondse) infrastructuur voor 
elektrische voertuigen

Overige energieopgaven (Energiebesparing, opwekking en 
uiteindelijk energieneutraal) wordt komende tijd 
thematisch gemeentebreed uitgewerkt, hier komen later 
nog kansen voor Otterlo



- Welke verbeterpunten ziet u?

- Hoe kijkt u aan tegen de verkeersfunctie van de Dorpsstraat?

- Wat vindt u van het idee om parkeren/verkeer aan de rand van het 
dorp te bundelen?

- Wat voor kansen zijn er voor alternatief vervoer (fiets, voetganger, 
bus of andere alternatieven)?

- Op welke verkeersknelpunten zou de focus moeten liggen? 

Vragen aan u in het interactieve deel



1 Leefbaarheid
2 Recreatie
3 Mobiliteit

4 Natuur
5 Wonen

Thema’s gebiedsproces Otterlo



Otterlo; prachtig gebied met 

unieke natuur



Er zijn ook zorgen!
• Natuur staat onder druk; in het dorp 

en het buitengebied
• Natuurdoelen worden onvoldoende 

behaald
• Biodiversiteitverlies
• Veranderend landschap



Er is actie nodig om het 

gebied mooi te houden en 

de natuur te herstellen

1. Herstel van het natuurlijk systeem van Veluwe en daarbuiten.

2. Mens en natuur met elkaar in balans brengen. 

3. Landschap en dorp aanpassen aan veranderend klimaat.



Vragen aan u in interactieve deel

1. Waar bent u trots op? 
2. Ervaart u dat het minder goed gaat met de natuur? Hoe ervaart u dat?
3. Vindt u dat het dorp groener mag worden en waar?
4. Zitten we op het goede spoor, waar liggen verder kansen voor 

versterking?
5. Hoe zorgen we voor meer spreiding van recreanten? 
6. Hoe maken we het buitengebied aantrekkelijker?
7. Aan welke doelen kunnen we samen werken?
8. Hoe maken we het hondenlosloopgebied aantrekkelijker en beter 

bereikbaar?
9. Welke kansen liggen er bij organisaties/ondernemers/agrariërs die 

terreinen beheren?



1 Leefbaarheid
2 Recreatie
3 Mobiliteit
4 Natuur

5 Wonen

Thema’s gebiedsproces Otterlo



Thema Wonen 

• Het is nadrukkelijk geen uitwerking van de nieuwe wijk bij 
Weversteeg. Hier is een eigen traject voor. 

• Hoe en waar komen in de toekomst de grotere 
uitbreidingen van Otterlo qua woningen.

• Waar moeten we nu dan al rekening mee houden in onze 
keuzes tijdens het ontwikkelen van het gebiedsplan.

• Wel kan het leiden tot kleinschalige initiatieven voor 
woningbouw in het dorp. 



Thema Wonen 



Thema Wonen 



Thema Wonen 



Verzamelen en Verbinden 

- Verzamelen van binnen en buiten 

- Verbinden resulteert in een concept visie, deze visie presenteren we 
eind september 2022

Verdiepen

- Start werkgroepen

- Verder uitdiepen van de opgaven, waar moet wat gebeuren en waar 
moet dit aan voldoen

- Toets algehele haalbaarheid 

Vertalen

- Dit is de fase waarin de opgaven vertaald worden in projecten

- Toets algehele haalbaarheid

Verankeren

- Projecten zijn gedefinieerd

- Projecten zijn in de tijd gezet (planning)

- Projecten zijn financieel haalbaar (dekking)

- Besluit van de Raad

Verzamelen

Verbinden

Verdiepen

Vertalen

Verankeren

Vervolgtraject



• Eerste gebiedsdialoog vandaag: presentatie wat wij verzameld hebben en u heeft 

aangeven wat uw bevindingen zijn.

• Wij verwerken (verbinden) dit tot een concept visie.

• Concept visie stellen we met elkaar vast tijdens tweede gebiedsdialoog. 

• De werkgroepen gaan de opgaven uitdiepen: Waar moet wat gebeuren? Waar moet 

dit aan voldoen? Dit resulteert in een aantal scenario’s per opgave.

• Kernteam presenteert de scenario’s en vertaalt het concept gebiedsplan tijdens de 

derde gebiedsdialoog, u kunt aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat.

• Het kernteam neemt uw input mee en verwerkt de gemaakte keuzes om te 

verankeren in het gebiedsplan. Dit resulteert in een definitief gebiedsplan dat wij aan 

het eind weer presenteren aan u.

• Daarna leggen wij het plan voor aan de gemeenteraad. Gemeenteraad besluit over 

de uitvoering en financiën.

Hoe kunt u meedoen

Verzamelen

Verbinden

Verdiepen

Vertalen

Verankeren



• Website: www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo

• Vul uw mailadres in op de website om de 
nieuwsbrief te ontvangen

• Kletstafel:

Maandag 20 juni & maandag 27 juni 11.30 – 12.30u       
in het Dorpshuis.

Blijf op de hoogte

http://www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo


Alvast bedankt voor uw inzet en het delen 
van uw ideeën.

Pauze en interactief deel


