
Geachte leden van de Gemeenteraad,  

 

Mijn naam is Ton Hijlkema en ik spreek in namens het burgerinitiatief ”Natuurlijk Otterlo en 
namens de SME – Stichting Milieuwerkgroepen Ede 

 

B&W stelt u voor om gemeentegrond aan de Onderlangs als bouwgrond te verkopen. Deze 
verkoop dient als melkkoe voor verliezen die zijn opgetreden bij het verplaatsen van de 
sportvelden in Otterlo en de toekomstige woningbouw en de MFA aan de Weversteeg. Wij 
denken dat er geen noodzaak is om dit op de bevolking van Otterlo af te wentelen.  

 

In Otterlo is geen behoefte aan dure woningen, gezien het aantal kavels en villa’s dat niet 
verkocht raakt. Ook Otterlo’s Belang heeft, hoewel zij enige vorm van woningbouw niet 
afwijst, in haar zienswijze aangegeven te willen onderzoeken of er opties zijn, waarbij in het 
geheel kan worden afgezien van woningbouw aan de Onderlangs. Helaas negeert het college 
van B&W in haar voorstel het burgerinitiatief van Natuurlijk Otterlo om het sportveld evt. aan 
te kopen en op geheel eigen kosten  als natuur te ontwikkelen (er is een uitgewerkt 
inrichtingsplan en een business- cq. beheerplan beschikbaar). We doen een beroep op de Raad 
om zich tegen woningbouw ten koste van natuur uit te spreken (CU, D66).  

 

Wij, Natuurlijk Otterlo en de SME, staan voor een duurzame economische ontwikkeling en 
optimale leefbaarheid van het dorp Otterlo. Hiervoor is de groene omgeving de belangrijkste 
factor (CU). Mensen komen bij ons recreëren en dat moet zo blijven (VVD). Groen verdient 
(GL)! We hebben als dorp maar liefst 250.000 overnachtingen per jaar. De rol van Otterlo in 
de toeristensector staat echter onder druk, omdat we bijna rondom zijn ingerasterd. De 
Zandingsheide, de parel van Otterlo op een steenworp afstand van het voetbalveld aan de 
Onderlangs, is essentieel voor de recreatie in Otterlo. Het vrije wandelgebied is echter 
onlangs door afsluiting van de Hoge Veluwe met 200 ha ingeperkt, waardoor nog maar een 
kleine 100 hectare overblijft. Otterlo heeft behoefte aan meer hoogwaardige, vrij 
toegankelijke natuur. 

 

We staan ook voor het behoud en mogelijk herstel van de unieke landschappen en daarin 
levende natuur (D66, GL, PvdA). De wal langs de Onderlangs is de historische grens tussen 
het door mensen gebruikte gebied en de ‘woeste’ gronden. Evenals de engen zou deze 
verdeling van ruimtegebruik beschermd moeten worden (CU, VVD). De locatie is uniek als 
grensgebied tussen de vochtige en voedselrijke bodems van de Gelderse vallei en de droge, 
voedselarme bodems van de Veluwe en kent een bijzondere flora en fauna. Bijna al deze 
zones in de Gemeente Ede zijn al ten prooi gevallen aan bebouwing of landbouw. Bouwen 



aan de Onderlangs zou een historische, onomkeerbare blunder zijn, getuigend van slecht 
rentmeesterschap (SGP). 

 

Verder staan we ook voor burgerparticipatie en de inzet van bewoners bij het beheren van 
openbare ruimte (D66, GL). Nu beheert de natuurwerkgroep Otterlo de Zandingsheide op 
geheel eigen kosten. Ditzelfde willen wij graag doen voor de natuur aan de Onderlangs. We 
maken voorzieningen voor ouderen en maken voor de kinderen samen met de Ericaschool 
lesprogramma’s die nergens anders rond Otterlo gehouden kunnen worden. We hebben 
geconstateerd dat vrijwel de voltallige Raad in september 2014 een motie heeft aangenomen 
om burgerinitiatieven aan te moedigen en te faciliteren. Steun daarom het burgerinitiatief voor 
een groene ontwikkeling aan de Onderlangs! 

 

Tot slot merken we op dat de bevolking van Otterlo wordt geschoffeerd door op de 
gemeentelijke informatieavond in februari eerst te spreken van 10 woningen, dit na het horen 
van het protest te verhogen tot 15 woningen in de concept-Nota van Uitgangspunten (april) en 
nu voor de schijn een tegemoetkoming te doen door een inperking tot 10 woningen; dit is de 
Gemeente Ede onwaardig en schadelijk voor het vertrouwen van de burger in de 
gemeentepolitiek. Met het doorduwen van de bouwplannen ligt het college van B&W op een 
ramkoers die wel eens zou kunnen leiden tot veel politieke onrust en langdurig verzet.  

 

Besluit dus om af te zien van woningbouw aan de Onderlangs. 

 

Toelichting:  

 

De tussen haakjes geplaatste partij-aanduidingen verwijzen naar uitspraken in de 
verschillende gemeentelijk verkiezingsprogramma’s van 2014. 


