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Splitsing bouwplannen kan vertraging bij MFC voorkomen 

 

Beste dorpsgenoten, 

Na jarenlang overleg en plannenmakerij komt de bouw van een Multi Functioneel Centrum 

(MFC), ons nieuwe Dorpshuis, eindelijk in zicht. Net als vele dorpsgenoten kijkt Stichting 

Natuurlijk Otterlo hier naar uit. 

Er dreigt echter vertraging doordat de Gemeente Ede de plannen voor het MFC gekoppeld 

heeft aan de nieuwbouwplannen van de Weversteeg en Onderlangs.  

Dat de bouwplannen voor Onderlangs én Weversteeg doorgaan, lijkt namelijk verre van zeker. 

Dit omdat deze een groot negatief effect hebben op de natuurwaarden van de nu al onder 

grote druk staande nabij gelegen Zandingsheide. De realisatie van eerdere projecten in Otterlo 

(met name de nieuwe rasters van Nationaal Park de Hoge Veluwe en de huizenbouw op 

recreatiegebied De Zanding) speelt hierbij ook een beperkende rol. 

Deze problemen met Weversteeg en Onderlangs kunnen tot een aanzienlijke vertraging leiden 

bij de bouw van het nieuwe dorpshuis. Stichting Natuurlijk Otterlo heeft zowel Otterlo’s Belang 

als de Gemeente Ede op deze problemen en mogelijke vertraging gewezen. 

 

Splitsing 

De vertraging kan worden voorkomen door de bouwplannen te splitsen. In de gemeenteraad 

heeft zowel Stichting Natuurlijk Otterlo als een vertegenwoordiger van het dorpshuis daar 

sterk op aangedrongen. Een meerderheid van de raad en het College besloot echter anders. 

Wij vinden dat College en Raad dit besluit moeten heroverwegen. De bouw van het MFC duldt 

geen vertraging. Wij willen het initiatief nemen om dit samen met andere Otterlose 

organisaties nogmaals bij Raad en College onder de aandacht te brengen. 

Toch een kans voor nieuwbouw Weversteeg 

De bouwplannen voor de Weversteeg kunnen mogelijk wel doorgaan als tegelijkertijd de 

knelpunten voor de natuurkwaliteit op de Zandingsheide kunnen worden opgeheven. Het 

inzetten van het voetbalveld aan de Onderlangs als natuurcompensatie zou hiervan een 

onderdeel kunnen zijn. Natuurlijk Otterlo laat haar definitieve standpunt over alleen de 

nieuwbouw aan de Weversteeg afhangen van de effecten hiervan op de omliggende mooie 

natuur van Otterlo. 

 

Natuurlijk Otterlo 

Natuurlijk Otterlo bestaat uit een groep enthousiaste Otterlose vrijwilligers die zich inzetten 

voor een mooi Otterlo. Wij zijn voor transparantie en staan open voor suggesties, vragen en 

discussie. Voor contact en/of ondersteuning kunt u ons een bericht sturen via onze 

facebookpagina, website of via email. 

 

Vriendelijke groeten, 

Dick van Ruijven, voorzitter van het bestuur 
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