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Geacht College en Raad,
Op 11 mei jl. is in de Raadsvergadering de motie aangenomen inzake de Aankoop van Grond van het
Nationale Park Hoge Veluwe (NPHV). Stichting Natuurlijk Otterlo is positief over het feit dat u opkomt
voor de belangen van natuurwaarden in het dorp Otterlo.
De motie lijkt zich echter vrijwel volledig te richten op het deel van de transactie van 11 hectare
natuurgebied die mogelijk zal plaatsvinden tussen NPHV en Droomparken De Zanding. Zijdelings
wordt aandacht besteed aan de verwerving door de gemeente Ede van het stuk dat lokaal bekend is
als “De Hoge Zandbergen”.
Wij wijzen erop dat de gemeente dit stuk grond niet door KOOP verkrijgt, maar door RUIL.
Deze grondruil houdt in dat de gemeente Ede het deel van de Boveneindseweg dat in het afgesloten
Otterlose Bos ligt, ruilt voor “De Hoge Zandbergen”. “De Hoge Zandbergen is een gebied van 6
hectare dat in bezit is van het Nationale Park maar buiten het Otterlose bos ligt.
Dit stukje Boveneindseweg is het laatste stukje Otterlose Bos dat in principe nog openbaar is na de
lange strijd die Otterlo schouder aan schouder met de gemeente Ede tegen het NPHV gestreden heeft
om te voorkomen dat het Otterlose Bos aan de openbaarheid zou worden onttrokken.
Het is voor ons onaanvaardbaar dat dit stuk Boveneindseweg – dat nu tot grote ergernis van alle
Otterloërs ondanks eerdere afspraken niet toegankelijk is – aan NPHV wordt overgedragen.
Los van het feit dat Natuurlijk Otterlo het zeer wenselijk acht dat 11 hectare bos niet aan Droompark
de Zanding wordt verkocht, maar aan de gemeente Ede, hebben wij derhalve uitermate grote
bezwaren tegen de ruilconstructie van de 6 hectare grond.
Deze gronden zijn van strategische waarde in gesprekken met NPHV over het in de toekomst
openbaar maken van delen van het Otterlose bos. Een wens die nog steeds sterk leeft onder de
Otterlose bevolking en ondernemers. Het ruilen van deze “strategische grond” schaadt daarom nu de
positie van Gemeente Ede en de Otterlose bevolking enorm. Het is dus noodzakelijk dat de 6 hectare
die de Gemeente Ede wil verwerven niet wordt geruild tegen de 6 hectare Boveneindseweg in het
NPHV.
Wij roepen daarom College en Raad op de voorgenomen bovengenoemde ruil niet uit te voeren.
Gaarne zijn wij bereid om hierover met u op korte termijn in gesprek te gaan.
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