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De stikstofproblematiek. 
 
In 2019 heeft de RvS in navolging van het Europese Hof een halt toegeroepen aan de jarenlange 
aantasting van de natuur in Nederland door de neerslag van stikstof. Deze uitspraak is van grote 
invloed op de ontwikkeling in Otterlo en daarmee op de doelstellingen van de stichting Natuurlijk 
Otterlo. 
Otterlo grenst voor een groot deel aan Natura 2000 gebieden en daarmee zijn de opgelegde 
maatregelen in de volle breedte van toepassing. 
Er dienen onmiddellijk maatregelen worden genomen om de stikstof uitstoot te verminderen. 
Daarnaast dienen maatregelen genomen te worden, die Wetenschappelijk aantoonbaar de aangerichte 
schade herstellen en tenslotte mogen alleen die activiteiten doorgang vinden, waarbij de eventuele 
uitstoot gecompenseerd wordt door gelijktijdige mindering van uitstoot elders. 
Daarmee is de aard en inhoud van de ontwikkeling drastisch veranderd en zijn ook de opvattingen van 
Natuurlijk Otterlo in een ander licht komen te staan. 
 
Communicatie. 
 
Veel tijd en energie heeft Natuurlijk Otterlo in het maken van een bredere bekendheid van haar 
uitgangspunten en opvattingen. Het college van B&W van de gemeente is meerdere keren 
aangeschreven. Vergaderingen op zowel dorps-gemeentelijk als provinciaal nivo zijn bezocht en 
hebben we ons geluid laten horen. 
In de dorpspraet zijn diverse keren artikelen verschenen en zelfs Op het podium van de Volkskrant 
heeft een vertegenwoordiger van Natuurlijk Otterlo gestaan. 
Er is een inloopavond georganiseerd waarmee begrip lijkt te zijn ontstaan voor de soms moeilijk te 
accepteren standpunten van Natuurlijk Otterlo. 
 
Overleg. 
 
Voor het eerst is Natuurlijk Otterlo door de gemeente uitgenodigd voor een overleg, daar waar tot 
dusver het beleid is geweest dat men alleen met Otterlo’s Belang als gesprekspartner accepteerde. 
Dat heeft wellicht niet alleen te maken gehad met de grote landelijke aandacht voor de aantasting van 
de natuurwaarden, maar mogelijk ook met een andere samenstelling van het gemeentebestuur na de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Maar ook door andere partijen, zoals Otterlo’s Belang en de recreatie-ondernemers is contact gezocht 
om gezamenlijk te kijken naar een meer natuur-inclusieve ontwikkeling. 
Er is goede hoop dat dit proces van toenadering en overleg in 2020 wordt vervolgd. 
 
Samenwerking ten behoeve van de natuur. 
 
 
Ondanks dat er nog regelmatig strubbelingen zijn gemeld mbt handhaving en naleving van 
overeengekomen maatregelen.  Is er een adoptie tot stand gekomen van de zogenaamde ruigtestrook 
tegen over het sportcomplex “Kastanjebos” 
Als reactie op de diversiteitsnota van de gemeente Ede. Heeft de stichting Natuurlijk Otterlo een 
aanbod gedaan om mee te helpen de doelen ervan te bereiken en is er op verzoek van de betreffende 
wethouder een lijst ingediend van Concrete onderwerpen Om aan de slag te gaan. 
Ook is door de gemeente gevraagd om onze observaties omtrent de soortenontwikkeling op de 
voormalige voetbalvelden met hen te delen. Wij hebben een lijst van meer dan 50 soorten planten, 
insecten, vogels, reptielen en zoogdieren kunnen overleggen. 
 
Tenslotte. 
 
Dit alles heeft alleen maar kunnen ontstaan doordat het bestuur van Natuurlijk Otterlo heeft kunnen 
steunen op een hechte groep van  betrokken Otterlo-ers( met hulp uit Apeldoorn) die al een aantal 
jaren bereid is om hun ervaring, betrokkenheid en expertise in te zetten voor een betere natuur in 
Otterlo. Waarvoor onze hartelijke dank 


