Verslag bewonersavonden LOP Ermelo Putten
Westelijke deel plangebied; 26 januari 2010 (De Zoete Inval, Putten)
Oostelijke deel plangebied; 27 januari 2010 (De Leemkuul, Ermelo)

Op dinsdagavond 26 en woensdagavond 27 januari hebben twee bewonersavonden plaatsgevonden in
het kader van de opstelling van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Ermelo Putten. De eerste avond
ging over het westelijke deel van het plangebied en de tweede avond over het oostelijke deel. Het doel
van de avonden was om kwaliteiten, knelpunten en kansen van het plangebied te benoemen en te
bespreken.
De aanwezigen zijn in groepen ingedeeld en per groep lag een accent op een thema. De thema’s waren
onder andere: dorpsranden en erven, landschap en cultuurhistorie en natuur en water. Iedere groep
werkte met een grote topografische kaart, waarop alle mooi plekken, minder mooie plekken en wensen
voor het landschap zijn aangegeven.
Als mooie plekken zijn onder meer benoemd: de landgoederen Staverden, Oud- en Nieuw Groevenbeek
en Oldenaller, de uitgestrekte bosgebieden en heideterreinen op de Veluwe, het kleinschalige landschap
onder andere bij Gerven en Hell, plekken met veel hoogteverschil zoals bij Horst, mooi open gebieden
zoals het Arkemheen, de vele beken die door het buitengebied stromen en gebieden met bijzondere
natuurwaarden zoals bij de Leemputten.
Als minder mooie plekken en knelpunten zijn onder meer benoemd: kale gebouwen in het landschap,
boomkwekerijen op de oude engen, campings die een rommelig beeld geven, de A28 die het open
landschap doorsnijdt, beheer van bosgebieden en heideterreinen en de toegankelijkheid van het
landschap vanuit de dorpen.
De volgende wensen zijn benoemd: inpassing van gebouwen in het landschap, tegengaan van
verrommeling, onder andere bij de randen van de dorpen, het landschap beter toegankelijk maken vanuit
de dorpen, meer recreatieve voorzieningen (bankjes e.d.), aandacht voor het beheer van de
bosgebieden, oplossen van knelpunten voor de natuur (wegen e.d.) en betere inpassing van gebouwen
in het landschap.
Samengevat waren de aanwezigen ervan overtuigd dat het buitengebied van Ermelo en Putten veel
mooie plekken met cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden heeft en dat het moeite
waard is die zo veel mogelijk te behouden. Ook zouden deze waarden een randvoorwaarde en
inspiratiebron moeten zijn bij de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het LOP zal daarbij
niet kunnen bepalen welke ruimtelijke ontwikkelingen – zoals de aanleg van nieuwe infrastructuur en
dorpsuitbreidingen - mogelijk zijn of worden toegestaan. Het LOP zal wel een landschappelijk kader
bieden waarin de ontwikkelingen plaats moeten vinden.
Tevens liggen er een aantal opgaven waaronder het aanpakken van gebieden die verrommelen en om
aandacht te besteden aan de inpassing van gebouwen, beheer van heideterreinen en bossen, en de
toegankelijkheid van het landschap.

