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Zienswijze nr 4 van in totaal 13 

Versterken van Het Landgoed Het Hoevelakense Bos 

Reactie op:  Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit A28/A1 

Knooppunt Hoevelaken 

Betreft: Landschapsplan en kaarten, Cultuurhistorische waarden en 

Ruimtelijke kwaliteit 

 

Zienswijze: 

In het OTB wordt niet aangegeven dat Het Hoevelakense Bos, een 

Rijksmonument en Landgoed  versterkt moeten worden en wordt eveneens niet 

aangegeven dat dit landgoed belangrijke landschappelijke en 

cultuurhistorische waarde heeft. 

 

In Landschapsplan A28/A1 Knooppunt Hoevelaken -RAP-582308852-6991 paragraaf 2.5 blz 

20 wordt aangegeven dat het behouden en versterken van diverse landschapstypen, zoals 

Landschap Arkemheem-Eemland, Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug, en beken het meest 

belangrijk is voor de inpassing van de A28/A1.  

Onder paragraaf 3.3 ANALYSE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUREN  blz.  33 worden de 

Kernkwaliteiten traject en omgeving voor het traject A28 Noord gegeven. Ook hier ontbreekt 

het Hoevelakense Bos, dat een zeer belangrijke landschappelijke structuur heeft. 

Onder paragraaf 3.3 ANALYSE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUREN  blz.  39 wordt een 

lijst gegeven van de belangrijkste landschappelijke structuren, waaronder Landgoederen en 

buitenplaatsen langs de Utrechtse Heuvelrug. Ook hier ontbreekt eveneens het 

Hoevelakense Bos, dat een zeer belangrijke landschappelijke structuur heeft  

Onder paragraaf 3.4 ANALYSE CULTUURHISTORIE blz. 41 Traject A1 knooppunt 

Hoevelaken tot aan Barneveld, is er een lijst van Cultuurhistorische waarden. Ook hier 

ontbreekt het Landgoed Hoevelaken weer, dat een zeer belangrijke cultuurhistorische 

waarde heeft. Het landgoed omvat verder ook het gebied tussen de Westerdorpstraat en de 

A1. Zie zienswijze van SHB&L nr 3 (Grenzen van Het Hoevelakense Bos niet correct 

aangegeven). 

mailto:info@hoevelakenbereikbaar.nl
https://www.platformparticipatie.nl/binaries/Landschapsplan%20(bijlage%20C%20bij%20OTB%20III)_tcm117-353178.pdf


 
 

SHB&L Zienswijze A1/A28 Knooppunt Hoevelaken nr 4 van 13 
Versterken van Het Landgoed Het Hoevelakense Bos 
Datum: 12 november 2018  Pagina 2van 2 
 
 

Waarom moet Landgoed Hoevelaken versterkt worden? Zie ook onze zienswijze 6 over 

bos/natuur compensatie 

• Het Hoevelakense Bos is aangegeven in BOK2 als het gebied met de hoogste 

prioriteit voor bos/natuur compensatie 

• Bomen moeten gekapt worden in Het Hoevelakense Bos, langs A28 N ter verbreding 

van de A28N. 

• De verbreding van de A28N is asymmetrisch en vindt alleen plaats aan de zijde van 

Nijkerk, waardoor meer bomen gekapt moeten worden in de gemeente Nijkerk dan bij 

symmetrische verbreding nodig zou zijn geweest. 

• De asymmetrische verbreding van de A28N is noodzakelijk omdat gemeente 

Amersfoort in Vathorst een zeer hoog geluidsscherm heeft geplaatst langs de 

westkant van de A28 terwijl het haar bekend was dat in de toekomst de A28 verbreed 

zou worden, een voldongen feit dus! (Dat is ook vermeld in bestemmingsplannen1,2 

van gemeente Amersfoort met de toezegging dat het scherm verplaatst zou worden 

bij de verbreding van de A28, wat nu dus niet meer gebeurt.) 

• Zowel Gemeente Amersfoort als Gemeente Nijkerk geven aan dat de druk van 

bezoekers op het Hoevelakense Bos te hoog is geworden, mede door de komst van 

de grote wijk Vathorst. 

                                                           
1  vaststelling bestemmingsplan A28 aansluiting Vathorst-Corlaer 2006 Document nr 1850233 12 dec 

2005 

 
2 Bestemmingsplan A28 Aansluiting Vathorst / Corlaer 2006 Doc. Nr 1852498 12 december 2005 


