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NIJKERK Geen windmolens meer in het overgangsgebied tussen Hoevelaken en 

Amersfoort, maar meer bos als aansluiting op het Hoevelakense bos. Dat is opgenomen in de 

eerste schetsontwerpen voor de inrichting van dit gebied. 

Wijnand Kooijmans 

  

De aanplant van extra bosgebieden is mogelijk omdat ruimhartiger wordt omgegaan met de 

hoeveelheid natuur die Rijkswaterstaat op Gelders grondgebied wil compenseren voor de 

reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Een knelpunt is er wel, eigenaren in het gebied 

moeten meewerken aan de verkoop van hun gronden om de compensatie te verwezenlijken. 

Deze eigenaren hebben misschien in het verleden wel deze grond aangekocht om in de 

toekomst meer winst te kunnen maken. Duidelijk is dat zowel de gemeente Nijkerk als 

Amersfoort geen geld op de plank heeft liggen om in dit gebied te investeren. 

  

OPEN Uitgangspunt is dat het gebied tussen beide gemeenten een open karakter houdt. Toch 

is de bouw van enkele nieuwe woningen in het schetsontwerp opgenomen. Daarmee denkt 

men meer mensen van de natuur te kunnen laten genieten maar wordt ook gedacht aan het 



beheer. Ook ziet men mogelijkheden voor enkele kleine bedrijven aan huis. Het kan dan gaan 

om een kunstschilder met een atelier of een schilder die een loods bouwt voor de opslag van 

zijn materiaal. Hoogbouw wordt uitgesloten. 

RECREATIE Mogelijkheden worden wel gezien voor een kleinschalig recreatiebedrijf in het 

gebied. Het kan gaan om een manage gezien de groeiende behoefte aan paardrijden. Maar ook 

een paintbalweiland wordt niet uitgesloten, een Amersfoorts bedrijf is bijvoorbeeld al een tijd 

op zoek naar een geschikte locatie. 

  

Wethouder Wim van Veelen verwacht dat Rijkswaterstaat binnen een half jaar duidelijkheid 

geeft over de compensatie van in totaal zeventig hectare. Maar ook over de gelden welke 

daarvoor beschikbaar zijn. 

  

TUINPARK Philip Kroon van de Stichting Natuur- en Milieuzorg Noordwest-Veluwe vindt 

dat in de plannen weinig terug is te vinden als het gaat om de bescherming van de polder 

Arkemheen. Hij wijst de Nijkerkse raadsleden erop dat bijvoorbeeld de door Amersfoort 

aangewezen locatie voor het tuinpark door hen als ongewenst wordt gezien. 

  

Hans Boer (ChristenUnie/SGP) gaf aan de discussie niet weer te willen oprakelen, maar liet 

duidelijk weten het niet met het Amersfoortse standpunt eens te zijn dat deze gemeente over 

het eigen grondgebied gaat en Nijkerk over haar grondgebied. En dat in het verleden tussen 

beide gemeente nauwelijks afspraken zijn gemaakt buiten het niet aanleggen van 

klompenpaden op Nijkerks grondgebied. 

  

Bij het Hammetje ziet Amersfoort kansen voor onder meer sport, scouting en horeca, Maar 

ook ruimte voor een natuurspeelplaats en een plek om een balletje te trappen en een extra 

brug over De Laak. 

 


