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Aan: Wethouder W. van Veelen 

CC: College en Raad Nijkerk 

Datum: 4 november 2017 

 

Ontwikkelingen rond het Hoevelakense Bos 

Wij refereren aan het bericht van onze Stichting van 29 juli 2017 met bijlage waarin wij onze 

visie, ideeën en wensen ten aanzien van gebiedscompensatie en uitbreiding van het 

Hoevelakense Bos hebben uiteengezet en de presentatie aan de Raad van Nijkerk op 12 

oktober met ideeën over invulling van de groene zone tussen Amersfoort en Nijkerk met 

specifieke focus op Het Hoevelakense Bos. 

Allereerst onze complimenten voor de voortvarendheid waarmee dit onderwerp door Gemeente 

Nijkerk wordt opgepakt.  

Op dit moment zijn veel partijen betrokken bij de toekomstige inrichting en uitbreiding van Het 

Hoevelakense Bos: 

• Gemeentes Amersfoort en Nijkerk als onderdeel van de ontwikkeling van een Groene 

Zone tussen beide gemeentes  

• Er is een contract getekend tussen GLK, Gemeente Nijkerk en de projectontwikkelaar 

van Woonpark Hoevelaken om de aansluiting met Het Bos zo goed mogelijk te realiseren 

en te voorkomen dat er nadelige effecten zullen zijn voor Het Bos. 

• RWS is bezig om gronden te zoeken aangrenzend aan Het Bos voor natuurcompensatie 

i.v.m. Knooppunt Hoevelaken Project. 

• Er wordt een analyse uitgevoerd door een cultureel historicus van GLK in opdracht van 

RWS over het mogelijk herstellen van het Overbos gebied (tussen Nijkerkerstraat en de 

A28) naar de oorspronkelijk historisch opzet. 

• “Samen aan Zet” zal zijn wensen en ideeën over Het Bos aan de Raad presenteren op 

16 november. 

• Er is een nieuwe “Stichting Vrienden van Het Hoevelakense Bos” (SVVHHB) in 

oprichting die ook ideeën en wensen zal hebben ten opzichte van Het Bos. 

• Onze Stichting (SHB&L) heeft ook ideeën over Het Bos i.vm. bos compensatie. 

• De bewoners van het bos en veel gebruikers van het bos zullen ook ideeën en wensen 

hebben. 

Het is natuurlijk fantastisch dat zoveel mensen en groepen betrokken willen worden bij de 

ontwikkeling van Het Bos en dat er zoveel mensen en groepen de toekomst van Het Bos 

veilig willen stellen. 

 

https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Hoevelakense%20Bos/170729%20PLAN%20Hoevelakense%20Bos%20-%20kopie.pdf
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Pleidooi voor strakke coördinatie, leiding en samenwerking  

Omdat er zoveel partijen betrokken zijn bij de toekomstige herinrichting en uitbreiding van het 

Hoevelakense Bos pleit SHB&L voor een sterke en strakke coördinatie van de diverse ideeën en 

wensen en leiding aan het uitvoeren van de projecten. 

Onderdelen moeten goed op elkaar aansluiten, zoals bij voorbeeld de waterhuishouding binnen 

het gehele gebied, aanleg van paden en parkeerplaatsen dient goed geregeld te worden en de 

cultuurhistorische waarde van Het Bos moet worden gewaarborgd.  

Vanuit het oogpunt van efficiency lijkt een samenwerking tussen de twee meest betrokken 

partijen, Geldersch Landschap en Kastelen en Gemeente Nijkerk het meest voor de hand te 

liggen. Wij willen de Gemeente Raad van Nijkerk verzoeken om te zorgen dat de plannen, 

ideeën en wensen voor en de inrichting van Het Bos en omgeving samen met GLK goed 

worden gecoördineerd. GLK mag, vanwege wetgeving, niet betrokken worden bij het kopen 

van gronden voor boscompensatie maar moet onze inziens wel bij betrokken worden bij het 

inventariseren van wensen en ideeën en bij de inrichting van alle zones aangrenzend aan het 

Hoevelakense Bos. 

Uitruil gronden ten oosten van Nijkerkerstraat 

In de “Groene Zone” presentatie van 12 oktober is een essentieel punt niet aan de orde 

geweest: Wie is de toekomstige “eigenaar” van het gebied van Het Hoevelakense Bos en wie 

gaat dit gebied onderhouden? Is dat Gemeente Amersfoort, Gemeente Nijkerk, Geldersch 

Landschap of Utrechts Landschap of alle vier? 

Om dit te bewerkstelligen kan mogelijk een uitruil van gronden tussen Amersfoort en Nijkerk 

worden overwegen zodat het gehele gebied rond Het Hoevelakense Bos ten oosten van de 

Nijkerkerstraat onder de verantwoording van Nijkerk komt te liggen. Dat biedt de volgende 

voordelen: 

• Beheer en onderhoud van dit natuurgebied in één hand: GLK. 

• Een grotere mate van zekerheid van bescherming van het gebied naar de toekomst 

• Minder partijen betrokken bij de inrichting van het gebied wat ook weer tot een 

efficiëntere besluitvorming en uitwerking leidt. 

• Het waarborgt dat de nieuwe zone goed aansluit bij het huidige Hoevelakense Bos, de 

paden aansluiten en dat het waterpeil over het gehele gebied gelijk blijft. 

 

Wij realiseren ons dat voor een dergelijke uitruil weer meer partijen betrokken moeten worden 

als bijvoorbeeld daarvoor de provinciegrens moet worden verlegd, maar er zijn mogelijk andere 

vormen van overdracht of contracten te bedenken die minder ingrijpend zijn.  
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Voorstellen voor verbeteringen/aanpassingen  

Ten aanzien van de presentatie over de Groene Recreatieve Zone tussen Amersfoort en Nijkerk 

van 12 oktober jl. aan de Raad van Nijkerk hebben wij de volgende kanttekeningen en 

suggesties:   

• Geldersch Landschap bij het project betrekken 

GLK is eigenaar van Het Hoevelakense Bos en de nieuwe zone moet naadloos aansluiten 

bij Het Hoevelakense Bos, maar tot nu toe is GLK volgens onze informatie nog niet bij de 

plannen betrokken. 

• Woningbouw: 

Wij realiseren ons dat het kunnen bouwen van een beperkt aantal woningen in het 

aangegeven gebied noodzakelijk is om grondeigenaren te bewegen gebieden permanent 

voor natuur beschikbaar te stellen en het plan te financieren. 

Wij zouden ervoor willen pleiten deze nieuwe woningen meer in clusters te lokaliseren zodat 

er voor de toegankelijkheid minder wegen nodig zijn. Dat biedt weer meer ruimte voor het 

inrichten van grotere natuur clusters, wat biodiversiteit bevordert en beheer vereenvoudigt 

Verder zouden wij ervoor willen pleiten om de nieuwe woningen verder van het huidige bos 

en dus dichter bij de Nijkerkerstraat te plaatsen. Ook dat vermindert de lengte van de 

toegangswegen en is er dus meer ruimte voor natuur. 

Eisen moeten gesteld worden aan de type gebouwen en activiteiten (bedrijven aan huis) die 

daar uitgevoerd mogen worden. 

• Aanleg van paden: 

In de presentatie zijn ook een veelheid van paden geprojecteerd. Ook daar zouden wij willen 

pleiten om het aantal te beperken om dezelfde redenen als bij de woningbouw aangegeven: 

bevordering van biodiversiteit en vereenvoudiging van beheer. Ook kunnen er bij een goed 

ontwerp minder, maar dan iets grotere parkeerplaatsen worden gepland bij de ingangen van 

de paden. De paden moeten ook aansluiten bij de huidige paden in Het Bos en waar 

mogelijk moeten oude historisch paden hersteld worden. 

• Recreatie faciliteiten: 

In het plan zijn diverse recreatieve ideeën ingebracht. Wij pleiten er sterk voor om daarmee 

heel voorzichtig te zijn. Een speellocatie voor kinderen met diverse toestellen kan zeker een 

goede plek vinden, maar wij betwijfelen of het bos echt geschikt is voor een volwaardige 

manége, die ook weer een grote extra ecologische belasting zal geven en waarvoor ook 

weer speciale rijpaden, stallen en parkeerplaatsen zullen moeten komen, en er extra drukte 

en onveilige situaties kunnen ontstaan op de paden en verkeerswegen in de omgeving. Ook 

het idee van een horeca faciliteit en/of een paintball veld lijkt ons erg hoog gegrepen.  

Uitbreiding wandelfaciliteiten:  

Om meer wandelfaciliteiten te bieden pleiten wij ervoor om ook te overwegen wandelpaden 

aan te leggen in het natuurgebied van GLK tussen de Westerdorpstraat en de A1. Als dat 

gebied dan via een pad kan aansluiten op het wandelgebied langs de A1 dan is daarmee 
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weer een prachtig doorlopend wandelgebied ontsloten. Ook bij dit gebied zou een 

bezoekersparkeerplaats kunnen worden gesitueerd. 

Dat zou ook kunnen worden overwogen voor het gebied ten noorden van de Nijkerkerstraat, 

het Overbos gebied. Daar wordt nog weinig gebruik van gemaakt. 

Eventueel zou kunnen worden besloten om in deze gebied(en) loslopende honden toe te 

staan en dan in het zeer drukke centrale gedeelte van het bos het aanlijnen van de honden 

te verplichten om daarmee ook de overlast voor wandelaars en fietsers te beperken. 

Samenvattend: 

De SHB&L wil de gemeenteraad van Nijkerk verzoeken om:  

•  Te zorgen voor een strakke coördinerende leiding die, samen met GLK, de 

plannen, ideeën en wensen voor uitbreiding en inrichting van Het Hoevelakense 

Bos en omgeving aanstuurt  

 

• Beheer van het gehele gebied bij één partij onder te brengen: GLK lijkt daarvoor de 

aangewezen instantie en moet daarom nauw betrokken worden bij de plannen 

 

• Te onderzoeken of een uitruil van het Amersfoort gebied ten oosten van de 

Nijkerkstraat mogelijk is vanwege de grote voordelen voor planvorming en beheer, 

zoals hierboven aangegeven. 

 

 


