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Datum: 14 november 2016 

Betreft: Energie landschappen Amersfoort 

Rapport van de reacties van de bevolking van Hoevelaken over een mogelijk 
voornemen van de gemeente Amersfoort voor de plaatsing van een zonnepanelenveld 
aan de Nijkerkerstraat, nabij de entree van Hoevelaken. 

 

1. Inleiding 

Amersfoort heeft als doelstelling om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Daarom zoekt 
Amersfoort naar locaties voor het plaatsen van zonnepanelen-velden en windturbines binnen 
de gemeente.  

Een van de locaties voor zonnepanelen-velden, die daarvoor is aangewezen is, is het 
weidegebied ten oosten van de Nijkerkerstraat en ten noorden van de Westerdorpstraat, bij 
de dorpsingang van Hoevelaken. Daar wordt gedacht aan 10 ha netto zonnepanelen. Dat 
gebied ligt nog juist in Amersfoort.  

Bij twee inspraaksessies van de gemeenteraad van Amersfoort heeft de Stichting 
Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (zie: www.hoevelakenbereikbaar.nl/#inspraak) onze 
bezwaren bekendgemaakt en toegelicht en de Amersfoortse gemeenteraad gevraagd af te 
zien van het aanwijzen van dit terrein als een geschikte locatie.  

2. Opmerking over de Amersfoortse onderzoek en aanpak. 
 

• Amersfoort realiseert zich ogenschijnlijk niet dat dit terrein bij haar “achterdeur” ligt, maar 
dat het hier gaat om de “voordeur” van Hoevelaken. De positieve beoordeling van het 
Amersfoortse panel voor deze locatie is derhalve niet terzake. 

http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/#inspraak
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• In tegenstelling tot de melding in het onderzoeksrapport van Amersfoort is er geen overleg 
geweest met de gemeente Nijkerk, de Hoevelakense en Amersfoortse omwonenden en 
andere betrokken partijen. 

• Het zonnepanelenveld op deze locatie dekt slechts 1,3 % (10/750 ha) van het totaal 
benodigde vermogen, maar veroorzaakt onnoemelijk veel meer schade aan natuur, 
landschapswaarde en leefbaarheid voor de inwoners van Hoevelaken (en ook Holkerveen 
en Vathorst) 

• Er is alleen onderzoek gedaan naar locaties waarvoor reeds particuliere commerciële 
initiatieven bestonden. Er is niet gekeken naar andere, mogelijk beter geschikte gebieden 
binnen de gemeente Amersfoort. Er is ook niet gekeken naar wat kan worden bereikt met 
extra stimulering van het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, openbare 
gebouwen, kantoordaken en daken van industriegebouwen. Een eenvoudige berekening 
leert dat daar een potentieel is van enkele honderden hectaren zonnepanelen! 

• Uit informatie verschaft tijdens raadscommissie overleg in Nijkerk op 10 november, doet 
het ook geen recht aan afspraken tussen gemeente Amersfoort (wethouder Buijtelaar) en 
Nijkerk (wethouder van Veelen) over versterking van de groene bufferzone tussen Nijkerk 
en Amersfoort voor dit gebied aan de rand van het Hoevelakense bos. Dat mede bezien 
in het kader van de gewenste groencompensatie voor project Knooppunt Hoevelaken. 

• Enkele reacties geven aan dat bij de gemeentelijke herindeling in 2000 er afspraken zijn 
gemaakt tussen Amersfoort en Nijkerk ten aanzien van de bescherming van het gebied bij 
de groene dorpsentree van Hoevelaken. Deze afspraak wordt dus nu ook door Amersfoort 
ter zijde gelegd. 

• Amersfoort heeft ook geen rekening gehouden met de agrarische bestemming van deze 
weilanden of van de agrarische bestemming met landschappelijke waarde van de 
Nijkerkse weilanden tussen dit gebied en het Hoevelakense Bos.  

Omdat uit de inspraakgesprekken niet bleek dat de gemeenteraad van Amersfoort door onze 
argumenten overtuigd was van de redelijkheid van ons verzoek en de wenselijkheid om 
daaraan te voldoen hebben wij aangekondigd een peiling onder de bevolking van 
Hoevelaken te houden, zodat de gemeenteraad van Amersfoort daarvan kennis kan nemen 
en daar rekening mee kan houden. Hieronder geven wij daarvan een samenvatting. 

3. De Enquête 

De enquête is georganiseerd met een tijdelijke licentie van gespecialiseerde enquête 
software. Deze software genereert een rapport (zie bijlage). Dit is georganiseerd via de 
website van de stichting (http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/#enquete). Indien gewenst kan 
de enquête daar ook worden geconsulteerd. De enquête is toegezonden aan de Vrienden van 
onze Stichting en ook verspreid via de Facebook pagina's "Hoevelaken" en "Inwoners 
Hoevelaken" en in de pers bekend gemaakt. Het kan nader door het SHB&L bestuur worden 
toegelicht. Iedere inwoner van Hoevelaken (en daarbuiten) mocht 1 stem uitbrengen. Er kon 
gestemd worden tussen 4 en 13 november. Stemmers dienden hun naam en emailadres op 
te geven. Dit maakte controle op dubbel stemmen mogelijk en die controle heeft de stichting  
rigoureus uitgevoerd. Er dienden 6 vragen m.b.t. zonnepanelen te worden beantwoord. Op 
de inhoudelijke vragen konden ook een toelichting op het antwoord worden gegeven in een 
daarvoor bestemde textbox.  

4. Samenvatting van de resultaten van een enquête onder de bevolking van Hoevelaken 

Het volledig rapport is te lezen op (https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/) 

In totaal hebben 1111 respondenten gestemd, waarvan 51 uit de gemeente Amersfoort. 

De antwoorden op de vragen vindt u in tabel 1 hieronder: 

  

http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/#enquete
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/
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Tabel 1 

Vragen Aantal respondenten = 1111 Aantal 
schriftelijke 

reacties 

Wat is uw mening over het plaatsen 
van een zonnepanelen-veld bij de 
dorpsingang van Hoevelaken zoals 
door Amersfoort voorgesteld? 

Niet 
acceptabel 

Acceptabel Geen mening 
of vraag 

overgeslagen 

 

95.4% 
(1060) 

4.4% 
(49) 

0.2% 
(2) 336 

Wat heeft uw voorkeur voor de entree 
bij Hoevelaken - zicht op weiland en 
het Hoevelakense Bos of het weiland 
vol met zonnepanelen? 
 

Zicht op 
weiland en 

bos 

Zicht op 
zonnepanelen 

Geen mening 
of vraag 
overgeslagen 

 

96.6% 
(1073) 

3.8% 
(43) 0 n.v.t. 

Deelt u de mening van de Stichting 
dat B&W en de gemeenteraad van 
Nijkerk zich krachtig moeten verzetten 
tegen deze plannen van Amersfoort 
en alles in het werk moeten stellen om 
dit te voorkomen? 
 

Ja Nee Geen mening 
of vraag 
overgeslagen 

 

95.8% 
(1064) 

4.3% 
(48) 0 161 

Bent u een voorstander van duurzame 
energie opwekking? 

Ja Nee 
Geen mening 

of vraag 
overgeslagen 

 

88.5% 
(982) 

2.2% 
(24) 

9.4% 
(105) n.v.t. 

Wist u dat het weiland naast de 
Nijkerkerstraat tot aan de afslag Van 
Tuyllstraat (oude tunnel) Amersfoorts 
grondgebied is met een agrarische 
bestemming? 

Ja Nee Vraag 
overgeslagen 

 

46.3% 
(510) 

53.7 
(592) (9) n.v.t. 

Het weiland tussen de grens van 
Amersfoort en het Hoevelakense Bos 
is Nijkerks grondgebied. Dit gebied 
heeft een agrarische bestemming met 
landschappelijke waarde. Vindt u dat 
zonnepanelen afbreuk zullen doen 
aan de landschappelijke waarde van 
Het Hoevelakense Bos? 

Ja Nee Vraag 
overgeslagen  

95.8% 
(1063) 

4.4% 
(49) (1) 124 

 

5. Commentaar over het resultaat van de enquête: 
• De deelname aan de enquête was zeer groot. Ongeveer 15% van de bevolking van 

Hoevelaken (boven14 jaar) deed mee in een periode van ongeveer 1 week!  
• De uitslag van de enquête is dus veel meer representatief dan de uitslag van de 

Amersfoortse enquête, waar de deelname bestond uit vaste panelleden die uiteindelijk 
minder dan 2% van de bevolking vertegenwoordigen. Bovendien heeft slechts grofweg de 
helft van dit panel op het onderzoek gereageerd.  

• Meer dan 95 % van meer dan 1100 respondenten is duidelijk tegen het voornemen van 
Amersfoort voor het plaatsen van zonnepanelen op deze locatie omdat het 
zonnepanelenveld ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse en afbreuk zal 
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doen de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos en aan de fraaie entree van 
Hoevelaken. 

• Meer dan 95% van de respondenten wil actie van de gemeenteraad en het college van 
Nijkerk tegen het Amersfoortse voornemen.  

• 88% van de respondenten is wel voor duurzame energie, men wijst dus alleen af dat dit 
op de locatie Nijkerkerstraat plaatsvindt.  

• Er is ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting of nadere 
informatie te geven op de inhoudelijke enquête vragen, soms verbazing uitdrukkend, maar 
soms ook verontwaardiging over het Amersfoortse voornemen. Deze toelichtingen en 
opmerkingen vindt u in het rapport zelf. 

• Uit vele toelichtingen van de respondenten blijkt dat men sterk emotioneel betrokken is bij 
de beantwoording van de vragen, zo ongewenst wordt de plaatsing van de zonnepanelen 
op deze plek gevonden.  

• Een (niet onbeduidend) aantal respondenten vindt dat Amersfoort in het verleden en bij 
andere kwesties onvoldoende met de belangen en de leefbaarheid van Nijkerk/ 
Hoevelaken rekening heeft gehouden en zich ook niet houdt aan afspraken die in het 
verleden zijn gemaakt.  

• Er zijn 51 respondenten uit Amersfoort waarvan 89% aangeeft dat een zonnepanelen veld 
bij de ingang van Hoevelaken NIET acceptabel is. 

 
6. Conclusies 

Gezien de resultaten van deze enquête en de sterk emotionele betrokkenheid van de 
bevolking van Hoevelaken over de ongewenste plaatsing van de zonnepanelen op deze plek 
verzoeken wij, Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar, namens de bevolking van 
Hoevelaken de Gemeente Amersfoort: 

• het voorstel om zonnepanelen te plaatsen op dit gebied bij de entree van Hoevelaken 
terug te trekken, 

• de mening, belangen en de gevoelens van uw buurgemeente te respecteren, 
• de afspraken, die in het verleden gemaakt zijn en ook de nieuwe zeer recente afspraken 

over de groene buffer zone tussen Amersfoort en Nijkerk, aan de rand van het 
Hoevelakense Bos na te komen  

• er voor te zorgen dat de weilanden tussen de Nijkerksestraat, Westerdorpstraat en het 
Hoevelakense Bos, ten allen tijde als “groene bufferzone ” zullen blijven of worden 
beschouwd en zodanig worden aangeduid in het bestemmingsplan van dit gebied. 

 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
14 november 2016. 

Copy: 

• College en gemeenteraadsleden van Amersfoort 
• College en gemeenteraadsleden van Nijkerk 
• Hr. W. vd Stelt, Senior Adviseur Gemeente Amersfoort, afdeling: Stad en Ontwikkeling 
• Perscirculatie Amersfoort/Nijkerk en omgeving 
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Bijlage 

Enquête rapport in detail 

Als bijlage vindt u de enquête resultaten in grafiek vorm. ( Pagina 6, 7 en 8)  

Er was in de enquête de mogelijkheid gegeven om nadere toelichting te geven op de 
antwoorden van vragen 1, 3 en 6. Alle verkregen commentaar is hier vermeld (soms in meer 
dan een categorie). Klik erop om direct naar dat commentaar te gaan: 
 

• Commentaar over/voor  Amersfoort   (p 9) 
• Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense Bos (p15) 
• Suggesties voor andere plekken voor zonnepanelen (p 28) 
• Commentaar voor Gemeente Nijkerk (p33) 
• Overige commentaar (p 35) 

 
Wij verontschuldigen ons niet dat wij u zo’n groot aantal, soms stevige, commentaren 
presenteren. Het is wat wij van de respondenten ontvingen en het laat u wel zien hoe sterk 
de gevoelens zijn in Hoevelaken over de dreigende aanleg van zonnepanelen veld bij de 
“voordeur” van ons mooie dorp. 
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Resultaten 
Vraag 1 

Wat is uw mening over het plaatsen van een zonnepanelen-veld bij de dorpsingang 
van Hoevelaken zoals door Amersfoort voorgesteld? 
 

Beantwoord: 1.111    Overgeslagen: 0 
 

 

 
 
Vraag 2 
Wat heeft uw voorkeur voor de entree bij Hoevelaken - zicht op weiland en het 
Hoevelakense Bos of het weiland vol met zonnepanelen? 
 

Beantwoord: 1.111    Overgeslagen: 0 
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Vraag 3  
Deelt u de mening van de Stichting dat B&W en de gemeenteraad van Nijkerk zich 
krachtig moeten verzetten tegen deze plannen van Amersfoort en alles in het werk 
moeten stellen om dit te voorkomen? 

Beantwoord: 1.111    Overgeslagen: 0 
 

 

 
 
Vraag 4 

Bent u een voorstander van duurzame energie opwekking? 
 

Beantwoord: 1.110    Overgeslagen: 1 
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Vraag 5 
Wist u dat het weiland naast de Nijkerkerstraat tot aan de afslag Van Tuyllstraat (oude 
tunnel) Amersfoorts grondgebied is met een agrarische bestemming? 
 

Beantwoord: 1.102    Overgeslagen: 9 

 

Vraag 6 
 

Het weiland tussen de grens van Amersfoort en het Hoevelakense Bos is Nijkerks 
grondgebied. Dit gebied heeft een agrarische bestemming met landschappelijke 
waarde. Vindt u dat zonnepanelen afbreuk zullen doen aan de landschappelijke 
waarde van Het Hoevelakense Bos? 
 

Beantwoord: 1.110    Overgeslagen: 1 
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Ontvangen commentaar  

1.  
 Commentaar over/voor  Amersfoort (vraag 1) 

 
 Wat is uw mening over het plaatsen van een zonnepanelen-veld bij de dorpsingang 
van Hoevelaken zoals door Amersfoort voorgesteld? 
 

1.  Ik ben voor duurzame energie maar een groot veld vol zonnepanelen hoort niet thuis op zo'n 
geweldig mooie groene locatie, tegen Landgoed Hoevelaken c.q. Hoevelakense Bos. 
 
Doe zo'n veld op een industrieterrein o.i.d. maar niet net op de grens waar je Hoevelaken 
binnen komt. Deze weilanden waren voorheen van de gemeente Hoevelaken/Nijkerk. Erg 
jammer dat de grens is verlegt en dit stuk mooie natuur nu bij Amersfoort hoort. Amersfoort 
denkt vast dat zij op deze een "makkelijke" manier van dit vreselijk uitzicht afkomen. 
 
Op deze weilanden horen de (melk)koeien! Mooi beeld tegen zo'n mooi stuk natuur. Dit 
weiland heeft een agrarische bestemming en niet een industriele bestemming. Laat de 
koeien hier grazen. Veel mensen willen dat koeien juist naar buiten gaan i.p.v. op stal. Zorg 
dan ook dat er een groene grens blijft tussen Amersfoort en Hoevelaken, waar zowel de 
Hoevelakers als de Amersfoorters (Vathorst bewoners) optimaal van kunnen genieten. 
 
Zorg dat boeren en burgers verbonden blijven. Dat de burger weet dat melk niet uit een 
pak/fabriek komt maar van een koe, die graast in een weide. 
 
Daarnaast lijkt het mij niet goed dat de flora en fauna in het Hoevelakense Bos niet meer kan 
profiteren van de groene weides naast het bos. Zo mooi als er reeen grazen langs de 
bosrand. Zou toch vreselijk zijn als de bosbewoners tussen de glasplaten hun eten moeten 
zoeken. 
 
Gemeente Nijkerk maak je sterk voor je mooie groene omgeving! 
 
Gemeente Amersfoort neem de verantwoordelijkheid om een alternatief te zoeken. 

2.  Zeer beeldverstorend en toont aan dat de gemeente Amersfoort geen rekening houdt met de 
belangen van haar randgemeentes, de buren. 

3.  Al jarenlang geniet ik van de mooie entree van Hoevelaken. Hoe kan men het verzinnen om 
dat gedeelte vol te zetten met zonnepanelen. Horizonvervuiling van de bovenste plank. 
Amersfoort plaats de panelen in uw eigen gemeente en niet er bijna buiten. 

4.  Laat Amersfoort voor hun stroomvoorziening vooral een plek zoeken waar diegenen die er 
van gaan profiteren ook het aangezicht er van hebben. 

5.  Het is zeer onfatsoenlijk om dit bij je buurman (Hoevelaken) voor de deur eer te leggen.   
 
Krijg het idee dat bij de aanpassing van de gemeentegrenzen dit al het stiekeme plan was 
!!!! 😠😠😠😠😭😭😭😭 

6.  Gemeenten wijzen bouwvergunningen af als burgers een erker aan hun huis willen plaatsen 
en de lijn van het glas wordt onderbroken. Mogen gemeentes zelf beslissen dat ze deze foei 
lelijke panelen mogen plaatsen langs een punt waar dagelijks duizenden mensen 
langskomen. Schandalig! 

7.  misbruik van gevolgen interprovinciale grenscorrectie 
8.  Belachelijk! Amersfoort heeft genoeg ruimte op platte daken in het industriegebied, 

 
 loop je ook veel minder kans op vernieling! 

9.  Het aangezicht van de entree van Hoevelaken wordt geschaad. 
 
Waarom op deze plek en niet aan de Hooglandse kant van Amersfoort. Of richting 
Bunschoten. 
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 Commentaar over/voor  Amersfoort (vraag 1) 
 
10.  Schandalig dat een buurgemeente een naaste gemeente hiermee opzadelen. Zij vinden het 

zelf ook zo mooi dat ze ze op  de uiterste grens van haar gemeente plaatst (uit hun zicht)  

11.  Absoluut niet acceptabel. Amersfoort wil wel een CO2 neutrale stad zijn maar er zelf geen 
last van hebben.  

12.  Niet acceptabel. Hoevelaken worst weggeborgen achter een geluidsscherm en krijgt 
coffeshop en zonnepanelen. Slechte buren, de gemeente amersfoort.  

13.  Ben voorstander van deze vormen van energiewinning, maar niet bij de entree van 
Hoevelaken. Laat Amersfoort dit lekker in Amersfoort doen!! 

14.  Jammer dat de gemeente Amersfoort zo slordig omgaat methaan buren. Er zijn ongetwijfeld 
locaties die minr 'in het zicht' staan 

15.  Laat Amersfoort het lekker in Amersfoort plaatsen en niet in een weiland bij Hoevelaken 
16.  Te veel in het zicht en een te natuurlijke omgeving. Verder zoeken naar een minder 

zichtbare locatie en meer industrieel waar het minder opvalt. Dat Amersfoortsers hier voor 
stemmen snap ik. Zo komen er waarschijnlijk nooit. Wel de lusten (energie) maar niet de 
lasten (horizon vervuiling) 

17.  Als het voor Hoevelaken bestemd zou zijn, dan zou ik wel opstemmen, voor Amersfoort niet! 
18.  De gemeente Amersfoort heeft nog genoeg leegstaande kantoorpanden binnen amersfoort, 

daarop zal een dergelijke pv panelen opstelling niet misstaan. 
19.  Laat de gemeente Amersfoort de platte daken van bedrijven en sporthallen benutten en niet 

het landelijk groen. Waarom zo ver mogelijk aan de rand van de gemeentegrens, omdat ze 
er zelf dan geen last van hebben en de overlast naar de buren verschuiven. 

20.  De gemeente zou in industrie terreinen moeten kijken of op openbaare gebouwen panelen 
plaatsen. De binnen ring van knooppunt Hoevelaken op alle flats van Amersfoort als 
uiteraard de ligging goed is. 

21.  het is belachelijk dat een gemeente aan gemeentegrens zoiets wil gaan plaatsen en hiermee 
de buurgemeente opzadelt met een landschap ontsierende situatie! 

22.  Idiote plannen van een gemeente die zich schijnbaar niets aantrekt van hun buurgemeente. 
23.  het aanbeeld van hoevelaken wordt zo zwaar onderdrukt 
24.  Het gebruik van daken voor het plaatsen van zonnepanelen is voor mij wenselijker 
25.  De ingang van het dorp verliest zijn charme en mooie uitzicht. Zeker geen geschikte plek 

voor zonnepanelen. Dat zou op een plek moeten zijn waar ze niet zo direct in het zicht liggen 
26.  De mooie toegang tot ons dorp wordt volkomen vernield 
27.  Amersfoort laat zich van zijn slechtste kant zien door mooi weer te spelen met CO2-neutrale 

doelstellingen, maar wel de lasten daarvan bij de buren in de tuin te zetten. Naast een 
afzichtelijke inrit levert dit veel hinderlijke schittering op voor het verkeer en de fietsroutes. 
Niet doen! 

28.  Afschuwelijk. Hoe halen ze't in hun hoofd. 
29.  Amerfoort heeft in Noord nog ruim voldoende grond beschikbaar. Dus niet op plaatsen op 

die postzegel bij Hoevelaken.  
30.  Plaats die panelen maar bij de burgemeester van Amersfoort in z'n tuin... 
31.  Eerst de coffeeshop richting Hoevelaken, nu het co2 beleid 
32.  Het is aanzicht van Hoevelaken. Niet het achterland van Amersfoort!  
33.  Er zijn betere plaatsen, zoals vóór de stoplichten recht naast de entree van de snelweg. 
34.  dit deel van Hoevelaken is sinds enige tijd in handen van Amersfoort en wordt nu misbruikt 

voor het uitvoeren van plannen die niet binnen de eigen grens passen. Derhalve 
onacceptabel. 

35.  Entree Hoevelaken is uniek en geen afvalputje van Amersfoortse plannen. 

36.  Een verschrikkelijke aantasting van het prachtige landschap aldaar. Er moeten toch betere 
plekken door Amersfoort kunnen worden gevonden dan in de achtertuin bij de buurman... 

37.  Er zijn in Amersfoort mijnder mooie plekken zat waar deze zonnepanelen geplaatst kunnen 
worden. Maak er bijv geluidswallen van langs de snelweg ofzo, dat is gelijk 2 vliegen in 1 
klap. Of op gebouwen van de gemeente Amersfoort. Uit het zicht en ze kunnen er gelijk van 
profiteren. 
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 Commentaar over/voor  Amersfoort (vraag 1) 
 

Handen af van het beetje natuur dat wij nog hebben in Hoevelaken. 

38.  Gezichtsbepalend voor toegang tot hoevelaken lijkt mij niet beslist te mogen worden door 
Amersfoort. 
Foei lelijk 

39.  Hufterig gedrag van de gemeente Amersfoort om een andere gemeente met dit uitzicht op te 
zadelen. 

40.  Amersfoort is een slechte buurman, informeert bewoners niet, overlegd niet. 
Het is afzichtelijk. Het is de toegang tot het dorp. 

41.  Absurd dat Amersfoort deze hoek van de stad gebruikt voor activiteiten die ze graag ver van 
haar eigen bewoners wil houden. Het is wel de entree van hoevelaken. 

42.  zijn ze in de keistad gek geworden? 
43.  De voorgestelde lokatie is een aantasting van de groene buffer tussen het stedelijke gebied 

van Amersfoort en de landelijke gebied van Hoevelaken. Daarnaast getuigt het niet van 
"goed nabuurschap" om op deze schaal afbreuk te doen aan het leef- en woongenot van 
bewoners van een buurgemeente. 

44.  Met alle respect, maar dit gaat echt alle perken te buiten. Dit is absolute vervuiling van het 
landschap. 
M.i. is er nog plaats genoeg op heel veel fabriekshallen etc. 
Het kleine beetje groen dat we in Nederland nog hebben moeten we heel zuinig op zijn. 

45.  Een dorpsentree bekleden met zonnepanelen lijkt mij een bijzonder slecht idee. Vooral de 
kwetsbaarheid van het gebied, grenzend tegen het Hoevelakense bos, met haar 
cultuurhistorische kwaliteiten pleit tot het zoeken van een andere locatie. Verzoek aan 
Amersfoort om een voorkeursladder op te stellen die bovenaan zet dat allereerst alle daken 
voorzien worden van PV-cellen alvorens over te gaan tot de aantasting van waardevolle 
gebieden. 

46.  Deze plek is de fraaie ruimtelijk entree van Hoevelaken en de enige waar een goed zicht is 
op het landgoed, de plek waar dagelijks honderden mensen wandelen. 
Het is een vorm van over de heg gooien van de gemeente Amersfoort die dat wel vaker 
doet. Aan Amersfoortse kant grote geluidsschermen, pal tegen de weg zodat het geluid aan 
hoevelaakse kan erger wordt en de uitbreiding van de weg door het bos moet ipv over een 
weiland daan Amersfoortse kant. 
 

47.  Een KRANKZINNIG en ONVOORSTELBAAR plan van Amersfoort om deze locatie voor te 
stellen. Deze bedenkers willen groots inzetten voor Amersfoort, maar locaties zoeken zij aan 
de randen van hun gemeentegrenzen uit het zicht van de Amersfoorter. Zijzelf blijven 
bespaart van een verschrikkelijk uitzicht. Erg egoistisch. Zij moeten zich schamen. 

48.  verpesting van landschap en de aankoop is destijds gedaan om huizen te bouwen wat 
terecht ook is afgewezen . 

49.  Geen geld voor een geluidsscherm, dan ook geen panelen. Laat ze aan de Noord-zijde van 
Amersfoort op zoek gaan. We worden al beknopt in een prettige woonomgeving, de 
plaatsing zal Hoevelaken een stressvol welkom geven, geen groene aanblik voor ont-
stressing en daarbij de sterk toenemende geluidsvervuiling maken dat je hier langzaam gek 
wordt! 

50.  Waarom moet Hoevelaken de doelstelling van Amersfoort oplossen. Ruimte genoeg langs 
nieuwe weg naar Amersfoort bij het viaduct of andere locaties in Amersfoort. 

51.  Belachelijke plek! Wellicht achterdeur van Amersfoort om zoiets te 'verstoppen'maar 
geweldige plek van Hoevelaken, is geen plek voor zoiets lelijks! 

52.  Onbegrijpelijk dat de gemeente Amersfoort dit gebied op het oog heeft terwijl er in de 
gemeente Amersfoort vast genoeg andere locaties voorhanden zijn waarbij het plaatsen van 
zonnepanelen geen afbreuk doet schoonheid van de directe omgeving. 

53.  A sociaal gedrag van Amersfoort om andere met hun problemen op te zadelen  
54.  Zijn ze nu helemaal van de pot gerukt!!! Handen af Amersfoort van hoevelaken!! 
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 Commentaar over/voor  Amersfoort (vraag 1) 
 
55.  Beslissen zonder overleg met Hoevelaken is niet acceptabel 
56.  Zijn ze gek geworden? 
57.  Laten ze het zelf in amersfoort houden niet in natuurreservaat hoevelaken  
58.  absurd. 
59.  Ik zeg laat Amersfoort een andere plek zoeken dit is doodzonde van zo'n mooie natuurplek 
60.  Het verpest het uitzicht en het is nieteens voor hoevelaken. Dus laat ze het lekker in 

Amersfoort doen! 
61.  Verkrachting van het hoevelakense bos. Het is voor amersfoort, niet voor hoevelaken dus 

naai de hoevenlaakse bewoners er niet mee. Zonnepanelen zijn goed, maar verkracht de 
natuur er niet mee. Plaats het op de flats in Amersfoort. 

62.  Een ongekende vorm van landschapsvervuiling, ik denk alleen mogelijk doordat deze 
weilanden net nog Gemeente Amersfoort en dus Prov. Utrecht zijn, en Het Gelders 
Landschap, op wiens landgoed de weilanden uitkijken en visueel aansluiten, er kennelijk 
geen stokje voor heeft kunnen steken, op basis van landschappelijke argumenten. Ook de 
gemeente Nijkerk is kennelijk niet bij machte dit te doen, op basis van afspraken bij de 
overdracht van die grond aan Amersfoort indertijd? Een slechte zaak! En de eigenaar van de 
grond, wie is dat? Deze zou zich ook moeten bedenken... 

63.  Het zicht van de natuurrijke dorpsentree van Hoevelaken wordt hierdoor beschadigd. De 
gemeente Amersfoort lijkt de 'gemakkelijkste' oplossing te zoeken voor hun doelstellingen, 
door deze aan de rand van hun gemeente te willen realiseren. Laat hen serieus kijken naar 
andere oplossingen binnen hun gemeente grenzen. 

64.  Hovelaken wordt ook wel "de poort van de Veluwe" . Deze beeldspraak wordt volledig teniet 
gedaan wanneer er zonnepanelen geplaatst gaan worden langs de bosrand. Het is te 
schandalig voor woorden dat onze buurman Amersfoort zo met Hoeveleken omgaat. Ik ben 
zeer blij met de inspanningen die de stichting Hoevelaken Bereikbaar doet om dit wanbeleid 
aan te pakken.   

65.  Zijn ze nu helemaal van de pot gerukt!!! Handen af Amersfoort van hoevelaken!! 

66.  Werkelijk een belachelijk idee! 
 

Commentaar over/voor Amersfoort (vraag 3) 

Deelt u de mening van de Stichting dat B&W en de gemeenteraad van Nijkerk zich 
krachtig moeten verzetten tegen deze plannen van Amersfoort en alles in het werk 
moeten stellen om dit te voorkomen?) 
 

1.  Onwenselijke ingreep van gemeente A'foort in beleid gemeente Nijkerk en grove 
beschadiging landelijk gebied 

2.  Het kan toch niet waar zijn dat dit uitzicht op deze manier wordt opgegeven? 
Dat moet door iemand bedacht zijn in een heel donker kamertje met weinig zuurstof! 

3.  Dit geldt ook voor de ontsluiting van ons dorp via het kruispunt en de plaats van de koffieshop 
nabij het kruispunt. 

4.  laat Amersfoort een mooie plek kiezen in de binnenstad.zoveel lege daken en panden.ook 
daar op div industrie terreinen  

5.  eerst pikken zij grond van ons af om een betere ontsluiting te krijgen voor Vathorst e.e.a in 
hun voordeel en nu willen zij ons opzadelen met zonnepanelen direkt gelegen naast Het 
Gelders Landschap.Ook hebben zij ons al een coffeeshop[v/ Rest. De Struik].. in onze maag 
geduwd,dit alles bij entree van de Poort van de Groene Vallei.Dit is ook al een aanfluiting 
voor ons dorp. 
Nog even en wij zijn de afvalbak van Amersfoort,waarschijnlijk als racune dat wij in 2000 
gekozen hebben voor Nijkerk i.p.v.Amersfoort 

6.  Laat je niet in de luuren leggen dat hebben ze al eerder gedaan !!! 
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Commentaar over/voor Amersfoort (vraag 3) 

7.  Je plaatst toch ook geen zonnepanelen naast de tuin van je buurman 
8.  De gemeente Amersfoort moet de andere mogelijkheden onderzoeken. 
9.  Ik vind het een goed initiatief 
10.  Amersfoort denkt dat ze alles kunnen. 
11.  het lijkt erop dat de gemeente Amersfoort bezig met het persen van Nijkerk door alle rotzooi 

in hun achtertuin de dumpen. 
12.  We lijken ondertussen het afvalputje van Amersfoort te worden. Metershoge geluidswallen 

aan de zijde van Amersfoort waardoor de geluidsoverlast aan Hoevelakense zijde lijkt toe te 
nemen. Afgesloten afrit vanaf de A1, ellenlange files Hoevelaken uit en in terwijl die er 
vroeger niet waren. En nu dit weer.  

13.  Makkelijke keuze van Amersfoort. Eerst een coffeeshop naast Hoevelaken, en de nodige 
overlast, en nu dit. Amersfoort heeft genoeg ruimte aan de andere kant van de A28, achter de 
geluidsschermen! Hoevelaken is niet het rommelhok van Amersfoort. Maak het hoevelaakse 
bos groter. Het huidige bos biedt veel recreanten ontspanning, ook uit vathorst! 

14.  Alles wat Amersfoort onwelgevallig is gooien ze maar bij Hoevelaken op de stoep. Koffieshop 
en windmolens op het klaverblad. 

15.  -Zonnepanelen zijn prima, maar graag ergens achteraf waar bijna niemand ze ziet.  
 
-Erg flauw van Amersfoort om de uiterste grens te zoeken, waarom niet gewoon midden in 
Amersfoort of Vathorst? 

16.  Dit is belachelijk. Dit was vroeger al Hoevelaaks grondgebied en nu wil Amersfoort "scoren" 
met hun Co2 normen.  

17.  Dit is niet de eerste keer dat Amersfoort neemt geen rekening met de leefbaarheid van hun 
buren. Amersfoort moet veel beter samenwerken met gemeente Nijkerk. 

18.  Het is niet te geloven dat bestuurders met verantwoordelijkheidsbesef een dergelijk voorstel 
doen. Ik zou er voor het eerst van mijn leven voor de straat op gaan.  
( ben toch al 75 ) 

19.  Laat Amersfoort maar de geluidswal aanleggen  
20.  Wel de (over)lasten, niet de lusten: ik denk aan de slechte ontsluiting van Vathorst met als 

gevolg fiels en sluipverkeer in Hoevelaken. Het plaatsen van geluidschermen langs A28 aan 
Amersfoortse zijde waardoor de overlast aan de Hoevelaker zijde toenam. Plannen voor 
windmodels op het Knooppunt. Geen zwembad in Vathorst en geen bijdrage aan kosten 
Nijkers zwembad. Nijkerk is keer op keer kind van de rekening.   

21.  Overleg is natuurlijk altijd nodig , maar we kunnen onze milieudoelstellingen natuurlijk niet 
door de buren laten oplossen, wij zullen ook offers moeten brengen voor een leefbare planeet 
in de toekomst. 

22.  Bij de vaststelling van deze gemeentegrens is dit gebied "verkocht" als natuurbuffer tussen 
kruispunt Hoevelaken en het Hoevelakense bos. De plannen voor een zonnepark is het begin 
van een verstedelijking. Straks komen er waarschijnlijk opslagloodsen of appartementen 
onder deze zonnepanelen, want dan hebben ze minder last van schaduw en uitlaatgassen, 
en werkt dit geheel mooi als "geluidscherm" (bestuurlijke onzin dus)... 

23.  Zoek een andere locatie. 

24.  Gemeente Amersfoort lijkt een laffe keuze. Geen tegenstand binnen de eigen gemeente (en 
gemeenteraad). Overlast voor de buurman. 

25.  Amersfoort dient op haar eigen grondgebied een veld aan te leggen en niet aan de rand van 
Hoevelaken 

26.  Plaats de zonnepanelen in de buurt van de afnemers. Ofwel de lasten daar neerleggen waar 
ook het voordeel ligt. En niet bij de buren die er niets mee te maken hebben. 

27.  Dit heeft alles met fatsoen en goede buren te maken. 
Een coffeeshop richting Hoevelaken verplaatsen is al verwerpelijk genoeg. 
Deze zonnepanelen kunnen het dak op! Heb ik zelf ook gedaan. 
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Commentaar over/voor Amersfoort (vraag 3) 

28.  Hoevelaken is een mooi dorp met een mooi bosaanzicht bij binnenkomst, dit moet zo blijven. 
Waarom moeten wij doelstellingen van andere Gemeenten oplossen, alles maar volbouwen, 
dat past niet bij ons dorp. 

29.  Het is absoluut niet acceptabel, dat ons mooie Hoevelaken aangetast wordt door plaatsing 
van zonnepanelen als aanzicht bij de entree van het dorp. Dit geldt ook voor plaatsing van 
Windturbines. 
Er is in de gemeente  Amersfoort ruim voldoende ruimte om dit elders in niet kwetsbare 
velden qua beleving onder te brengen. 

30.  Laat de gemeente Amersfoort het oude terrein van het Elisabeth ziekenhuis er mee plaveien. 
Ook op De Isselt is er nog ruimte genoeg om dit in te zetten voor hun plannen. 

31.  amersfoort heeft een plek te kiezen die relevant is en effect heeft voor haar eigen inwoners en 
niet een keuze die inwoners en omwonenden van een andere gemeente belast.  

 
 

Commentaar over/ voor Amersfoort (vraag 6) 

Het weiland tussen de grens van Amersfoort en het Hoevelakense Bos is Nijkerks 
grondgebied. Dit gebied heeft een agrarische bestemming met landschappelijke 
waarde. Vindt u dat zonnepanelen afbreuk zullen doen aan de landschappelijke waarde 
van Het Hoevelakense Bos? 
 

1.  Dit soort IDIOTE voorstellen kan je verwachten van een op grenzeloze uitbreiding beluste 
buurgemeente A/frt. 

2.  Wel vreemd toch dat het agrarische bestemming heeft en tegelijk gedacht wordt om daar dan 
zonnepanelen op te zetten? Wat is daar agrarisch aan?? 

3.  Het is een onacceptabel plan !!! 
4.  Wat een slecht idee van Amersfoort. En dat terwijl er veel betere locaties zijn daar, maar die 

zijn niet onderzocht door Amersfoort. 
5.  Waarom dumpt de gemeente Amersfoort zijn/haar problemen op de grens met Hoevelaken? 

Eerst al de coffeeshop waar elke dag leerlingen langsfietsen en nu dit! 
6.  Het zuo de bestemming van achrarische bestemming moeten behouden om de 

landschappelijke waarde te kunnen behouden. 
7.  In zeer ernstige mate afbreuk. Het is bovendien een bewijs van bestuurlijke onbekwaamheid, 

dat er niet vooraf bestuurlijk overleg heeft plaats gevonden! 
8.  Vanaf de Nijkerkerstraatweg richting Hoevelaken moet het landelijk karakter blijven zoals nu in 

de bestemmingsplannen van Amersfoort en Nijkerk staat. De verstedelijking van Amersfoort 
rond het verkeersplein Hoevelaken moet stoppen bij de Nijkerkerstraatweg. Het stuk tussen de 
Nijkerkerstraatweg en het knooppunt Hoevelaken is mogelijk ook het volgende te ontwikkelen 
industrieterrein na de afronding van industrieterrein Vinkenhoef. Het is nog het laatste stuk 
grondgebied van Amersfoort dat nog geen bestemming industriegebied heeft en nog niet 
bebouwd is rondom het verkeersknooppunt Hoevelaken. 

9.  Ik denk dat het tijd is om eens samen te werken als het gaat om het grensgebied 
amersfoort/nijkerk. Zonnepanelen kunnen toch ook op geluidsschermen?  
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Commentaar over/ voor Amersfoort (vraag 6) 

10.  Toelichting op punt 4: voorstander voor duurzame energie waarover alle kennis vergaard is. Is 
bekend wat de saneringskosten en problemen op termijn zullen zijn. Is bekend in hoeverre het 
milieu wordt bespaard, dit afgezet tegen de fabricage (vervuiling en afval).  
 
Reactie op 7: Wandel je door het Hoevelakense Bos dan kijk je op diverse plekken over de 
weilanden richting de snelweg, straks dus tegen de opstaande zonnepanelen. Het 
Hoevelakense bos krijgt een nieuwe woonwijk, het woonpark, met aansluiting op het bestaande 
bos zodat natuur en wonen elkaar versterken. Woningbouw vraagt hier een flinke extra 
investering om het zo natuurlijk mogelijk aan te leggen. Amersfoort dumpt hier z'n 
voorzieningen?? 

11.  Tijdens de informatie-avond, destijds in voormalig restaurant Schep, over de wijziging van de 
gemeentegrens tussen Amersfoort en Nijkerk/Hoevelaken, is ons verzekerd dat dit  weiland 
niet bebouwd zou worden. Juist vanwege de landschappelijke waarde! 

12.  zgn populair doen bij de amersfoortse bevolking, als het maar niet zichtbaar wordt in de eigen 
gemeente amersfoort.  
Leg het probleem maar makkelijk bij de "buren" neer!!!!! 
Hetzelfde als bij die afschuwelijke ,achterhaalde  windmolens bij / op  het kruispunt.  

13.  Geef geld aan iedere burger dat hij zijn dak vol kan leggen met energie opwekkende 
dakpannen. 

14.  Als ze teveel zichtbaar worden, ja. Er zal toch ook een bestemmingsplanwijziging moeten 
komen, mag ik aanemen. 

15.  afbreuk van het kleine beetje prachtige natuur dat we hebben, 
zetten ze de zonnepanelen in hun eigen natuur. bijv randebroekerbos/ park schothorst. 

16.  Ronduit belachelijk dat ze dit uitzicht gaan bederven!schandalig! 
17.  Bij de herindeling 2000 is door de voormalige gemeente  Hoevelaken bedongen om een strook 

tussen de grens met A'foort en het Hoevelakense Bos bij de nieuwe gemeente Nijkerk te laten. 
Dit omdat A'foort al meteen plannen aan het ontwikkelen was om vlak tegen het Bos aan een 
bedrijventerrein te realiseren en daarmee het zicht op het Bos zou verdwijnen. Met die panelen 
zou hetzelfde gebeuren. Er zijn vast veel betere plekken te vinden. 

18.  Amersfoort is groot genoeg om zonnepanelen te kunnen plaatsen Mogelijk op de plaats van de 
beide meander ziekenhuizen. 

19.  Amersfoort heeft veel bedrijventerreinen, met geel gebouwen daarin met platte daken, in het 
bezit van vastgoedeigenaren die maar een ding willen: zo veel mogelijk rendement uit hun 
investering halen. Ik weet (zelf zonnepanelen) dat je een prachtig 'ROI' (return on investment) 
maakt op zonnepanelen. Laat Amersfoort eens echt moeite doen voor de duurzaamheid en 
een langjarig convenant (contract) maken met deze ondernemers, ongetwijfeld lid van een 
bedrijventerreinvereniging, en zo veel loze platte-dak-ruimte verkrijgen voor hun op zich goede 
streven. Ze kiezen voor de (politiek en ambtelijk) makkelijke weg door hun buren met 'de 
rotzooi' op te schepen! 

20.  Wat ik al schreef. Er zijn steeds minder weilanden in Nederland,  dat moet beschermd worden 
voor de voegels hazen enz.  
Gebruik gebouwen om zonnepanelen op te plaatsen.  Dat wordt ook van elke burger verwacht 
dat ze zonnepanelen op hun dak plaatsen. Geef als gemeente dan ook het goede voorbeeld en 
blijf van de kleine stukjes natuur af!!  

21.  Gemeente Amersfoort heeft ook welstandseisen, graag ook respect voor onze leefomgeving! 
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2.  
Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense Bos 
(vraag1) 
Wat is uw mening over het plaatsen van een zonnepanelen-veld bij de dorpsingang van 
Hoevelaken zoals door Amersfoort voorgesteld? 

1.  Absoluut geen geschikte locatie. Dit is geen gezicht! 
2.  Gezien de toekomstige verbouwing van het knooppunt Hoevelaken en de daarbij toenemende 

geluiddruk door het verkeer lijkt het logisch op de voorgestelde positie een bos aan te leggen dat 
enige geluidverzwakking zal opleveren. 

3.  Geen fraai gezicht als je Hoevelaken in komt !  
4.  brengt enorme schade aan aan het landschap waar ontzettend veel mensen van genieten ! 
5.  Dit is herl ontsierend van het dorp Hoevelaken om dat bij de ingang te plastsdn in een edklsnd 

notabene waar koeien hren te lopen. Dat lastste zid ik veel lieverdan dode zonnepanelen. 
6.  Landschapvervuing 
7.  Te dicht op Hoevelaakse bos 
8.  Schandalige minachting van beleving woonomgeving. 
9.  Verschrikkelijke afbreuk van de mooie binnenkomst van het dorp 
10.  Als alternatief indien geen andere lokatie's te vinden zijn: 

Er is nog ruimte aan de overzijde van de Nijkerkerstraat en de A 28. 
Volgens mij is dit hele gebied eigendom van de Gemeente incl. de woningen 

11.  De velden met zonnepanelen tasten een uniek stuk natuur aan en geven een onevenredige 
landschapsvervuiling, afgezet tegen het maatschappelijk nut. 

12.  Tussen Amersfoort en Hoevelaken is al zo weinig groen nog overgebleven. En dan wordt dit 
laatste stukje ook opgeofferd.  

13.  Is geen verfraaiing van de binnenkomst van Hoevelaken, is heel lelijk! 
14.  het is een te mooi gebied misschien is er een oplossing te vinden in eengeluidswal met 

zonnepanelen  
15.  Lijkt nergens op om het hele bos zicht te verpesten. 
16.  Dat geeft geen beeld aan het landschap 
17.  Er zijn zat plekken waar zonnepanelen goed kunnen worden opgesteld zonder een stuk fraai 

landschap te ontsieren. Een goed milieu is meer dan alleen een CO2 doelstelling nastreven. 
18.  Al jarenlang geniet ik van de mooie entree van Hoevelaken. Hoe kan men het verzinnen om dat 

gedeelte vol te zetten met zonnepanelen. Horizonvervuiling van de bovenste plank. Amersfoort 
plaats de panelen in uw eigen gemeente en niet er bijna buiten. 

19.  Zou een aanfluiting zijn. Zeker nu er een woonpark Hoevelaken komt op de plaats van de 
Bouwfonds/Rabo vastgoedkantoren. Wie wil daar dan nog wonen? 

20.  Echter, wat staat er tegenover. Wat wordt gedaan aan landschapscompensatie? Wat wordt er 
gedaan om de panelen zo op te stellen dat ze landschappelijk op gaan in het geheel. Wat zegt 
een evt. MER studie hierover? Moet de panelen zo dicht langs de perceelsgrenzen staan, of kan 
dit anders. Moet er bomen worden gekapt of niet. 

21.  Dit hoort niet thuis op deze mooie plek, gewoon weg landschapsvervuiling!  
22.  verademende entree van het dorp: groen met rustig grazend vee 
23.  het landschappelijke beeld en daarmede de entre van het dorp Hoevelaken worden op een 

afschuwelijke manier aangetast dan wel ver........est!!! 
24.  Dat is entree dorp, en zou daarom geen zonnepanelen show moeten zijn. Om Hoevelaken 

interessant te houden als woonplaats ook onwijs slechte reclame om het daar te doen. Daarnaast 
is het bos een van de fijnste plekken in Hlaken.  Aan komen rijden geeft altijd een mooie 
herinnering. Deze zou niet ontnomen mogen worden door zonnepanelen. 

25.  Belachelijk! Ziet er niet uit.. 
26.  Het gaat hier om de entree van Hoevelaken. Een mooi stuk groen wat op deze manier wordt 

teniet gedaan. Ik ben voor zonnepanelen, maar plaatse deze langs de doorgaande autosnelweg 
of in de toekomstige knoop Hoevelaken. Op een plek dat niet prominent beeldbepalend is voor 
de omgeving. 

27.  Het zicht op ons dorp verandert.  
28.  Ontsiering van zicht op hoevelakense bos 
29.  Het ruïneert de entree van Hoevelaken en het prachtige groene landschap en zicht op het 
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Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense Bos 
(vraag1) 

Hoevelakense bos. 
30.  Het is goed dat de gemeente zonnepanelen wil plaatsen, maar dit stuk weiland moet niet verpest 

worden hierdoor!! 
31.  Dit maakt de entree van Hoevelaken nog minder sfeervol. Dankzij de nieuwe 'Hoge weg' en de 

omleidingen bij het knooppunt is dit in de afgelopen jaren minder geworden. Er zijn vast ook 
andere weilanden te vinden niet zo dicht bij een dorp wat niet bij de gemeente Amersfoort hoort.  

32.  Het aangezicht van de entree van Hoevelaken wordt geschaad. 
Waarom op deze plek en niet aan de Hooglandse kant van Amersfoort. Of richting Bunschoten. 

33.  Ik ben voor zonnepanelen, maar niet op die plaats. 
34.  Het is niet zo chique om de landschapvervuiling bij de buurman neer te leggen. 
35.  Waarom nu weer bijna in de "tuin" van de buren als er elders in Amersfoort meer dan genoeg 

geschikte locaties zijn. 
36.  Hier heb je nog een vergezicht waar ik iedere dag van geniet.  
37.  Vernietiging van open en natuurlijk karakter van Hoevelaken 
38.  Geen gezicht zo tegen dat prachtige Hoevelakense bos !!  
39.  Belachelijk om dit mooie landschap te niet te doen. 
40.  Aangezicht van mooi hoevelaken gaar eraan!!! 
41.  Zeker nodig om zonnepanelen te plaatsen, maar juist dit gebied is wel erg mooi, ondanks dat het 

in een hoek van het knooppunt ligt 
42.  Landschapsvervuiling 
43.  Prachtige aanblik hoevelakense bos, zoekt u aub andere plek voor de zonnepanelen 
44.  Voldoende ruimte aan de andere kant van A28. Wel de lusten aan de westzijde van de A28 

(geluidswal) dan toch ook de lasten. Of pal langs de A28 of in het nieuwe klaverblad (als die er 
ooit mag komen)  

45.  Ruimte genoeg op daken van kantoren 
46.  Past totaal niet in het beeld van de groene entree van de Veluwse Poort. 
47.  Stuk natuur gebied hoef je daar niet voor te gebruiken. 
48.  hoort niet bij een bosrand 
49.  Het verpest de mooie uitstraling van ons dorp.  
50.  Het vrije uitzicht op het Hoevelakense Bos moet zo blijven wat ik al 51 jaar als zeer mooi ervaar!!! 
51.  De entree en directe omgeving van Hoevelaken en het huidige mooie, landelijke karakter moeten 

behouden blijven. Ik ben op zich geen tegenstander van groene energie, maar er zijn 
waarschijnlijk nog vele daken van kantoorpanden beschikbaar, daar offeren we dus geen groen 
voor op! 

52.  Landschapsvervuiling. 
53.  Het hoevelakensebos wordt hier niet mooier op. Daarnaast wordt de entree van het dorp 

aangetast. 
54.  Te veel ruimte en op verkeerde plaats. Hoevelaken is daar te klein voor! 
55.  Een fraaie entree van Hoevelaken is uitermate belangrijk en deze wordt verstoord door een 

zonnepanelenveld 
56.  als ex-inwoner van Hoevelaken (na 33 jaar !) zou het me zeer verdrieten als dit beeld de toegang 

wordt van het mooie dorp. Het getuigt m.i. bovendien van een respectloze brutaliteit van de 
buurgemeente.  

57.  Al het groen verdwijnt! 
58.  Ik vind het schandalig om hiermee de ingang van ons mooie dorp te vervuilen ! 

 
Gebruik de (platte) daken van de vele bedrijfspanden, scholen, sporthallen. 

59.  Doodzonde dat het fraaie aanzicht van de weilanden met op de achtergrond het Hoevelaker bos 
zou verdwijnen. Dit mag niet gebeuren! Waar is dan de groene poort van de Vallei/Veluwe? 

60.  De entree van Hoevelaken is daar schitterend met zij weilanden en zijn bos. Daar moet je heel 
zuinig op zijn en niet verindustrialiseren. 

61.  het aanbeeld van hoevelaken wordt zo zwaar onderdrukt 
62.  De ingang van het dorp verliest zijn charme en mooie uitzicht. Zeker geen geschikte plek voor 

zonnepanelen. Dat zou op een plek moeten zijn waar ze niet zo direct in het zicht liggen 
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63.  De mooie toegang tot ons dorp wordt volkomen vernield 
64.  Afschuwelijk. Hoe halen ze't in hun hoofd. 
65.  ABSOLUUT ONACCEPTABEL! 
66.  Volkomen belachelijk idee dit in het zicht van tienduizenden passanten en dorpsbewoners te 

willen plaatsen, alleen de overweging al.  
67.  Het mooi je gezicht van Hoevelaken valt hier mee helemaal weg. 
68.  Het is aanzicht van Hoevelaken. Niet het achterland van Amersfoort!  
69.  Enorme landschapsvervuiling. 

Liever zonnepanelen op daken openbare gebouwen/daken plaatsen. Koop 
70.  Geen gezicht 
71.  Afbreuk aan ons dorpsgezicht 
72.  Geen gezicht bij ingang dorp zet ze maar op de koedijkerweg 
73.  De weiland aangrensend aan Het Hoevelakense Bos moet gebruikt worden voor boom 

compensatie i.v.m. de vele bomen die gekapt zullen worden bij de verbreding van de A28 in het 
Knooppunt Hoevelaken project. 

74.  Aantasting van het landschap. Er zijn wel andere plaatsen te vinden waar het landschap niet 
aangetast wordt.  

75.  Zonde om deze prachtige plek daarvoor te misbruiken!  
76.  Geen gezicht bij binnenkomst van ons mooie dorp en buitengebied 
77.  Het plaatsen van zonnepanelen verziekt het mooie zicht op het landgoed. 
78.  Achterlijk plan! De entree van ons mooie dorp verpesten door het vol te planten met 

zonnepanelen. Wie bedenkt dit?!  
79.  Dit is elektronica vervuiling bij het entree van het dorp Hoevelaken. 
80.  Ongelooflijk dat men een monumentaal natuurgebied zo wil ontsieren. 

Er zijn zoveel bedrijfspanden met platte daken waar men dit ook zou kunnen realiseren. 
81.  Hoe bedenken ze het!!!  Langs het spoor of snelweg zou nog kunnen.Maar dit is absoluut 

ongewenst. 
82.  Het hele aanzicht van Hoevelaken zal verdwijnen hierdoor 
83.  1. geen aangenaam entre van het dorp 

2. kwetsbaar voor vandalisme zo kort langs de weg, zo vlak bij het uitgiftepunt van drugs. 
84.  Verschrikkelijk aangezicht, beter optie om het op bedrijven te plaatsen. 
85.  Geen aanzicht voor ons Dorp Hoevelaken 
86.  De locatie is te ingrijpend (in negatieve zin) voor de entree van Hoevelaken 
87.  Aantasting van de dorpse entree van Hoevelaken. Schadelijk voor het Hoevelakense bos. 
88.  grove aantasting van landelijke dorpsentree 
89.  Entree Hoevelaken is uniek en geen afvalputje van Amersfoortse plannen. 
90.  Kort gezegd, geen gezicht!!! Zet ze ergens neer waar het niet opvalt, dit is zo.n zichtbare plek 

voor inwoners, maar ook voor mensen van buitenaf die op bezoek komen in ons dorp. 
91.  Ben het geheel eens met de in deze enquete opgetekende bezwaren. Een absurd idee!!!! 

Dat beetje privacy resp. natuurschoon wat er nog overgebleven is in" de loop der tijden" moet 
hoe dan ook blijven!! 

92.  Afbreuk aan de prachtige entree van het dorp. Zonnepanelen kunnen ook op daken van bedrijven 
geplaatst worden, dan heeft niemand hier last van. 

93.  Alhoewel dergelijke energiewinning een must is voor het natuurbehoud, is de locatie wel erg slecht 
gekozen. Het landelijk beeld net voor Hoevelaken wordt hiermee zwaar verstoord. 

94.  Een verschrikkelijke aantasting van het prachtige landschap aldaar. Er moeten toch betere plekken 
door Amersfoort kunnen worden gevonden dan in de achtertuin bij de buurman... 

95.  Er zijn in Amersfoort mijnder mooie plekken zat waar deze zonnepanelen geplaatst kunnen 
worden. Maak er bijv geluidswallen van langs de snelweg ofzo, dat is gelijk 2 vliegen in 1 klap. Of 
op gebouwen van de gemeente Amersfoort. Uit het zicht en ze kunnen er gelijk van profiteren. 
Handen af van het beetje natuur dat wij nog hebben in Hoevelaken. 

96.  Gezichtsbepalend voor toegang tot hoevelaken lijkt mij niet beslist te mogen worden door 
Amersfoort. 
Foei lelijk 

97.  Er zijn betere locaties te bedenken die minder bezwarend zijn als zicht-locatie op 
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landschapsschoon. Dit voorstel is nieuw probleem creëren ter oplossing van een ander probleem.  
98.  Het ziet er niet uit 
99.  Geen gezicht zo vlak bij het bos, foei  
100.  Het aanzicht van het Hoevelakense bos gaat totaal verloren!!!!!!!!!  ONBEGRIJPELIJK!!!!!! 
101.  Ik vind dat dit het uitzicht van ons dorp verpest. 
102.  Zoek plekken die minder in het oog springen als deze lokatie 
103.  Laat de entree van ons mooie dorp in tact!!!! 
104.  Is niet verstandig op deze plaats, entre dorp .. Lijkt me beter als het een locatie is achteraf ... Niet 

zo plaats bepalend .... 
105.  Prima plek! Even een hegje aan de Westerdorpstraat en het is ok voor Hoevelaken. 
106.  Aanzien van Hoevelaken wordt daardoor ernstig geschaad . 
107.  Panelen kunnen uit zicht geplaatst worden. Er is genoeg ruimte op daken van industrie. Bovendien 

belemmert genoemde lokatie de natuurlijke entree van Hoevelaken.  
108.  De fraaie groenstrook bij binnenkomst Hoevelaken gaat hierdoor verloren en die groenstrook is 

wat Hoevelaken zo mooi maakt en dit is onacceptabel. 
109.  Weilanden met uitzicht op het Hoevelakense bos; Prachtig!! 

Vooral als daar koeien voor lopen!!! 
Een schitterend gezicht. Laten we dat kleine stukje groen, vooral groen houden. 
Geen afbreuk doen aan dit prachtige landschap. 
En niet verpesten door weilanden met zonnepanelen. 
Laten we dit prachtige landschap houden, zoals het nu is. 
Zodat een ieder, die er langs komt van kan genieten. 

110.  zonde van het gebied 
111.  Prachtig beeldbepalend binnen komen van ons dorp. 

Ook al is het grondgebied van Amersfoort, de inwoners van Hoevelaken hebben er altijd mee te 
maken. Amersfoortsers komen hier praktisch niet. 

112.  Deze weilanden zijn duidelijk onderdeel van het EERSTE dorpsbeeld van Hoevelaken, dat ga je 
toch niet "om zeep" helpen....????? 

113.  zonnepanelen veld prima maar niet op die plaats 
114.  Het aangezicht van het dorp gaat totaal verloren!! ONACCEPTABEL 
115.  Deze mooie openplek niet vervuilen met zonnepanelen, ben absoluut niet tegen de panelen, maar 

NIET op deze locatie.  
116.  het is de ingang tot de veluwe 
117.  Zonde van het gebied 
118.  Waarom zo'n prachtige zichtlocatie opofferen. Dat is pas natuuraantasting! 
119.  Schandalig.zo'n mooie omgeving ...zo verpesten.geen woorden voor. 
120.  Erg jammer weer een mooi stukje Hoevelaken verdwenen  
121.  Verpest fraai uitzicht op bos. 
122.  waar blijft de mooie entree van hoevelaken , zicht op het bos . 
123.  ten eerste dat bouw je niet aan de rand van een dorp, als je het dorp en de omliggende woningen 

bekijkt, wordt het een aanfluiting. 
124.  Wij wonen er tegenover; nu schitterend landelijk entree... koetjes in de weilanden.... 
125.  Prachtig weide gebied, houden zo.  
126.  verschrikkelijk 
127.  Dit is de prut bij de buren in de tuin gooien. Wie heeft dit in opperste wijsheid bedacht? Wat denk je 

van het Schothorsterbos? 
128.  Een dorpsentree bekleden met zonnepanelen lijkt mij een bijzonder slecht idee. Vooral de 

kwetsbaarheid van het gebied, grenzend tegen het Hoevelakense bos, met haar cultuurhistorische 
kwaliteiten pleit tot het zoeken van een andere locatie. Verzoek aan Amersfoort om een 
voorkeursladder op te stellen die bovenaan zet dat allereerst alle daken voorzien worden van PV-
cellen alvorens over te gaan tot de aantasting van waardevolle gebieden. 
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129.  Het is gewoon te gek voor woorden om zo'n mooie locatie vol te gaan zetten met zonnepanelen, 
we moeten er niet aan denken de entree van ons mooie dorp zo te gaan verpesten door onze 
buurgemeente. 

130.  aanfluiting voor ons mooie dorp. 
131.  Niets toe te voegen aan de argumenten van de Stichting!!!!! 
132.  Het verpest het hele zicht op Hoevelaken. Amersfoort kan vast wel andere plaatsen bedenken  

waar dit mogelijk is, zonder dat een prachtig dorp zoals Hoevelaken daaronder moet lijden. O 
133.  Het plaatsen v zonnepanelen op juist die plek ontsiert de toegang naar Hoevelaken én de blik naar 

het Hoevelakense Bos!!! 
Agrarisch gebied moet beschermd worden..geen landschapsvervuiling!!!! 

134.  Op een veel te opvallende plaats en veel te gevaarlijk ivm verblinding op de omliggende wegen 

135.  Verstoort het landelijke aanzicht van het entree van Hoevelaken. 
Waarom geen panelen op de daken van woningen en bedrijven in Amersfoort geplaatst? 

136.  De ligging van Hoevelaken in de kom van het Klaverblad is een begrip. De rand van de randstad 
gaat hier op natuurlijke wijze over in het bosrijke Veluws landschap. Hoe bedenkt men zoiets?  

137.  Voor wat hoort wat. Tussen de zonnepanelen en het bos een magnifieke geluidswal 
138.  Afschuwelijk lelijk 
139.  Volstrekte vernieling van het landelijke karakter van de entrée van het dorp Hoevelaken 
140.  Dit kunnen ze niet maken! Van een mooi groen perseel, naar zonnepaneel 
141.  prachtig landelijk gebied verknallen. Nee toch? 
142.  De entree van ons dorp loopt met plaatsing van zonnepanelen op die plaats grote schade op. 

De aanblik naar het prachtige bos gaat totaal verloren. 
143.  Het natuurlijke coulissen landschap wordt veel geweld aangedaan, de entree van het dorp wordt 

door de schermen een kassen landschap 
144.  Entree dorp wordt hierdoor uitermate lelijk. 

Juist de weilanden geven het dorp een landelijk en vriendelijk aanzIen. 
145.  Een prachtig gebied wat uitzicht betreft vernietigen is doodzonde. Doorlopende natuurgebied: 

Schammer, Bloeidaal, Hoevelakense Bos wordt dan ruw onderbroken. Jammer, wie komt er op 
zo'n idee.  

146.  Ik vind dit niet in het plaatje van een dorp passen.    Doe dit lekker in het plaatje van het nieuwe 
knooppunt in de tussen bermen maar niet op deze manier. Groet Youri  

147.  Het zo karakteristieke aanzicht van Hoevelaken kan niet op zo'n manier aangetast worden. Aan de 
andere kant van de snelweg ligt tegen het talud grote stukken weiland wat niet gezichtsbepalend is 
voor de wijk. 

148.  Het bedreft het aanzicht van Hoevelaken bij de binnenkomst van ons mooie dorp !!! 

149.  Aantasting van prachtig natuurgebied 
150.  Deze plek is de fraaie ruimtelijk entree van Hoevelaken en de enige waar een goed zicht is op het 

landgoed, de plek waar dagelijks honderden mensen wandelen. 
Het is een vorm van over de heg gooien van de gemeente Amersfoort die dat wel vaker doet. Aan 
Amersfoortse kant grote geluidsschermen, pal tegen de weg zodat het geluid aan hoevelaakse kan 
erger wordt en de uitbreiding van de weg door het bos moet ipv over een weiland daan 
Amersfoortse kant. 

151.  Zonnepanelen mogen geen vervuiling zijn van het landschap! 
152.  Lelijk  
153.  Dit doet de gehele entree van het dorp teniet!!! 
154.  Ik verhuis straks naar de Nijkerkse straat en het Bederft mijn uitzicht vanaf de Nijkerkerstraat.  ik 

ga daar  wonen vanwege de mooie natuur als uitzicht.  
155.  horizon vervuiling 
156.  Ik ben van mening dat zonnepanelen een goede zaak is. Maar kies dan voor een veel grotere 
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lokatie dan deze; dan heeft het pas echt effect. Op deze plek hebben bewoners meer dan last van 
alle verkeer dat voor(Nijkerkerstraat) en achter(A28) en het Klaverblad langs raast. En dan ook nog 
het uitzicht met zonnepanelen sterk vervuilen!! Wat een waardeloos plan. 

157.  Het ontsiert het mooie landschap wat zo bij dit bosgebied past!!! 
158.  Niet het hele stuk, maar slechts daar waar het minder zichtbaar is. Evt met een mooie haag er om 

heen, zodat de panelen zelf niet te zien zijn. 
159.  we hebben al in onze omgeving weinig natuur en rust en ruimte en stilte 
160.  We hebben al zo weinig groen (uitzicht) in Nederland dus op die mooie plek geen zonnepanelen 

plaatsen!! Landschapsvervuiling!! 
161.  Het verpest de mooie, groene en landelijke uitstraling. 
162.  Fraaie uitzicht veranderd in een industrieel veld 
163.  Een ongekende vorm van landschapsvervuiling, ik denk alleen mogelijk doordat deze weilanden 

net nog Gemeente Amersfoort en dus Prov. Utrecht zijn, en Het Gelders Landschap, op wiens 
landgoed de weilanden uitkijken en visueel aansluiten, er kennelijk geen stokje voor heeft kunnen 
steken, op basis van landschappelijke argumenten. Ook de gemeente Nijkerk is kennelijk niet bij 
machte dit te doen, op basis van afspraken bij de overdracht van die grond aan Amersfoort 
indertijd? Een slechte zaak! En de eigenaar van de grond, wie is dat? Deze zou zich ook moeten 
bedenken... 

164.  Het zicht van de natuurrijke dorpsentree van Hoevelaken wordt hierdoor beschadigd. De gemeente 
Amersfoort lijkt de 'gemakkelijkste' oplossing te zoeken voor hun doelstellingen, door deze aan de 
rand van hun gemeente te willen realiseren. Laat hen serieus kijken naar andere oplossingen 
binnen hun gemeente grenzen. 

165.  Hovelaken wordt ook wel "de poort van de Veluwe" . Deze beeldspraak wordt volledig teniet 
gedaan wanneer er zonnepanelen geplaatst gaan worden langs de bosrand. Het is te schandalig 
voor woorden dat onze buurman Amersfoort zo met Hoeveleken omgaat. Ik ben zeer blij met de 
inspanningen die de stichting Hoevelaken Bereikbaar doet om dit wanbeleid aan te pakken.   

166.  Past niet in de nabijheid van een natuurgebied 
167.  het is landschapontsiering en verkrachting  van het mooie gezicht op het bos. 
168.  Vreselijk wat een drama zou dat zijn! Het is nu zo prachtig en dan wordt het verpest! Ze kunnen die 

dingen toch langs de snelweg plaatsen! Laat ze ze gebruiken als geluidswal!!!!!! 
169.  Dit is een zeer slecht plan zeker gezien de locatie zo tegen een beschermt  gebied als het 

hoevelakense Bos aan. 
170.  met name door de combinatie van een dreigende  historische misser grenzend aan de andere 

zyde van het hoevelakense bos ,die de naam zou mogen dragen woonpark hoevelaken 

171.  Geen gezicht, mooie uitzicht belemmerd  
172.  Het bederft de entrée naar ons mooie dorp Hoevelaken 
173.  Het tast onze dorpsentree enorm aan. Er zijn plekken genoeg in Amersfoort waar een 

zonnepanelen-veld aangelegd kan worden. Val daar de buurtgemeente Hoevelaken niet mee 
lasting. 

174.  Bederving entree en uitzicht 
175.  In de wei horen koeien geen zonnepanelen.  
176.  Ontsiert het aangezicht van het landschap 
177.  Het dorpsbeeld van hoevelaken gaat naar de knoppen 
178.  Ik vind het heel erg lelijk als daar allemaal zonnepanelen liggen. Zoals het nu is, oogt het heel 

rustig en mooi.  
179.  Grote afbreuk aan het entree van ons Dorp. 
180.  Het alternatief is tijdelijk niks waarschijnlijk. Over 10 jaar staan er mogelijk bedrijven die het zicht 

op het bos volledig wegnemen 
181.  De A28 is ontzettend hoorbaar op ons adres Westerdorpstraat 74, wanneer de vlakke 

zonnepanelen geplaatst worden zal het geluid van de A28 zeer zeker verder gedragen worden ipv 
geabsorbeerd. Hierdoor zal het geluid op ons perceel toenemen wat onaanvaardbaar is. Visueel is 
het zo ie zo verschrikkelijk. Zoek een locatie welke niet in het zicht ligt en ik ben voor. 
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182.  afschuwelijk voor de mooie entree van Hoevelen: DIT KAN GEWOON NIET! 
Er zijn voldoende mogelijkheden in Amersfoort. NIET PLAATSEN IN LANDELIJK GEBIED. 

183.  Ben erg voor duurzame energie, dus ook zonnepanelen. Ieder moet zijn steentje bijdragen en kan 
niet alles afwijzen. Maar deze plaats is dwaas. Langs de snelwegen, spoorlijnen. Die hebben we 
genoeg rondom het dorp. 

184.  Ziet er niet uit. 
185.  Hoort niet bij de binnenkomst van een landelijk dorp. Daarnaast lijkt het er sterk op dat Amersfoort 

zijn milieudoelstellingen liever bij de "buren" parkeert dan dat het oplossingen zoekt op plaatsen 
waar uitsluitend Amersfoorters er zicht op hebben. Maar  dat past volledig in de "Landjepik-politiek" 
die Amersfoort reeds gedurende langere tijd ten tooin spreid! 

186.  landschap vervuiling op het zicht van Hoevelaken (bos) 
187.  zeer ontsierend 
188.  De landschappelijke entree hoevelaken verdwijnt daarmee. 
189.  Doet afbreuk aan het (zicht op het) Hoevelakense bos. Dit bos heeft een zeer belangrijke 

recreatieve functie. Gebruik daken van overheidsgebouwen. 
190.  geen gezicht, doet de natuurlijke omgeving geen goed 
191.  Dit beschouw ik als pure uitzichtvervuiling. Laat de natuur, natuurlijk blijven 
192.  Het prachtige natuurlijke landschap zou worden aangetast  door die zonnepanelen  
193.  Al het groen in en om hoevelaken wordt al volgebouwd of weggehaald voor aanleg van wegen. 
194.  Zonde van het natuurgebied 
195.  De mooie entree van Hoevelaken wordt in het zicht van de directe omgeving te veel aangetast,  

denk daarbij aan de woonhuizen in de directe omgeving het aangezicht van het Hoevelakense bos. 

196.  Dit gebied levert mooie uitzichten op en is naar mijn mening veel te waardevol om te dienen als 
zonnepanelen-veld. Ik krijg de indruk dat Amersfoort minder waarde hecht aan natuur als dit geen 
hoge commerciele waarde heeft zoals op deze locatie.  

197.  Natuurverminking! 
Dat lijkt als een flinke modderspat op een mooie vlag! (Even spreekwoord omgekeerd). 

198.  Doet zwaar afbreuk aan de mooie entree van het dorp 
199.  Het is een stukje gezichtsbepalende grond voor de entree van Hoevelaken. 
200.  Ziet er niet uit, zonde van het mooie landgoed, leg de zonnepanelen op het dak van 

kantoorgebouwen. 
201.  Het is de entree van ons dorp.En zonnepanelen horen niet in een natuurgebied. 

202.  Zoals het nu is, is de entree van ons dorp zeer mooi. Het is een mooi, groen weiland waarin zo nu 
en dan koeien lopen. Ik moet er niet aan denken, dat we alleen zonnepanelen zullen zien. Wat 
saai is het dan. Dus: niet doen.   

203.  geen mooi gezicht  een weiland met zonnepanelen 
204.  Niet als binnenkomer van ons mooie dorp. Prima idee, zie ook in buitenland veel. Maar een andere 

locatie. 
205.  Doet afbreuk aan het aanzicht van het Hoevelakense Bos. 
206.  ontsiering van het landschap (zet ze maar op de afvalberg van smink) 
207.  Zonnepanelen bederven het landschap. Ze kunnen beter op daken geplaatst worden.  
208.  Totaal onacceptabel! De natuurlijke inbedding van het Hoevelakense bos gaat verloren door een 

industriële ingreep onder het mom van groen. Veel beter is deze panelen op daken, langs 
snelwegen,op  geluidswallen etc. te monteren. Juist in het zicht van de Amersfoorters die zich op 
deze wijze willen manifesteren. Overigens is de montage niet eens op het zuiden georiënteerd! 

209.  Wat een natuurverkrachting ! Panelen op de vele platte daken een veel betereoptie. 
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210.  Weide gebied ook al is het klein moet beschremd  blijven voor vogels. Ook voor de afvoer van het 
regenwater. Er zijn genoeg platte daken in Amersfoort waarop zonnepanelen geplaatst kunnen 
worden. !!! 

211.  Hier wordt door vele mensen genoten van dit stukje groen. Er zijn andere lokaties waar 
zonnepanelen geen irritatie oproept. Geeft een negatief imago aan duurzame energie.  
 

212.  landschapsvervuiling  
- in een druk en volg gebouwd gebied geen gelegenheid om te genieten van het spaarzame groen 
- ouderwetse oplossing , geen innovatie in de manier waarop de zonnepanelen geplaatst worden  
- goede zaak dat we werken aan groene energie, maar niet op deze manier.  
- regio amersfoort wordt onaantrekkelijker voor wandelaars , fietsers, 

213.  Door het plaatsen van een mooie heg zal het uitzicht sterk verbeteren. Kijk naar de oplossing op 
Ameland. Protesteren tegen plaatsing is kortzichtig. We moeten schone energie krijgen en aan de 
toekomstige generaties denken! 

214.  Ik ben voor duurzame energie maar een groot veld vol zonnepanelen hoort niet thuis op zo'n 
geweldig mooie groene locatie, tegen Landgoed Hoevelaken c.q. Hoevelakense Bos. 
 
Doe zo'n veld op een industrieterrein o.i.d. maar niet net op de grens waar je Hoevelaken binnen 
komt. Deze weilanden waren voorheen van de gemeente Hoevelaken/Nijkerk. Erg jammer dat de 
grens is verlegt en dit stuk mooie natuur nu bij Amersfoort hoort. Amersfoort denkt vast dat zij op 
deze een "makkelijke" manier van dit vreselijk uitzicht afkomen. 
 
Op deze weilanden horen de (melk)koeien! Mooi beeld tegen zo'n mooi stuk natuur. Dit weiland 
heeft een agrarische bestemming en niet een industriele bestemming. Laat de koeien hier grazen. 
Veel mensen willen dat koeien juist naar buiten gaan i.p.v. op stal. Zorg dan ook dat er een groene 
grens blijft tussen Amersfoort en Hoevelaken, waar zowel de Hoevelakers als de Amersfoorters 
(Vathorst bewoners) optimaal van kunnen genieten. 
 
Zorg dat boeren en burgers verbonden blijven. Dat de burger weet dat melk niet uit een pak/fabriek 
komt maar van een koe, die graast in een weide. 
 
Daarnaast lijkt het mij niet goed dat de flora en fauna in het Hoevelakense Bos niet meer kan 
profiteren van de groene weides naast het bos. Zo mooi als er reeen grazen langs de bosrand. Zou 
toch vreselijk zijn als de bosbewoners tussen de glasplaten hun eten moeten zoeken. 
 
Gemeente Nijkerk maak je sterk voor je mooie groene omgeving! 
 
Gemeente Amersfoort neem de verantwoordelijkheid om een alternatief te zoeken. 

215.  Dit betreft toch een aggrarische omgeving en gaat men toch niet industriealiseren? 

 

Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense Bos 
(vraag 3) 

Deelt u de mening van de Stichting dat B&W en de gemeenteraad van Nijkerk zich 
krachtig moeten verzetten tegen deze plannen van Amersfoort en alles in het werk 
moeten stellen om dit te voorkomen? 

 
1.  Onze natuur mag niet overschaduwd worden door zonnepanelen. 

De Schammer,  Bloeidaal en het  Hoevelakense bos , wat een weelde. 
GEEN ZONNEPANELEN, nu niet en nooit!!!! 



24 van 37 
 

Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense Bos 
(vraag 3) 

2.  Het opvangen van zonnenenergie is prima, maar let goed op waar je dit doet. 
Het entree van een dorp moet je daar niet mee vervuilen. 
Er zijn genoeg ander grasvelden in de buurt, langs de A1 richting Terschuur bijvoorbeeld waar dit 
beter uitkomt. En zo zijn er meer voorbeelden te verzinnen. 

3.  Ben er zeker voor maar niet op zo n plaats bepalende entre van ons dorp !!!! 
4.  zie ook boven mijn argumentatie: er zijn andere mogelijkheden dan deze gezichtsvervuiling.  
5.  Ja uiteraard maar we zullen toch met ons allen wat voor duurzame energie moeten gaan doen en 

dan vind ik zonnepanelen beter dan windmolens bijvoorbeeld. Maar uiteraard liever niet hier. 
6.  Geen gezicht. 
7.  Hoevelaken moet als groen dorp behouden blijven 
8.  moet wel enigszins passen bij de omgeving. Dat doet dit helemaal niet. 
9.  Ja, groene energie mag niet ten koste gaan van het (al te weinige) groen. 

10.  Om te beginnen liever zonnepanelen dan torenhoge windturbines die echt voor horizonvervuiling 
zorgen en geluid produceren. En natuurlijk zijn zonnepanelen niet mooi, maar we zullen 
concessies moeten doen voor duurzame energie. Ik zou volop meewerken en pleiten voor een 
strook van 10 of 20 meter parallel aan de Westerdorpsstraat die vrij blijft van zonnepanelen en 
zodanig beplant wordt dat het zicht op de panelen vanaf de Westerdorpsstraat ontnomen wordt. 
Dan valt het allemaal erg mee denk ik. 

11.  Net als hiervoor gezegd is is dit zeker geen plek voor zonnepanelen en al helemaal niet wanneer 
het voor Amersfoort bedoeld is en niet voor hoevelaken 

12.  Het gaat om een prachtig stuk natuur en het aanzicht van de entree van Hoevelaken. 

13.  Laat Hoevelaken mooi blijven. Er wordt toch al alle vrijgekomen grond volgebouwd. Waarom niet 
een leuk parkje op de plek van de openbare school. Daar is toch ook behoefte aan. 

14.  Ik vind het schandalig om hiermee de ingang van ons mooie dorp te vervuilen ! 
Gebruik de (platte) daken van de vele bedrijfspanden, scholen, sporthallen. 

15.  aantasting van de landelijke omgeving van Hoevelaken. 
16.  Al jaren slaak ik een zucht van  verlichting, als ik na een inspannende werkdag het kruispunt 

Westerdorpsstraat/Nijkerkerstraat nader en in de verte, achter de groene weilanden, de prachtige 
bomen van het Hoevelakense Bos zie. Want dat betekent: rust, ontspanning, thuis. Dat mag de 
gemeente Amersfoort de Hoevelakers niet ontnemen. 

17.  Geef om de uitstraling van dit karakteristieke dorp!!! 
18.  voor het weinige natuur, rust en ruimte en stilte, in de omgeving nijkerk hoevelaken wordt al in de 

loop der jaren steeds minder, door vele kantorengebouwen/ woningbouw.  graag behouden wat er 
nu is.  en het staat gewoon niet,  

19.  Hoevelaken is een mooi dorp met een mooi bosaanzicht bij binnenkomst, dit moet zo blijven. 
Waarom moeten wij doelstellingen van andere Gemeenten oplossen, alles maar volbouwen, dat 
past niet bij ons dorp. 

20.  Het is absoluut niet acceptabel, dat ons mooie Hoevelaken aangetast wordt door plaatsing van 
zonnepanelen als aanzicht bij de entree van het dorp. Dit geldt ook voor plaatsing van 
Windturbines. 
Er is in de gemeente  Amersfoort ruim voldoende ruimte om dit elders in niet kwetsbare velden 
qua beleving onder te brengen. 

21.  Laat de gemeente Amersfoort het oude terrein van het Elisabeth ziekenhuis er mee plaveien. Ook 
op De Isselt is er nog ruimte genoeg om dit in te zetten voor hun plannen. 

22.  Voor Amersfoort zal de locatie de achtertuin zijn. Voo Hoevelaken is t de voortuin. En daarin zijn 
zonnepanelen ontsierend.  

23.  Het is heel erg belangrijk dat het zo blijft zoals het er nu uitziet.  
24.  Het is horizonvervuiling en een geluiddrager. Waar grasland geluid absorbeert geleid het 

zonnepaneel geluid en brengt daardoor het geluid in onze tuin naar een hoger decibelniveau 
dan voorheen. 2x niet goed dus. Zoek weiland welke voor het zicht onttrokken is en iedereen 
is blij. 

25.  onaceptabel 
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Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense Bos 
(vraag 3) 

26.  Dit uitzicht maakt deel uit van het visitekaartje van Hoevelaken. Nijkerk moet in aktie komen 
om dit te behouden. 

27.  omdat dit veel te veel is, een heel weiland vol zonnepanelen 
28.  Belachelijke milieuverontreiniging 
29.  Het is totaal geen mooi uitzicht!! Laat ze in Amersfoort lekker een weiland uitzoeken. 

30.  Het is niet voor voor hoevelaken, maar we hebben er wel last van 
31.  Zie vraag 1; wel eadvoorwaarde stellen van een groene omzooming 
32.  Hoevelaken moet groen blijven. Ik ben van mening dat zonnepanelen op gebouwen geplaatst 

moeten worden en anders langs de snelwegen 

33.  Enorme landschaps- 4en milieuverontreiniging er is voldoende ruimte bij Smink langs de A1 . Op 
die vuilstort kunnen heel wat zonnepanelen geplaatst worden. 

34.  niet acceptabel,  ik wil juist meer bomen zien op die plek , dan geef je ook een  bijdrage voor die 
CO2 reductie!! 

 
 

Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense 
Bos (vraag 6) 
Het weiland tussen de grens van Amersfoort en het Hoevelakense Bos is Nijkerks 
grondgebied. Dit gebied heeft een agrarische bestemming met landschappelijke 
waarde. Vindt u dat zonnepanelen afbreuk zullen doen aan de landschappelijke 
waarde van Het Hoevelakense Bos? 
 
1.  Prachtigbos 
2.  Het past niet bij dit landschappelijk karakter. 
3.  onverenigbare karakters 
4.  Zonnepanelen zijn hoe  dan ook hier en daar - een uitkomst en voordelig. Het neemt daaren 

tegen  niet weg dat er weinig fraais aan te ontdekken is! En dit fraaie stukje natuur schoon  
moet behouden blijven 

5.  Er verandert niets aan het bos. Het levert geen herrie op, maar zorgt er voor dat het bos er 
over x jaar nog bestaat, net als onze achterkleinkinderen. 

6.  Zorg voor voldoende natuurlijke afrastering van het panelenveld 
7.  Er is steeds minder groen in onze omgeving, laten we het beetje wat we hebben laten voor wat 

het is. Ook het aangezicht is van groot belang 
8.  Bos is bos. Je gaat niet vanaf een landweggetje als je in de filebstaat naar een bos in de verte 

staren. Vanuit het bos kijk je niet naar de zonnepanelen. Dus prima plek. 

9.  Zoals gezegd, zonnepanelen terreinen OK, maar wel op onopvallende locaties, zeker niet op 
zichtlocaties als gesuggereerd. 

10.  natuurlijk! 
11.  Geen gezicht. 
12.  Natuur moet beschermd worden. Zo'n prachtig dorpsentree mag niet verloren gaan! Er zijn veel 

goede locaties in Amersfoort waar ze geplaatst kunnen worden zonder afbreuk te doen aan 
natuur. 

13.  Als ze er onverhoopt toch komen op die locatie, is het dan tenminste mogelijk om de 
zonnepanelen aan het zicht te onttrekken door er bijvoorbeeld een beukenhaag omheen te 
zetten die juist hoog genoeg is? 
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Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense 
Bos (vraag 6) 

14.  Snappen ze daar nou echt niet dat het uitzicht en horizon zo verpest gaat worden. Ik zeg kom 
eens achter jullie bureau vandaan. en  ga eens een stukje fietsen in onze mooie omgeving. 

15.  Zonnepanelen doen zeker afbreuk aan het landschap  
16.  Ja maar dat is altijd en overal. 
17.  is toch geen gezicht al die zonnepanelen langs de weg, welke zot bedenkt dat 

18.  Ik vind het bij elkaar past, Bos en Weilanden.  
19.  zonnepanelen horizonvervuiling 
20.  Het is beter om dit weiland te beplanten met bomen struiken voor recreatie,het Hoevelakense 

Bos wordt nu al door veel Amersfoorters bezocht dit zal nog meer toenemen als Vathorst is vol 
gebouwd, 
in het weekend is het soms niet leuk meer om lekker rustig te wandelen,ook hier heeft 
Amersfoort profijt van Hoevelaken en wij de nadelen 
Meer bomen is minder Co2 =ook duurzaam en geeft veel rust en ontspanning 

21.  Voorstel op gemeente grens een mooi wandel/fietspad maken zodat het Bos en 
tussenliggende weide van dichtbij te zien zijn. Rustig pad zonder auto verkeer. 

22.  ja, het van oorsprong sterke slagen landschap heeft (mede door de al verregaande afbouw van 
deze zicht lijnen ) een sterkte start nodig om blijvend te laten zien wat de overgang van 
stedelijk naar dorps gebied is. 

23.  Ik ben heel erg voor zonnepanelen, maar niet op het prachtige uitzicht bij de entree van 
Hoevelaken. 
 
Plaats de zonnepanelen op een plaats, die niet zichtbaar is vanaf de weg. Daar zullen we 
vanaf nu veel meer op moeten letten. 

24.  Het valt allemaal wel mee 
25.  Ik wandel hier elke dag en geniet van de laatste cultuur wat we hier nog hebben. 
26.  Niet alleen dat. Ook de aanwezigheid zal de fauna in het bos verstoren.  
27.  Kies een andere plek voor de zonnepanelen en breid het Hoevelakense bos uit. Dit is 

overbevolkt door alle vathorsters die hier ook gebruik van maken!!! 
28.  Ongetwijfeld 
29.  een deel van het bos is vanaf de weg niet meer te zien 
30.  Zie foto. Duidelijk genoeg.  
31.  Een glazen stad naast het Hoevelaker bos moet je niet willen.  
32.  Dit hoort bij het bos en de omgeving en dit moet in zijn waarde worden gelaten 

33.  oerlelijk!! afbreuk aan het mooie hoevelakense dorp... 
34.  Als je van Amersfoort komt richting Hoevelaken is dit niet wat ik wil zien. 
35.  Heeft denk ik geen toelichting nodig. Een ieder met een beetje verstand snapt dit! 

36.  Als de weiland en het bos niet meer zichtbaar zichtbaar zijn, zal het weinig landschappelijke 
waarde meer hebben. Dit is een van de weinig plekken groen in Hoevelaken. Het moet zo 
gehouden worden. 

37.  Het ziet er gewoon niet uit. Daarnaast zijn de kosten(financieel+horizon vervuiling) baten van 
een dergelijk veld niet in verhouding.  

38.  Volgens mij zijn er voldoende minder prominente plekken waar zonnepanelen geplaatst 
kunnen worden. Het plan om dit op deze plek te doen is volkomen idioot te noemen.  

39.  Ja Natuurlijk, plaats zie niet tegen zo'n mooi bos aan, plaats ze dan op Huizen/Kantoren. 
40.  Behalve dat er gebouwd gaat worden in het Hoevelakense bos, met alle drukte die dat weer 

gaat geven, nu ook nog eens een stuk weiland gebruiken voor zonnepanelen. Dit kan echt niet.  
Gebruik fabrieksloodsen om zonnepanelen op te plaatsen, als men dit zo graag wil. Nog liever 
een behoorlijke kerncentrale in Zeeland bij Borsele. 
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Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense 
Bos (vraag 6) 

41.  Het geeft geen pas het mooie bos verstoppen achter glas. 
Met dank aan het toenmalige gemeentebestuur , B en W en gemeente raad die in de jaren 90 
dit stukje HOEVELAKEN verkwanselt hebben. 

42.  Vanaf de Nijkerkerstraatweg richting Hoevelaken moet het landelijk karakter blijven zoals nu in 
de bestemmingsplannen van Amersfoort en Nijkerk staat. De verstedelijking van Amersfoort 
rond het verkeersplein Hoevelaken moet stoppen bij de Nijkerkerstraatweg. Het stuk tussen de 
Nijkerkerstraatweg en het knooppunt Hoevelaken is mogelijk ook het volgende te ontwikkelen 
industrieterrein na de afronding van industrieterrein Vinkenhoef. Het is nog het laatste stuk 
grondgebied van Amersfoort dat nog geen bestemming industriegebied heeft en nog niet 
bebouwd is rondom het verkeersknooppunt Hoevelaken. 

43.  Het doet heel veel afbreuk aan de landschappelijke waarde. 
44.  Is nog veel te zwak geformuleerd. 
45.  Het ziet er lelijk uit.....dit kán écht niet: afschuwelijke entree van ons dorp.  
46.  Dit stuk uitzicht moet gekoesterd blijven   Dit maakt het Hoevelaken Hoevelaken dat is het 

zelfde als we morgen de kerk afbreken omdat daar een Mac moet komen.   Hou de boel de 
boel  

47.  Het zicht op het Hoevelakense bos komt volledig te vervallen, als je wandelt, fiets of met de 
auto bent. Wat is het gevolg m.b.t. schittering op de panelen, geluid, trilling. Het wordt de 
ergste visuele vervuiling die je kunt bedenken, de gevolgen zijn nu nog niet te overzien! 

48.  Toelichting op punt 4: voorstander voor duurzame energie waarover alle kennis vergaard is. Is 
bekend wat de saneringskosten en problemen op termijn zullen zijn. Is bekend in hoeverre het 
milieu wordt bespaard, dit afgezet tegen de fabricage (vervuiling en afval).  
 
Reactie op 7: Wandel je door het Hoevelakense Bos dan kijk je op diverse plekken over de 
weilanden richting de snelweg, straks dus tegen de opstaande zonnepanelen. Het 
Hoevelakense bos krijgt een nieuwe woonwijk, het woonpark, met aansluiting op het 
bestaande bos zodat natuur en wonen elkaar versterken. Woningbouw vraagt hier een flinke 
extra investering om het zo natuurlijk mogelijk aan te leggen. Amersfoort dumpt hier z'n 
voorzieningen?? 

49.  De rand van bos zegt niks over het bos. Een stil bos (en stil Hoevelaken) heeft een veel grotere 
waarde 

50.  Tijdens de informatie-avond, destijds in voormalig restaurant Schep, over de wijziging van de 
gemeentegrens tussen Amersfoort en Nijkerk/Hoevelaken, is ons verzekerd dat dit  weiland 
niet bebouwd zou worden. Juist vanwege de landschappelijke waarde! 

51.  Zie motivatie onder 1 
52.  Als het toch niet anders kan, eerst aanleg van dichte bossingel(s) tussen Nijkerkerstraat/ 

Westerdorpsstraat en het beoogde zonnepanelen gebied , dan pas de realisatie. 
53.  Het verpest de aanblik, en verpest de beleving van 'buiten', van het landelijke bos tot een 

stedelijke  groenstrook.  
54.  Het uitzicht vanuit het bos op de panelen kan door groen beperkt worden 

55.  Er zijn veel betere plaatsen voor zonnenpanelen. Dit is een prachtig stuk natuur. 
56.  En aan ons uitzicht vanuit huis! Zonnepanelen prima maar niet zo in het zicht.  

57.  Absoluut, ook als bewoner van de nijkerkstraat wordt mijn uitzicht compleet verziekt door de 
zonnepanelen. 

58.  afbreuk van het kleine beetje prachtige natuur dat we hebben,  
zetten ze de zonnepanelen in hun eigen natuur. bijv randebroekerbos/ park schothorst. 

59.     laat er liever koeien en paarden lopen , het is toch agrarische grond. 
60.  Dit doet een zeer grote afbreuk aan de natuur en landschappelijke waarde van het 

hoevenlakense Bos    
61.  Ik zie daar liever koeien lopen en een mooi uitzicht op het bos. 
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Commentaar over dorpsentree Hoevelaken en zicht op Het Hoevelakense 
Bos (vraag 6) 

62.  Dit geeft een storend aanzicht op de natuurrijke entree die Hoevelaken op dit moment heeft.  

63.  Als lid van actie comité "Red zwembad de slag" zal ik ook middels onze Facebook pagina 
deze enquête onder de aandacht van de bevolking van Hoevelaken brengen. Ik hoop dat 
deze waanzin tijdig een halt kan worden toe geroepen. De leefbaarheid van Hoevelaken staat 
sterk onder druk gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd. Veel inbreidings locaties. Alles 
kom dicht op elkaar te zitten. Daarnaast wordt er ook afbreuk gedaan aan de oostzijde van 
het Hoevelakense bos door het geplande "woonpark Hoevelaken". Allemaal ontwikkelingen 
die zorgen voor toename van drukte en de Leefbaarheid van Hoevelaken erg negatief 
beïnvloeden. 

64.  Het krijgt een bedrijfsmatig uiterlijk. 
65.  zonnepanelen hebben niks met het landschap te maken 
66.  Het verpest het fraaie zicht in een omgeving die al veel natuurschoon heeft moeten 

prijsgeven. 
67.  Dit heeft geen toelichting nodig, dit spreekt voor zich! 
68.  Zoal hierboven vermeld . Kapitaal vernietiging. Milieuverontreiniging 
69.  Het bos wordt kleiner en kleiner, mede door bouw toekomstige woningen. 
70.  Natuurlijk. Dit soort nodeloze en vaak nutteloze installaties moeten ver van de bewoonde 

wereld geplaatst worden. Koeien zullen zich er niet aan storen. 
71.  Houd de natuur puur, verkracht het niet 
72.  Het grens-weiland wordt volkomen onzichtbaar achter zonnepanelen en vervolgens achter de 

huizen aan de entree Westerdorpsstraat.. 
73.  Natuurlijk! Daar hoef ik niet lang over na te denken. 
74.  Dit is toch echt geen gezicht hoor. 
75.  Mits groene randen worden gerealiseerd. Bovendien beter dit, dan weiland met windmolens 

erop. 
76.  Ben het met de actievoerders eens dat er voldoende andere mogelijkheden zijn voor 

plaatsing van zonnepanelen, het is altijd nog een beter alternatief dan windmolens, maar de 
lokatie waar nu schijnbaar voor gekozen wordt is absurd, daar gaat ons mooie hoevelakense 
bos 

77.  Ja, maar is voor het goede doel! 

3.  
Suggesties voor andere plekken voor zonnepanelen (vraag 1) 

Wat is uw mening over het plaatsen van een zonnepanelen-veld bij de dorpsingang 
van Hoevelaken zoals door Amersfoort voorgesteld? 

1.  ik ben het eens met argumentatie van onze mooie 'voordeur'. TEgelijk ben ik niet tegen 
velden van zonnepanelen, maar zouden die niet aan de westkant van de nijkerkerstraat 
gelegd kunnen worden? dus tussen nijk..straat en A28? Dan is oppervlak weliswaar minder 
groot, maar minder horizonvervuiling. Daarnaast zou gemeente Amersfoort eens kunnen 
kijken (mocht dat nog niet gebeurd zijn) naar het oppervlak van alle hoogbouw die er al is: 
kunnen daar niet gemeentelijke zonnepanelen op geplaatst worden? Verder kan er ook 
geinvesteerd worden in windmolenparken elders. Ik hoop dat gemeente Amersfoort goede 
adviseurs op het gebied van energieneutrale voorzieningen in de arm heeft genomen, want 
de ontwikkelingen gaan heel snel.  

2.  Zou er wel voorkeur aangeven als het meest zuidelijke veld op een andere locatie zou 
komen. Voorstel ten noorden van Gazelle 

3.  Eerst alle beschikbare daken volzetten 
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Suggesties voor andere plekken voor zonnepanelen (vraag 1) 

4.  1. ik zie dat er bouwwerk en dus de vraag of welstand dat ook zou goedkeuren. 
2 via een postcode roos of andere methode kan je veel platte daken eerst voorzien 
3, een combinatie van geluidscherm (die we nog steeds missen) en zonnepanelen zou wel 
een eerder gewenst en acceptabel model zijn. 

5.  Ik vind het schandalig om hiermee de ingang van ons mooie dorp te vervuilen ! 
Gebruik de (platte) daken van de vele bedrijfspanden, scholen, sporthallen. 

6.  Het gebruik van daken voor het plaatsen van zonnepanelen is voor mij wenselijker 

7.  Er zijn betere plaatsen, zoals vóór de stoplichten recht naast de entree van de snelweg. 

8.  Hoort thuis verder buiten de bebouwdekom en in de buurt van industrie. Het is industrie!  

9.  Er zijn veel betere locaties voor dot soort panelen. Daarnaast zijn er meer dan voldoende 
kantoorpanden met een dak waarop nog geen panelen liggen! Lijkt me verstandig dat we die 
eerst vol leggen alvorens tot dit soort ondoordachte besluiten te komen. 

10.  Eens met de stelling van Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar dat er veel betere 
plekken zijn om zonnepanelen te plaatsen, met minder gevolgen voor het uitzicht. Ik ben 
ook voor zonnepanelen, maar dan wel op plekken waar ze geen of veel minder in het zicht 
liggen. Denk aan Dorpshuis De Stuw, Sporthal Ridderspoor en De Slag, Euretco en vele 
andere bedrijfspanden.  

11.  Afbreuk aan de prachtige entree van het dorp. Zonnepanelen kunnen ook op daken van 
bedrijven geplaatst worden, dan heeft niemand hier last van. 

12.  Hetzelfde had ook achter in Hoevelaken geplaatst kunnen worden. 

13.  Er zijn voldoende locaties, waaronder stallen of clubhuis van de hockeyclub die te huur zijn 
die beter liggen en veel minder afbreuk doen. Er is ook prima mogelijkheid om de geluidswal 
hiermee uit te rusten langs de A1 en A28.  

14.  Laten de gemeenten eerst maar eens beginnen om alle daken van huizen, kantoren, 
sportcomplexen, etc. te bedekken met zonnepanelen. Dat si veel effectiever dan die paar 
weilanden. 

15.  Er zijn meerdere mogelijkheden die het landelijke karakter niet verstoren. Denk aan alle 
daken van flats, kantoorgebouwen, woonhuizen etc. Mi  

16.  Voorstel: maak het veld op Vinkenhoef op de strook tussen A28 en Energieweg. Dan blijft 
het aanzicht van het bos bespaard en is bedrijf en energiewinning samengevoegd; deze 
doen geen afbreuk aan elkaar. 

17.  Waarom worden er geen zonnepanelen geplaatst op daken van bedrijven cq 
bedrijventerreinen. Naar voorbeeld van UMC zie artikelen in de media september/  oktober 
2016.  
Op.deze manier heb je geen landschapsvervuiling maar wel de voordelen maar wel 
duurzame energie! 

18.  Doe het op het dak van het Gazelle experience centre. Het is wel een heel raar gezicht als 
je het dorp binnenkomt. 

19.  De fraaie landelijke entree van Hoevelaken wordt volkomen verpest door dit onzalige idee. 
Het is voor mij onbegrijpelijk dat de Raad van de Gemeente Nijkerk hiertegen niet krachtig 
protesteert. Amersfoort heeft op de industrieterreinen ruim voldoende vrije ruimten en platte 
daken voorhanden. 

20.  Gemeente amersfoort heeft in hoogland west genoeg ruimte voor een dergelijk plan 
21.  Zoek eerst alle daken op die nog niet zijn benut. Dit geeft geen landschaps vervuiling 
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22.  Er zijn denk ik genoeg openbare gebouwen waarop zonnepanelen kunnen worden 
geplaatst. Gemeente Amersfoort heeft ook welstandseisen, graag ook respect voor onze 
leefomgeving! 
Zie: Verslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:  Subcommissie Erfgoed  
van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T  
Verslag d.d. 28-06-2016 

23.  Daar moet een betere lokatie voor te bedenken zijn. 
Meer subsidie voor panelen op bedrijfspanden b.v. 

24.  Op de daken van de bedrijven op het bedrijventerreinen is voldoende plaats. 
25.  zonnepanelen horen op daken,zeker in het dichtbevolkte Nederland,daar hoort ieder stukje 

natuur gekoesterd te worden,ook weiland. 
26.  zonnepanelen bij voorkeur op daken plaatsen zodat geen weide-of natuurlandschap 

verloren gaat. 
27.  Er zijn andere locaties die beter zijn dan deze mooie natuurplek loop  
28.  Er zijn ook andere plekken die minder het aangezicht van hoevelaken bepalen 
29.  Wel graag zonnepanelen, maar leg ze langs snelwegen of in Klaverblad 
30.  ontsiering van het landschap (zet ze maar op de afvalberg van smink) 
31.  Hier wordt door vele mensen genoten van dit stukje groen. Er zijn andere lokaties waar 

zonnepanelen geen irritatie oproept. Geeft een negatief imago aan duurzame energie. 
32.  Zonnepanelen bederven het landschap. Ze kunnen beter op daken geplaatst worden. 
33.  Totaal onacceptabel! De natuurlijke inbedding van het Hoevelakense bos gaat verloren door 

een industriële ingreep onder het mom van groen. Veel beter is deze panelen op daken, 
langs snelwegen,op  geluidswallen etc. te monteren. Juist in het zicht van de Amersfoorters 
die zich op deze wijze willen manifesteren. Overigens is de montage niet eens op het zuiden 
georiënteerd! 

34.  Wat een natuurverkrachting ! Panelen op de vele platte daken een veel betereoptie 
35.  Weide gebied ook al is het klein moet beschremd  blijven voor vogels. Ook voor de afvoer 

van het regenwater. Er zijn genoeg platte daken in Amersfoort waarop zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden. !!! 

   

 

Suggesties voor andere plekken voor zonnepanelen (vraag 3) 
 
Deelt u de mening van de Stichting dat B&W en de gemeenteraad van Nijkerk 
zich krachtig moeten verzetten tegen deze plannen van Amersfoort en alles in 
het werk moeten stellen om dit te voorkomen? 
 

1.  Duurzame energie is prima. Maar het hoevelakense bis er achter 'verstoppen' gaat te ver. 
Er zijn vast ook weilanden in vathorst of langs de snelwegen 

2.  Ja, absoluut. Zijn er niet genoeg gemeentedaken waarop zonnepanelen kunnen. 

3.  Er moeten toch andere locaties te vinden zijn, bijv bij het klaverblad 
4.  Duurzame energie, ja. Weilanden volgooien, nee. Er is zoveel meer mogelijk.  

5.  alles wat mogelijk is .  er zijn toch wel andere velden  rondom hoevelaken 
6.  dat het er niet komt er zijn voor amersfoort betere plekken te vinden 
7.  Zonnepanelen kunnen mi ook elders geplaatst worden. Bijvoorbeeld op de daken van 

flatgebouwen of op het industrieterrein de Wieken.  
8.  Gezien het feit dit nodig is/zal zijn voor de toekomst heeft verzetten geen zin. Maar 

kritische vragen stellen en vooral antwoorden krijgen waarmee je iets kan. Planologische 
inpasbaarheid is hier belangrijk.  

9.  Er zijn betere locaties te bedenken. Het overleg tussen de gemeente Amersfoort en 
Nijkerk moet in gezamenlijk overleg tot veel betere oplossingen kunnen komen.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjXhJzqzaDQAhVLahoKHbbfAWsQFggoMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.amersfoort.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3Dbdf2b590-190e-43ee-bdfa-ee3ac34e802d%26owner%3Da46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1%26contentid%3D2897&usg=AFQjCNFgWMopIdXk4La5lF6RTfbyjMvTRA&bvm=bv.138169073,d.d2s&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjXhJzqzaDQAhVLahoKHbbfAWsQFggoMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.amersfoort.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3Dbdf2b590-190e-43ee-bdfa-ee3ac34e802d%26owner%3Da46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1%26contentid%3D2897&usg=AFQjCNFgWMopIdXk4La5lF6RTfbyjMvTRA&bvm=bv.138169073,d.d2s&cad=rja
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjXhJzqzaDQAhVLahoKHbbfAWsQFggoMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.amersfoort.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3Dbdf2b590-190e-43ee-bdfa-ee3ac34e802d%26owner%3Da46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1%26contentid%3D2897&usg=AFQjCNFgWMopIdXk4La5lF6RTfbyjMvTRA&bvm=bv.138169073,d.d2s&cad=rja
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10   De stichting moet zich niet alleen verzetten, maar juist een beter voorstel doen. De 
zonnepanelen moeten er komen, maar bij een andere positie. Bijvoorbeeld aan de 
geluidswallen van de snelwegen. Ik geïntegreerd in het plan voor de natuur om de laak. 
Daarnaast kunnen windmolens overwogen worden in plaats van panelen. Dat is een stuk 
acceptabeler dan een panelenveld op deze locatie.  

11   in opstand komen! zonnepanelen kunnen boven op de gebouwen in het centrum stadhuis, 
nieuwe zwembad amersfoort.. 

12   Kan ook bij/op de weer uitgestelde geluidsschermen langs A28 
13   Kunnen beide gemeentes bij Rijkswaterstaat gedaan krijgen dat de nog te bouwen 

geluidsweringen langs de A1 en A 28 van zonnepanelen worden voorzien en dat 
meetellen in hun gemenste sommetjes? 
Kan de gemeente Nijkerk binnen zijn grenzen ergens gronden vinden om Amersfoort te 
compenseren? 

14   Met steekhoudend argument. 
15   Ik vind het schandalig om hiermee de ingang van ons mooie dorp te vervuilen ! 

Gebruik de (platte) daken van de vele bedrijfspanden, scholen, sporthallen. 

16   De fraaie landelijke entree van Hoevelaken wordt volkomen verpest door dit onzalige idee. 
Het is voor mij onbegrijpelijk dat de Raad van de Gemeente Nijkerk hiertegen niet krachtig 
protesteert. Amersfoort heeft op de industrieterreinen ruim voldoende vrije ruimten en 
platte daken voorhanden. 

17   Tot een rechtszaak toe verdedigen. In deze tijd zou je mogen verwachten dat de overheid 
nadenkt over dergelijke toepassingen of dit combineert. Denk aan zonnepanelen op de 
heuvels van Smink. Hier ligt duur betaald land waar geen woningbouw mag komen. Of 
denk aan de combinatie van geluidschermen / zonnepanelen, twee oplossingen in een! 

18   Amersfoort heeft wel andere locatie in de buurt, denk aan de Koedijkerweg. 

19   Zet ze op nieuwe knooppunt daar zijn tussen de snelwegen gras zat zo maak je een mooi 
stuk snelweg dat duurzaam is en wek de verlichting van de straat verlichting op knooppunt 
op met die panelen die daar op klaverblad staan  

20   Er is elders ruimte genoeg om dit te realiseren zonder dat daar de omgeving mee geschaad 
wordt. 

21   er is ruimte zat voor zonnepanelen aan Amersfoortse zijde, op het toekomstige verkeersplein 
zelf, op de geluidschermen en lange de verschillende bedrijventerrein. Nijkerk zou kunnen 
aanbieden ruimte te ontwikkelen langs de bedrijventerreinen langs de snelwegen. 

22   Alle belanghebbenden zoals omwonenden en gemeente Nijkerk moeten partciperen in deze 
plannen. Mijns inziens zijn er nog diverse locaties rondom Amersfoort te vinden. 

23   Laten ze de zonnepanelen verwerken in de nieuw aan te leggen klaverblad, gebruik ze in of op 
de geluidswallen bijvoorbeeld. 

24   Ik geloof dat er genoeg daken van bedrijven of andere mogelijkheden (bv. geluidswallen naast 
snelweg) zijn om zonnepanelen te plaatsen! 

25   Fraaie uitzicht veranderd in een industrieel veld 
Plaats het eerder kosteloos op de daken van huizen in hoevelaken (Kunnen wij ook profiteren 
ervan) 
En het valt minder snel op dan zo'n veld vol... 
Ik zeg niet doen! Wel plaatsen op daken (waar het hoort) 

26.  Hoevelaken moet groen blijven. Ik ben van mening dat zonnepanelen op gebouwen geplaatst 
moeten worden en anders langs de snelwegen 

27.  Laat de gemeente Amersfoort het oude terrein van het Elisabeth ziekenhuis er mee plaveien. 
Ook op De Isselt is er nog ruimte genoeg om dit in te zetten voor hun plannen. 

28.  Enorme landschaps- 4en milieuverontreiniging er is voldoende ruimte bij Smink langs de A1 . 
Op die vuilstort kunnen heel wat zonnepanelen geplaatst worden. 

29.  Sta achter het idee van zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Er zijn echter genoeg 
weilanden (en beter nog bedrijfsdaken) waar deze panelen naast energie géén irritatie 
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opwekken.  
30.  Het zou beter zijn om particulieren en bedrijven zonnepanelen op hun eigen dak te laten 

plaatsen en deze aanschaf te subsidiëren. Het landschap blijft mooi, en het onderhoud en de 
installatie zijn voor rekening van de eigenaar. Het mes snijdt dan aan 2 kanten. Er zijn 
nauwelijks bedrijven in Nijkerk met panelen op het dak. Een gemiste kans.  

31.  En zich inzetten voor plaatsing elders 
32.  Er zijn veel betere locaties voor dot soort panelen. Daarnaast zijn er meer dan voldoende 

kantoorpanden met een dak waarop nog geen panelen liggen! Lijkt me verstandig dat we die 
eerst vol leggen alvorens tot dit soort ondoordachte besluiten te komen. 

  
 

Suggesties voor andere plekken voor zonnepanelen (vraag 6) 

Het weiland tussen de grens van Amersfoort en het Hoevelakense Bos is Nijkerks 
grondgebied. Dit gebied heeft een agrarische bestemming met landschappelijke 
waarde. Vindt u dat zonnepanelen afbreuk zullen doen aan de landschappelijke 
waarde van Het Hoevelakense Bos? 
 

1.  Natuurlijk!!!! 
Het dak op!! dat is beter. 

2.  Geen mooi agrarisch aanzien, doe dit op gebouwen op een industrieterrein. 
3.  Het is geen gezicht, leg de Isselt  en de Hoef maar vol, daken en gras genoeg, mag Amersfoort 

en zelf van genieten. 
4.  Ja. Kunnen die zonnepanelen ook langs of boven de autowegen geplaats worden. Dan heb je 

er twee keer plezier van. 
5.  Leg de panelen op daken van industriële en rijksweg gebouwen . 
6.  Laat industrie bij industrie, beperking van CO2 uitstoot kan ook door beplanting met bomen. 
7.  Ja Natuurlijk, plaats zie niet tegen zo'n mooi bos aan, plaats ze dan op Huizen/Kantoren. 
8.  Behalve dat er gebouwd gaat worden in het Hoevelakense bos, met alle drukte die dat weer 

gaat geven, nu ook nog eens een stuk weiland gebruiken voor zonnepanelen. Dit kan echt niet. 
Gebruik fabrieksloodsen om zonnepanelen op te plaatsen, als men dit zo graag wil. Nog liever 
een behoorlijke kerncentrale in Zeeland bij Borsele. 

9.  ik ben het eens met argumentatie van onze mooie 'voordeur'. TEgelijk ben ik niet tegen velden 
van zonnepanelen, maar zouden die niet aan de westkant van de nijkerkerstraat gelegd 
kunnen worden? dus tussen nijk..straat en A28? Dan is oppervlak weliswaar minder groot, 
maar minder horizonvervuiling. Daarnaast zou gemeente Amersfoort eens kunnen kijken 
(mocht dat nog niet gebeurd zijn) naar het oppervlak van alle hoogbouw die er al is: kunnen 
daar niet gemeentelijke zonnepanelen op geplaatst worden? Verder kan er ook geinvesteerd 
worden in windmolenparken elders. Ik hoop dat gemeente Amersfoort goede adviseurs op het 
gebied van energieneutrale voorzieningen in de arm heeft genomen, want de ontwikkelingen 
gaan heel snel. 

10.  Zou er wel voorkeur aangeven als het meest zuidelijke veld op een andere locatie zou komen. 
Voorstel ten noorden van Gazelle 

11.  Eerst alle beschikbare daken volzetten 
12.  1. ik zie dat er bouwwerk en dus de vraag of welstand dat ook zou goedkeuren. 

2 via een postcode roos of andere methode kan je veel platte daken eerst voorzien 
3, een combinatie van geluidscherm (die we nog steeds missen) en zonnepanelen zou wel een 
eerder gewenst en acceptabel model zijn. 

13.  Ik vind het schandalig om hiermee de ingang van ons mooie dorp te vervuilen ! 
Gebruik de (platte) daken van de vele bedrijfspanden, scholen, sporthallen. 

14.  Het gebruik van daken voor het plaatsen van zonnepanelen is voor mij wenselijker 

15.  Er zijn betere plaatsen, zoals vóór de stoplichten recht naast de entree van de snelweg. 
16.  Hoort thuis verder buiten de bebouwdekom en in de buurt van industrie. Het is industrie!  
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17.  Ze staan mooier op het dak van huizen en/of gebouwen 
18.  Zonnepanelen op een perceel grond hoort thuis in een industrie wijk. 
19.  Amersfoort heeft veel bedrijventerreinen, met geel gebouwen daarin met platte daken, in het 

bezit van vastgoedeigenaren die maar een ding willen: zo veel mogelijk rendement uit hun 
investering halen. Ik weet (zelf zonnepanelen) dat je een prachtig 'ROI' (return on investment) 
maakt op zonnepanelen. Laat Amersfoort eens echt moeite doen voor de duurzaamheid en 
een langjarig convenant (contract) maken met deze ondernemers, ongetwijfeld lid van een 
bedrijventerreinvereniging, en zo veel loze platte-dak-ruimte verkrijgen voor hun op zich goede 
streven. Ze kiezen voor de (politiek en ambtelijk) makkelijke weg door hun buren met 'de 
rotzooi' op te schepen! 

20.  Ze staan mooier op het dak van huizen en/of gebouwen 
 

21.  Zonnepanelen op een perceel grond hoort thuis in een industrie wijk. 

4.  
Commentaar over / voor Gemeente Nijkerk (vraag 3) 

Deelt u de mening van de Stichting dat B&W en de gemeenteraad van Nijkerk 
zich krachtig moeten verzetten tegen deze plannen van Amersfoort en alles in 
het werk moeten stellen om dit te voorkomen? 
 

1.  Laat de gemeente Nijkerk dit onlogische stuk Amersfoort maar aankopen en de 
Nijkerkerstraat als grens aannemen. 

2.  Zeker Nijkerk moet opkomen voor de belangen van Hoevelaken. Wij zijn een afvoerput 
voor Nijkerk en Amersfoort. Alle ellende mag naar Hoevelaken, koffieshop op 
fietsroutes van de schooljeugd, windmolens en nu zonnepanelen. Ook wij hebben recht 
op een leefbare omgeving. 

3.  Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat deze panelen geplaatst gaan worden. 

4.  Dit was voorheen Hoevelakens grondgebied. Laat Nijkerk het maar weer opeisen van 
Amersfoort. Nog even en Hoevelaken/Nijkerk wordt ook nog door Amersfoort ingelijfd.... 
slechts een kwestie van enige tijd....!!!!! 

5.  Ja hoe meer druk er uitgeoefend wordt betekent  
dus meer kans op  annulering.  

6.  Dit mag niet gebeuren ! 
7.  Alle middelen moeten worden ingezet om dit 'asociale' plan tegen te houden. 

8.  ik vind Nijkerk erg slap als het Hoevelaken aangaat het gebeurt wel als Nijkerk het al 
voor elkaar heeft ik vind ze ook niet alert lopen vaak achter de feiten aan, bekeuringen 
uitdelen  op Amersfoorts grondgebied bewijst het wel  

9.  Nijkerk laat over zich heen lopen. Net als het geluids overlast van de A1 A28 en 
klaverblad. Amersfoortse kant is veel beter geregeld terwijl zij minder overlast hebben 

10.  Dit is een gezamenlijk probleem en Hoevelakers zouden recht moeten hebben om hier 
inspraak te hebben. 

11.  Laat de gemeenteraad van Nijkerk zich eens inzetten voor de burgers, ipv allerlei 
onderzoekjes enzo te starten. 

12.  Daar zijn ze toch voor om de bewoners te vertegenwoordigen? 
13.  Kom nu eens op voor hoevelaken niet alleen nijkerk zaken!!! 
14.  Gezien dit plan impact heeft op de gemeente Nijkerk had de gemeenteraad van Nijkerk 

hier nauw bij betrokken moeten zijn en hadden de inwoners van Hoevelaken ook 
inspraak moeten hebben. 
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15.  Ik heb weinig tot geen vertrouwen in de Nijkerkse politici, ook al komen sommige uit 
Hoevelaken. Maar ik hoop dat zij zich volledig inzetten. 

16.  Ben bang dat de gemeente Nijkerk weinig zal doen, er zal wel een deal gemaakt 
worden over de rug van Hoevelaken. Kijk naar de kruising, staat iedere morgen vast tot 
in het dorp. Waarom? Naar mijn mening om het verkeer vanuit Nijkerk/ Vathorst 
voorrang te geven op de rest. Terwijl wij te kampen hebben met sluipverkeer vanuit 
Terschuur. Hier doet de gemeente ook niets aan. 

17.  In het gemeentebestuur zitten wethouders uit Hoevelaken. Zijn die benaderd? 

18.  B&W en gemeenteraad van Nijkerk dienen zulke plannen van hun buurgemeente onder 
geen beding te accepteren. 

19.  B &W van Nijkerk moet nu eens te meer tonen dat Hoevelaken 100 % bij Nijkerk hoort 
en geen afvoerputje is. 

20.  Dit hadden we kunnen verwachten toen de gemeentegrens verplaatst werd jaren terug. 
Het is nu de taak van de gemeente Nijkerk om er alles aan te doen om er voor te 
zorgen dat dit 
 
gebied niet wordt aangetast. Want als die zonnepanelen er niet komen dan gaat 
Amersfoort tzt. er wel proberen huizen te bouwen of bedrijven.  

21.  Met steekhoudend argument. 
22.  Ik denk dat het tijd is om eens samen te werken als het gaat om het grensgebied 

amersfoort/nijkerk. Zonnepanelen kunnen toch ook op geluidsschermen?  
 

23.  De voorgestelde lokatie is een aantasting van de groene buffer tussen het stedelijke 
gebied van Amersfoort en de landelijke gebied van Hoevelaken. Daarnaast getuigt het 
niet van "goed nabuurschap" om op deze schaal afbreuk te doen aan het leef- en 
woongenot van bewoners van een buurgemeente. 

24.  Met alle respect, maar dit gaat echt alle perken te buiten. Dit is absolute vervuiling van 
het landschap. 
M.i. is er nog plaats genoeg op heel veel fabriekshallen etc. 
Het kleine beetje groen dat we in Nederland nog hebben moeten we heel zuinig op zijn. 

25.  De fraaie landelijke entree van Hoevelaken wordt volkomen verpest door dit onzalige 
idee. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de Raad van de Gemeente Nijkerk hiertegen niet 
krachtig protesteert. Amersfoort heeft op de industrieterreinen ruim voldoende vrije 
ruimten en platte daken voorhanden. 

26.  Tot aan alle benodigde rechtszaken toe verdedigen. 
27.  B&W Nijkerk zou het initiatief moeten nemen om met het georganiseerde 

maatschappelijke leven in Nijkerk/Hoevelaken de gemeente Amersfoort onder druk te 
zetten om dit onzalige idee af te wiujzen. 

28.  Kan me nauwelijks voorstellen dat  in het bestemmingsplan onder agrarische 
bestemming ook grootschalige bouw van zonnepanelen wordt toegestaan.Het 
bestemmingsplan zal dan ook moeten worden aangepast en ik vind dat de gemeente 
Nijkerk en alle inwoners van Hoevelaken daar bezwaar moeten maken tegen de 
"vervuiling" van de entree van Hoevelaken 

29.  
 

Tot een rechtszaak toe verdedigen. In deze tijd zou je mogen verwachten dat de 
overheid nadenkt over dergelijke toepassingen of dit combineert. Denk aan 
zonnepanelen op de heuvels van Smink. Hier ligt duur betaald land waar geen 
woningbouw mag komen. Of denk aan de combinatie van geluidschermen / 
zonnepanelen, twee oplossingen in een! 

30.  Overleg is natuurlijk altijd nodig , maar we kunnen onze milieudoelstellingen natuurlijk 
niet door de buren laten oplossen, wij zullen ook offers moeten brengen voor een 
leefbare planeet in de toekomst. 
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31.  Bij de vaststelling van deze gemeentegrens is dit gebied "verkocht" als natuurbuffer 
tussen kruispunt Hoevelaken en het Hoevelakense bos. De plannen voor een 
zonnepark is het begin van een verstedelijking. Straks komen er waarschijnlijk 
opslagloodsen of appartementen onder deze zonnepanelen, want dan hebben ze 
minder last van schaduw en uitlaatgassen, en werkt dit geheel mooi als "geluidscherm" 
(bestuurlijke onzin dus).. 

32.  verpesting van landschap en de aankoop is destijds gedaan om huizen te bouwen wat 
terecht ook is afgewezen . 

33.  Maak er een beschermd dorpsgezicht van! 
34.  voor het weinige natuur, rust en ruimte en stilte, in de omgeving nijkerk hoevelaken 

wordt al in de loop der jaren steeds minder, door vele kantorengebouwen/ woningbouw.  
graag behouden wat er nu is.  en het staat gewoon niet, 

35.  Totaal mee eens! 
36.  Ik doe mee! 
37.  Als gemeente Nijkerk moeten ze er dwars voor gaan liggen om deze plannen tegen te 

houden, maar ook  het provincie bestuur van gelderland moet hier tegen in verweer komen 
38.  Samen staan we sterk! 
39.  De gemeente Nijkerk maakt zich wel druk over de ontwikkelingsvisie van De Laak, in juli door 

de Gemeente Amersfoort gepresenteerd (noemen ze in hun jargon 'vastgesteld', maar dat is 
niet zo in het oog van de burger, want nog inspraak en wijziging op mogelijk), want daar 
willen ze wel een reactie op geven (gemeentepagina deze week). Hoe zit dat met dit veel 
ingrijpender verhaal? 

40.  een zaak voor de gemeenteraad om zich hiertegen uit te spreken! 
Bij de fusie in 2000 is er besloten voor een groene randgemeente!! 

41.  Hoevelaken is toch niet belangrijk voor Nijkerk. 
42.  Alles moet uit de kast worden gehaald om dit te voorkomen. 
43.  Ja ten zeerste dient de gemeente zich daarvoor hard te maken! 
44.  De gemeente Nijkerk doet al veel te weinig voor Hoevelaken als dorp. 
45.  Advies aan B&W Nijkerk:   Huur Donald Trump in! 
46.  Ik was er indertijd al bang voor, toen dat stuk grond (dat vroeger bij Hoevelaken hoorde) 

verkwanseld werd aan Amersfoort. Hadden ze nooit moeten doen. Eis dat stuk grond terug! 
47.  Overleg zou beter zijn dan krachtig verzet. 

 

5.  
Overige commentaar (vraag 1) 

Wat is uw mening over het plaatsen van een zonnepanelen-veld bij de dorpsingang 
van Hoevelaken zoals door Amersfoort voorgesteld?) 

1.  doen! 
2.  Niet leuk maar wel acceptabel. We moeten als wereldburgers op ons milieu Letten.  Dit ziet er 

niet fraai uit, maar is voor mij wel acceptabel. Vraag 2 vind ik zeer suggestief en vervelend.  Er 
is volgens mij geen hond die voorkeur heeft voor optie 2 

3.  Beter zonnestroom dan een kolencentrale! Stop eens met overal bezwaar tegen maken! 
4.  Alles liever dan windmolens! 
5.  Wat zou de gemeente Nijkerk doen in zulk eenzelfde Situatie?   
6.  We moeten nu eenmaal offers brengen voor een duurzame wereld. Hoe ga je straks aan je 

(achter)kleinkinderen uitleggen dat aan het eind van deze eeuw de temperatuur 4 graden en de 
zeespiegel meerdere meters zijn gestegen omdat oma/opa de zonnepanelen "niet mooi vond" 
of "slecht voor het dorpse karakter"? Dat is niet te verantwoorden. Voor de aarde zijn wij 
allemaal verantwoordelijk en moeten we allemaal ook onze verantwoordelijkheid nemen, in 
plaats van dit collectief op anderen af te schuiven. Ik wil niet zeggen dat het leggen van 
zonnepanelen op deze plek een goed idee is, maar de reactie van de mensen hier is tekenend 
voor hoe een groot deel van de bevolking nog steeds over duurzaamheid denkt: "Allemaal leuk 
en aardig, als ik er zelf maar geen last van heb." Duurzame initiatieven zijn er in en rond 
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Overige commentaar (vraag 1) 
Hoevelaken nog veel te weinig, en als burgers zouden wij ze moeten omarmen, en beter nog, 
zelf moeten aandragen. 

7.  CO2 moet gereduceerd worden. Onze planeet schreeuwt om actie. En als die actie er moet 
komen, heeft dat gevolgen. Juist door zo'n veld te maken wordt het zichtbaar dat er actie is 
genomen. Eigenlijk zouden we juist blij moeten zijn dat in 'ons gebied' zo'n voorziening komt. 
Gratis nog wel. 

8.  Zonnepanelen velden zijn OK, lactose natuurlijk wel in de periferie van gemeenten, 
onopvallend terrein, b.v. Zoals in Almere 

9.  Het zet Hoevelaken meteen op de kaart,het geen de zakenclub graag wil.Het is toch geweldig 
dat een  dorp als Hoevelaken in eigen schone energie kan voorzien waarvoor ze niet zelf hoeft 
te inversteren.  
Wees nu eens vooruit strevens. Een dorp in een weiland is in Nederland niets bijzonders. 

10.  Iedereen wil van alles, maar nimby: not in my backyard, en dat kan nou eenmaal niet 
11.  prima! Waarom altijd in de weerstand? 
12.  Energie transitie is nodig en daar moet je soms wat voor opofferen. 

13.  Door Brussel opgedrongen maatregelen die alleen maar kosten verhogend zijn. Zie 
devdiscussie over windmolens 

14.  Doelstelinngen zijn opgedrongen door Brussel. 

15.  Als langs de randen van het veld begroeing van minimaal 2 meter hoog wordt geplaatst dan is 
voor de wandelaar, fietser, automobilist een groen gebied zichtbaar. Als er een maisveld (= 
agrarisch) zou worden aagelegd is het niet anders. Dus denk constructief mee svp. 

16.  Ik vind deze aktie een hoog 'niet-in-mijn-achtertuin'-gehalte hebben. "We zijn voor 
duurzaamheid, maar willen er geen last van hebben." Als iedereen zo redeneert schiet het niet 
op. We lopen toch al hopeloos achter op dit gebied. 

17.  Komt niets van terecht en het levert niet echt groen rendement op. 
18.  Goed voor opslaan van 'gratis' zonne energie! 

 
 

Overige commentaar (vraag 3) 

Deelt u de mening van de Stichting dat B&W en de gemeenteraad van Nijkerk zich 
krachtig moeten verzetten tegen deze plannen van Amersfoort en alles in het werk 
moeten stellen om dit te voorkomen? 
 

1.  Er moet actie ondernomen worden. Of we het nu leuk vinden of niet. En in dit geval leveren we 
een klein stukje groen in voor iets dat we nog niet eerder hebben gezien. Het is even wennen, 
maar wel de tijd waarin we dit soort acties moeten doen. 

2.  Democratisch besluit. Bij neerleggen dus. 
3.  Voor het milieu maakt niet uit wie wat betaalt. 
4.  Blijkbaar moet ik hier kiezen voor ja of nee. Vandaar mij nee. Er moeten locaties komen om 

panelen neer te zetten. Verzetten is geen optie. Samen zoeken naar alternatieven en water bij 
wijn doen is meer mijn stijl 

5.  Verzet svp tegen windmolens! 
6.  Waarom eventueel niet gezamenlijk?  
7.  Ongetwijfeld 
8.  Het is de minst slechte variant. Ik denk niet dat je de illusie moet hebben dat hier nooit iets 

komt. Dit geeft een garantie voor meerdere jaren een garantie op een bepaalde zicht op de 
natuur. Ik ben ook voor duurzaamheid en daar horen deze initiatieven bij. Ik ben daar niet snel 
op tegen. 
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9.  Ik zou wel eens willen weten wat het rendement is er is veel te weinig voorlichting van de 
overheid of gemeentelijke, wat al die windmolens en zonnepanelen nu bijdragen aan ons netto 
energieverbruik. Als er eens een duidelijke rekensom komt motiveert dat de mensen 
misschien! 

10.  Zonnepanelen zijn een uitstekend middel om energie op te wekken om fossiele brandstoffen te 
besparen. Natuurlijk kijk ik liever naar een stukje weiland maar als ik realistisch ben lijken me 
die zonnepanelen nodig en het went vast erg snel. Als ik in Duidsland of Denemarken rijd en 
de vele weilanden vol zonnepanelen passeer denk ik vaak alleen dat die mensen verstandig 
zijn en met hun tijd meegaan. Kortom een stukje reclame inplaats van tegenstand. 

11.  Het benutten van de gratis zonne energie!!!!! 

 

Overige commentaar (vraag 6) 

Het weiland tussen de grens van Amersfoort en het Hoevelakense Bos is Nijkerks 
grondgebied. Dit gebied heeft een agrarische bestemming met landschappelijke 
waarde. Vindt u dat zonnepanelen afbreuk zullen doen aan de landschappelijke 
waarde van Het Hoevelakense Bos? 
 

1.  Laat een landschapsarchitect hier naar kijken vraag om advies. Als u er een zoekt dan ken ik er 
enkele die hier goed partij in kunnen geven. 

2.  Zijn de steliingen 5 en 6 tegenstrijdig? 
3.  Mogelijk gevaarlijke hinder voor verkeer i.v.b.m.reflectie 
4.  Het zou mooi zijn als de panelen iets verdiept aangelegd kunnen worden zodat je er makkelijk 

over heen kunt kijken. Ik kan niet beoordelen in hoeverre de afbeelding een reeel beeld geeft 
qua hoogte van de panelen. 

5.  Ja, maar is voor het goede doel! 

6.  Mogelijk  gevaarlijke hinder voor verkeer i.v.b.m.reflectie 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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