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bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken ontstaan volgens de VVD kansen om door de 

verplichte natuurcompensatie de groene recreatieve gebieden te versterken. 
Gerwin van Luttikhuizen 

Nijkerk wil recreatieve groene 
zone 
26-11-2016, 07:58 | Van de redactie 
NIJKERK Er moet een groene recreatieve zone komen tussen het Hoevelakense Bos en de 
Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst-Noord. Om de gesprekken hierover met de gemeente 
Amersfoort kracht bij te zetten werd, op initiatief van de VVD, door de gemeenteraad 
unaniem een motie aangenomen waarin de noodzaak van deze zone wordt onderstreept. 

Wijnand Kooijmans 

De motie volgt op een eerdere brief van de Nijkerkse gemeenteraad aan Amersfoort waarin 
deze gemeente wordt opgeroepen af te zien van de aanleg van een energielandschap aan de 
entree van Hoevelaken. Boudewijn van der Woerd (VVD): ,,Door de toenemende 
verstedelijking van Amersfoort en Nijkerk is er een toenemende noodzaak voor het ontzien 
en waar mogelijk versterken van belangrijke natuurgebieden als de Arkemheense polder en 
het Hoevelakense Bos." 

In dit verband verwijst de VVD-fractievoorzitter naar de geschiedenis van de verbreding van 
het riviertje De Laak aan Nijkerkse zijde waar deze aanvankelijk was gepland op 
Amersfoorts grondgebied. De gemeenteraad van Nijkerk heeft zich hier lange tijd tegen 
verzet maar is, mede onder druk dat de verbreding zou worden opgelegd door onder meer de 
provincie, uiteindelijk gezwicht voor deze verbreding. Hieraan werden door de raad wel 
voorwaarden verbonden. Van der Woerd: ,,In de ontwikkelingsvisie Over de Laak van de 
gemeente Amersfoort zijn deze afspraken naar de mening van ons als raad van Nijkerk niet 
afdoende gerespecteerd." 



COMPENSATIE KNOOPPUNT Volgens de liberaal ontstaan bij de reconstructie van 
knooppunt Hoevelaken kansen om door de verplichte natuurcompensatie de groene 
recreatieve gebieden te versterken. Beide gemeenten werken aan plannen waarin een visie 
moet worden vastgelegd voor de groene recreatieve zone. Van der Woerd: ,,Maar een 
gezamenlijke aanpak door beide gemeenten ontbreekt en dat maakt dat er ook geen 
eenduidige gezamenlijke visie is voor de ontwikkeling van deze groene zone tussen beide 
gemeenten." 

Dat maakt, zo vindt de VVD-er, dat daardoor initiatieven in het gebied niet zijn te toetsen aan 
een integrale gezamenlijke visie en daardoor mogelijk zelfs strijdig zijn met het bereiken van 
een groene recreatieve zone. In dit verband wijst hij op de plannen voor de aanleg van een 
tuinpark in Vathorst. Het gaat hier om een volkstuinencomplex waarvoor door de deelnemers 
zelf een plan wordt ontwikkeld. Het eerste initiatief is door Amersfoort afgewezen maar de 
Nijkerkse raad vindt de gekozen plek strijdig met de afspraken. 

Van der Woerd: ,,De inwoners van zowel Nijkerk als Amersfoort zijn gebaat bij de 
versterking van een dergelijke recreatieve zone. Dat maakt het nodig zo snel mogelijk met 
Amersfoort in gesprek te gaan om te komen tot een gezamenlijke integrale visie. Over de 
beoogde aanpak en de realisatie moet door beide gemeenteraden een besluit worden 
genomen." De gemeenteraad van Nijkerk wil in januari 2017 de uitkomst van de komende 
gesprekken op de agenda zien geplaatst. 

Van Veelen ziet de motie als een ondersteuning voor hem in de komende gesprekken met 
Amersfoort. En is hoopvol gestemd over de uitkomsten. ,,Ik denk dat wij een goed resultaat 
bereiken." 
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