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Geachte heer, mevrouw, 

 

Begin 2019 is de ontwikkelingsvisie van Ons Hoevelakense Bos en Omgeving (Visie) vastgesteld in 

de gemeenteraad. Het doel van de Visie is om de recreatieve druk op het Hoevelakense Bos te 

beperken. In essentie worden gebruikersgroepen uit elkaar gehaald en wordt er meer ruimte gemaakt 

voor recreatief mede-gebruik rondom landgoed Hoevelaken. Landgoed Hoevelaken wordt het bos 

voor recreatief wandelen. Voor parkeren, wandelaars met loslopende honden en fietsers wordt vooral 

ruimte gemaakt buiten landgoed Hoevelaken.  

 

De ontwikkelingsvisie is onderdeel geweest van het dialoogproject ‘Samen aan Zet’. Het project ‘Ons 

Hoevelakense Bos en Omgeving’ is één van de (succesvolle) projecten uit ‘Samen aan Zet’ dat nog 

niet is afgerond en dit jaar nog doorloopt en grotendeels wordt gefinancierd uit het dialoogbudget.  

 

Aansluitend op deze Visie is de afgelopen periode een voorlopig uitvoeringsplan opgesteld door 

Geldersch Landschap & Kasteelen, de gemeente Amersfoort en de gemeente Nijkerk. Het gebied dat 

in de visie beschouwd is, ligt op het grondgebied van genoemde twee publieke partijen, Geldersch 

Landschap & Kasteelen als particulier eigenaar van landgoed Hoevelaken en van diverse andere 

particulieren.  

 

Deze brief sluit aan op de Raadsinformatiebrief van 17 december 2020 en heeft als doel om een 

toelichting te geven op het voorlopig uitvoeringsplan welke dit jaar verder wordt uitgewerkt tot een 

inrichtingsplan. Met deze brief informeren wij u over de inhoud van het uitvoeringsplan Ons 
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Hoevelakense Bos en Omgeving en de vervolgstappen om te komen tot een definitief inrichtingsplan. 

Hiervoor worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• Kenmerken van het uitvoeringsplan; 

• Inhoudelijke verdieping aan de hand van recreatief gebruik; 

• Communicatie en participatie; 

• Vervolgstappen en planning. 

 

Kenmerken van het uitvoeringsplan 

De Visie bestaat uit een grote verzameling van allerlei mogelijke maatregelen, ‘rijp en groen’ door 

elkaar, die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het Hoevelakense Bos. Deze maatregelen, 

verder uitvoeringspunten genoemd, zijn in enkele sessies met Geldersch Landschap & Kasteelen, 

gemeente Amersfoort en gemeente Nijkerk doorgenomen en er is een selectie gedaan welke 

maatregelen wel en niet worden meegenomen in het uitvoeringsplan.  

De selectie is in eerste instantie uitgevoerd aan de hand van de vraag of het uitvoeringspunt 

essentieel is voor de doelstellingen van de Visie. De uitkomsten van deze analyse zijn verwerkt in de 

uitvoeringskaart door elke uitvoeringspunt een kleur mee te geven.  

• groen wordt meegenomen en uitgewerkt in het gezamenlijk definitieve ontwerp- en 

uitvoeringsplan; 

• zwart wordt misschien of op nader te bepalen moment meegenomen en uitgewerkt in het 

gezamenlijk definitieve ontwerp- en uitvoeringsplan; 

• rood wordt niet meegenomen en uitgewerkt in het gezamenlijk definitieve ontwerp- en 

uitvoeringsplan.  

Door deze selectie is focus gelegd op de essentiële onderdelen in het plan; de groene onderdelen en 

zijn daarmee onderdeel van het op te stellen inrichtingsplan. De rode onderdelen vormen geen 

onderdeel van het inrichtingsplan. Het gaat hierbij om onderdelen die niet direct bijdragen aan de 

doelstellingen van het Hoevelakense Bos of die niet zijn meegenomen in autonome ontwikkelingen of 

gemeentelijk beleid. In de bijlagen is een tabel en de gebiedskaart toegevoegd waarin alle 

uitvoeringspunten zijn aangegeven. 

 

Bij de uitwerking van het inrichtingsplan liggen de volgende uitdagingen: 

1. Het basispakket is van belang om te voorzien in de doelstellingen van de Visie. Bij de nadere 

uitwerking zal continue aandacht moeten zijn voor de samenhang van de uitvoeringspunten; 

2. Focus ligt op het ontvlechten van recreatief gebruik in het Hoevelakense Bos. Het bos dient in 

eerste instantie wandelbos te zijn en alle nevenfuncties dienen te worden verplaatst buiten het 

landgoed. Het gaat hierbij om onder andere fietsers over de Noord-Zuid verbinding door het 

bos, paarden langs de bosbaan en het weren van loslopende honden; 

3. Veel uitvoeringspunten hebben hiermee een gebied overschrijdende samenhang: 

• Een randvoorwaarde voor het opheffen van een recreatieve functie is dat vervanging 

of alternatief gerealiseerd is; 

• De samenhang van de uitvoeringspunten is groot en dient integraal te worden 

aangepakt. De beheerders zijn verantwoordelijk voor hun eigen gebied en hanteren 

een eigen projectaanpak in het gebied rondom het Hoevelakense Bos. Het 

voorbereiden en realiseren van de uitvoeringspunten worden bepaald door de te 

doorlopen bestuurlijke en juridische processen en hiermee samenhangend de 
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fasering in de tijd. Hiermee vormt de planning en afstemming van de 

uitvoeringspunten per beheerder een belangrijk aandachtspunt in de planvorming; 

4. De noodzakelijke gronden zijn niet allemaal in bezit van de drie beheerders. Diverse gronden 

zijn particulier bezit welke noodzakelijk zijn om het uitvoeringsplan te realiseren. 

 

Inhoudelijke verdieping aan de hand van recreatief gebruik 

Het recreatief gebruik van het Hoevelakense Bos bestaat voornamelijk uit de hieronder genoemde  

functies, ze worden per onderwerp kort toegelicht op welke wijze hiermee wordt omgegaan in het 

voorlopig uitvoeringsplan.  

• Entrees en parkeren 

Momenteel kent het Hoevelakense Bos twee parkeerplaatsen, aan de Nijkerkstraat aan de 

noordzijde en aan de Westerdorpsstraat aan de zuidzijde. Beide worden opgeheven en 

krijgen een nieuwe locatie ter hoogte van de Hanze tunnel aan de Nijkerkerstraat en 

respectievelijk bij Woonpark Hoevelaken.  

De huidige parkeerplaatsen bij ‘Overbos’, het ‘Van Lodenstein’ college en het voetbalveld in 

Hoevelaken blijven beschikbaar als entrees voor het gebied. 

• Nadruk op natuur  

In het gebied rondom het Hoevelakense Bos zijn drie locaties aangemerkt met specifieke 

natuurwaarde; het gebied tussen ‘Overbos’ en Nijkerkerstraat, het gebied ter plaatse van de 

‘vogelvijver’ ten oosten van het Hoevelakense Bos en de kern van het gebied in het nieuw 

open te stellen deel van Hoevelakense Bos-Zuid. 

• Wandelen 

Het Hoevelakense Bos wordt een gebied voor wandelaars. Het wandelgebied wordt uitgebreid 

aan de zuidzijde en aan de westzijde. Belangrijk punt van aandacht bij de uitwerking is het feit 

dat de verbinding van beide delen over particuliere gronden gaat. In het huidige 

Hoevelakense Bos gaan de honden aan de lijn. 

• Honden, los, aangelijnd en uitrenveld 

In de nieuw te ontwikkelen gebieden, Hoevelakense Bos-Zuid, en -West (Nijkerkerstraat) 

mogen de honden los op de paden en zijn hondenuitrenvelden voorzien. Eén wordt 

gerealiseerd in het gedeelte Nijkerkstraat en de tweede, indien mogelijk, bij Hoevelakense 

Bos-Zuid. 

• Fietsen 

Het huidige noord-zuid fietspad over het landgoed wordt opgeheven en vervangen door het 

fietspad ten oosten van het Hoevelakense Bos op grondgebied van Amersfoort. De wens is 

voor alle partijen aanwezig om dit daadwerkelijk te realiseren. Dit is echter nog geen gelopen 

race; de route is niet geheel in bezit van de gemeente Amersfoort en de financiële dekking is 

niet rond. Het huidige fietspad wordt pas opgeheven als de nieuwe route is gerealiseerd.  

De fietsverbinding oost-west (Veenwal) blijft bestaan en wordt verbeterd.  

• Paarden 

Doelstelling is dat de paarden geen gebruik meer gaan maken van de boslaan. Zij krijgen een 

nieuwe route aan de westzijde en aan de oostzijde van het Hoevelakense Bos. De route aan 

de westzijde is grotendeels op grondgebied van Amersfoort en van particulieren. De route aan 

de oostzijde dient te worden vormgegeven door particuliere gronden en gronden in het bezit 

van de gemeente Nijkerk. De haalbaarheid van de paardenroutes buiten het Hoevelakense 

Bos dient nog nader onderzocht te worden in afstemming met de paardenclubs. 
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Communicatie en participatie 

Geldersch Landschap & Kasteelen, gemeente Amersfoort en de gemeente Nijkerk hebben 

afgesproken om de overkoepelende communicatie af te stemmen. Medio mei wordt een bijeenkomst 

georganiseerd door Geldersch Landschap & Kasteelen en gemeente Nijkerk met een 

vertegenwoordiging van de deelnemers van het participatietraject van de Visie. Het doel van de avond 

is om nadere toelichting te geven op de gemaakte keuzes om te komen tot het voorlopig 

uitvoeringsplan en eventuele vragen en opmerkingen mee te nemen in de uitwerking van het 

inrichtingsplan. 

Het inrichtingsplan van de Nijkerkerstraat, welke belangrijke raakvlakken heeft met het Hoevelakense 

Bos, wordt de komende periode behandeld in de gemeenteraad van Amersfoort. Bestuurlijke 

vaststelling van de gemeente Amersfoort is van belang voor de integrale ontwikkeling van het 

uitvoeringsplan Hoevelakense Bos. 

 

Financiën 

Het programma ‘Samen aan Zet’ voorziet voor een deel in het budget van de inzet van de 

projectleider en adviseurs. Budget bedraagt voor 2021 € 25.000,-.  

De kosten van het uitvoeringsplan zijn nog onduidelijk. Als eind dit jaar het uitvoeringsplan een vervolg 

heeft gekregen in een definitief inrichtingsplan, wordt eveneens een begroting toegevoegd. Dit is 

eveneens een volgend besluitmoment in de gemeenteraad. Momenteel is een budget gereserveerd in 

het PRMI van €250.000,- voor de jaren 2021-2023. 

 

Vervolgstappen en planning 

In de komende periode wordt het voorlopig uitvoeringsplan uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Het is de 

planning om dit uitvoeringsplan eind 2021 gereed te hebben en bestuurlijk te kunnen vaststellen 

eerste kwartaal 2022. Het inrichtingsplan bestaat uit de volgende documenten voor de beoogde  

besluitvorming: 

• Definitieve ontwerprapport; 

• Definitieve ontwerptekeningen van alle uitvoeringspunten; waar onder verhardingen, 

waterhuishouding, groen en diverse inrichtingselementen in het maaiveld; 

• Uitvoerings- en faseringsplanning; 

• Kostenraming op basis van Definitief Ontwerp; 

• Welke partij is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. 
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Na bestuurlijke vaststelling door het college kan het plan in fases worden uitgevoerd. Het is op dit 

moment niet te overzien welke onderdelen van het plan wanneer daadwerkelijk gerealiseerd kunnen 

worden. Dat is een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan. De uitvoering is o.a. afhankelijkheid 

van planvormingsprocessen van de gemeente Amersfoort en Nijkerk en de realisatie van knooppunt 

Hoevelaken is eveneens een belangrijk raakvlak. 

Dit najaar willen we u in een beeldvormende vergadering verder informeren over de stand van zaken 

van de concrete uitwerking van het inrichtingsplan.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

mevrouw drs. R.C.B. de Jong  de heer mr. drs. G.D. Renkema 
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Bijlage 1: Voorlopig Uitvoeringsplan, tabel met uitvoeringspunten 

 

In deze bijlage is voor de vier deelgebieden van het Hoevelakense Bos aangegeven welke status de 

uitvoeringspunten hebben in het uitvoeringsplan. De status wordt bepaald door de kleur van tekst in 

de tabel.  
Middels het kleurgebruik zijn alle uitvoeringspunten van een categorie voorzien.  

• groen wordt meegenomen en uitgewerkt in het gezamenlijk definitieve ontwerp- en 

uitvoeringsplan; 

• zwart wordt misschien of op nader te bepalen moment meegenomen en uitgewerkt in het 

gezamenlijk definitieve ontwerp- en uitvoeringsplan; 

• rood wordt niet meegenomen en uitgewerkt in het gezamenlijk definitieve ontwerp- en 

uitvoeringsplan.  

  

Deelgebied Oost 
Uitvoeringspunten: gebied ten oosten van het Hoevelakense Bos 

Ontwikkelen van bloemrijke bermen en graslanden langs bestaand Klompenpad (Laaksepad) 

Bijzonder erfgoed in Hoevelaken op een aantrekkelijke manier te ontsluiten voor jong en oud (incl. 

project Galgenpol / Executieplaats en vergroten zichtbaarheid Huize Hoevelaken) 

Het idee is om bijzondere plekken in Hoevelaken zichtbaar te maken.  

Uitbreiding boerenlandpaden netwerk – particulieren 

Het idee is om erfpaden, aangegeven met ‘schakels’ op de kaart, in het gebied, te verbinden met een 

doorlopend pad.  

Onderzoek naar ruiterroute door weilanden op particuliere gronden en/of in bermen van de wegen 

Met ruiterverenigingen een route uitwerken in Oost, doorsteken over het landgoed en aansluiten op 

ontwikkelde route op grondgebied van Amersfoort. 

Verkeersluw maken straten in het gebied. 

(in samenhang met ruiterpadenstructuur) 

Stimuleringsregeling kleine particuliere recreatieve initiatieven 

Het idee is om kleinere initiatieven te ondersteunen voor bv klompengolf, lokaal winkeltje, theetuintje 

enzo.  

Stimuleringsregeling kleine particuliere landschappelijke initiatieven (landschapsontwikkeling gericht 

op kleinschalig slagenlandschap- o.a. elzensingels) 

Parkeerplaatsen bij de voetbalvelden/begraafplaats als startpunt voor wandelroutes aangeven. 

Hondenuitrenveld ter plaatse van P-voetbalveld/begraafplaats. 

Locatie Sparrendam.  

Sparrendam is particulier bezit. Idee is om dit meer maatschappelijk te benutten en van meerwaarde 

laten zijn voor het gebied. 

(Sparrendam kent een eigen dossier binnen de gemeente Nijkerk, staat los van OHBO) 
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Deelgebied Zuid 
Uitvoeringspunten: gebied ten zuiden van de Westerdorpsstraat ter hoogte van het 

Hoevelakense Bos 

Ontwikkelen bloemrijke graslanden 

Aansluiten bosgebied op omgeving en P-plaats bij Van Lodenstein College aan de Zuiderinslag 

Ontwikkelen omheind honden-uitrenveld bij entree 

Wandelpaden ligging uitwerken van het gebied 

Oversteekbaarheid / verkeersveiligheid Westerdorpsstraat 

Aansluiting op natuurgebied de Schammer via Station Hoevelaken. 

(onder A1 als onderdeel van knooppunt Hoevelaken is vervallen. Is niet opgenomen in TB Knpt 

Hoevelaken) 

 

Deelgebied Hoevelakense Bos 
Uitvoeringspunten: gebied van het huidige Hoevelakense Bos, van Westerdorpsstraat tot 

‘Overbos’ 

Locatie nieuwe parkeerplaatsen Woonpark Hoevelaken  

Aansluiting  brug & parkeerplaats Woonpark Hoevelaken op wandelroutes in het Hoevelakense Bos 

Realisatie brug (t.b.v. ontsluiting P woonwijk naar landgoed) 

Opheffen P-plaats Westerdorpsstraat in het bos 

Locatie nieuwe parkeerplaatsen Old Peppermill  

Aansluiten parkeerplaats Old Pepper Mill op wandelroutes 

Opheffen P-plaats Nijkerkerstraat in het bos 

Depotdogs voor honden (Afhankelijk van beleid gemeente Nijkerk. Huidig beleid is opruimplicht en 

geen depotdogs. 

Verbetering fietsveiligheid Veenwal vanaf Nijkerkerstraat t/m Sparrendam 

Autoroute voor bewoners in bos met veilige uitrit ter hoogte van Nijkerkerstraat 24 

Wandelpadennet optimaliseren (opheffen, aanleggen en herprofileren van paden met aandacht voor 

historische structuren) 

Inhoud en locaties bebordingen, aanwijzingen en infopanelen in gebied rondom Hoevelakense Bos 

Nieuwe ruiterroute  (alleen verbinding met andere routes) 

Zonering honden-aanlijnbeleid in het Hoevelakense Bos 

Kidsklompenpad Laaksepad in het Hoevelakense Bos 

Aanleggen van een vogelkijkhut (onderdeel van Kids Klompenpad, er is een vogelkijkscherm 

voorzien)  

Voorzien in een huttenbouwbos (is reeds in het bos aanwezig en onderdeel van Kids Klompenpad) 
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Deelgebied West 
Uitvoeringspunten: gebied ten westen van het Hoevelakense Bos 

Aansluiting recreatiepaden op Old Pepper Mill en oversteekbaarheid / verkeersveiligheid 

Nijkerkerstraat ter plaatse 

Locatie nieuwe parkeerplaatsen bezoekerschuur  

Fietsroutes omleggen, realiseren nieuw fietspad ten westen van Hoevelakense Bos 

Verbeteren verkeersveiligheid / oversteekbaarheid Nijkerkerstraat thv Hanze tunnel/bezoekersschuur.  

Inrichting gronden Nijkerkstraat (incl. woningen, ontsluitingen, bos, beplanting en watergangen.) 

Inrichting voorzieningen Nijkerkstraat (incl. wandel- en fietspaden, fietspad Noord-Zuid verbinding, 

parkeerplaats, honden-uitrenveld, paardenroute en speelvelden.) 

Vervallen uitvoeringspunten: Bezoekerschuur, Natuureducatie, verkoop streekproducten en specifiek 

beheerder. 

Aansluitingen op het bos door weilanden aangrenzend aan het Hoevelakense Bos (in gemeente 

Nijkerk) 
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Bijlage 2: Voorlopig Uitvoeringsplan, uitvoeringskaart 

 


