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1. Inleiding
Aanleiding
De dialooggroep ‘Wonen en woonomgeving’ heeft
‘de uitbreiding en verbetering van het Hoevelakense
Bos’ op de agenda gezet in het kader van het
programma ‘samen aan zet’ (voorstel nr. 2b uit
Liefde voor Nijkerk 2017). De raad van Nijkerk
heeft vervolgens groen licht gegeven om een
ontwikkelingsvisie en uitvoeringsplan op te stellen
en een aanzet te maken met de uitvoering.
We vatten de probleemstelling als volgt samen:
Het Hoevelakense Bos kan (de groei van) de
recreatieve druk niet meer aan met als gevolg dat de
cultuurhistorische, ecologische en landschappelijk
waarden afnemen. Tevens zijn diverse vormen van
recreatief gebruik soms conflicterend1.
Doelstelling
De gemeente Nijkerk heeft in het voorjaar van
2018 het initiatief genomen om een planproces
te organiseren voor het Hoevelakense Bos en zijn
omgeving waarbij alle betrokkenen actief mee
kunnen denken over de toekomst van het bos en zijn
omgeving. Het doel van het open planproces werd als
volgt geformuleerd:
Met alle betrokken komen tot een visie voor de toekomst
van het Hoevelakense Bos en omgeving met een concreet
financieel haalbaar uitvoeringsplan voor de komende
jaren om de recreatieve capaciteit van de omgeving van
het Hoevelakense Bos te vergroten, de recreatieve druk
beter te verdelen waarbij de historische en ecologische
waarden worden behouden en waar mogelijk ontwikkeld.
In dit rapport wordt de ontwikkelingsvisie
beschreven. In de visie wordt aansluitend op
bovenstaande doelstelling toegelicht hoe
• de historie waarde kan worden behouden,
• de natuurwaarde kan worden versterkt,
• de recreatieve druk in het plangebied beter kan
worden verdeeld,
• de recreatieve mogelijkheden in de omgeving van
het bos kunnen worden uitgebreid.
1
Lees meer over de aanleiding en de opgave
in het startdocument van 25 mei 2018 dat te vinden
is op de projectwebsite www.onshoevelakensebos.nl

Na vaststelling van de visie wordt begin 2019 een
uitvoeringsplan opgesteld waarin concreet projecten
en maatregelen worden benoemd. Sommigen
zullen door de gemeente en grondeigenaren ter
hand worden genomen, andere bieden ruimte
aan burgerinitiatieven om (een bijdrage aan de)
uitvoering te geven van de visie.

2. Huidige situatie
Om de mogelijkheden voor het Hoevelakense
Bos te onderzoeken wordt het bos in een ruime
context bekeken. De grenzen van het plangebied/
onderzoeksgebied worden gevormd door (vanaf het
zuiden met de klok mee): A1, Nijkerkerstraat, A28,
Hooglandseweg, de Laak, Nijkerkerveenweg en de
dorpsrand van Hoevelaken, Westerdorpsstraat en
Koninginneweg.
Bij de start van het planproces is een analyse
gemaakt van de huidige situatie van het plangebied.
Ook de beleidscontext van het plangebied is in
deze analyse meegenomen waaronder de status
als rijksmonument van het Hoevelakense Bos. Deze
analyse is te lezen in het startdocument.

3. Proces stappen
Om tot een ontwikkelingsvisie voor het Hoevelakense
Bos en Omgeving met draagvlak onder betrokkenen
te komen, is een interactief planproces georganiseerd
waarin iedereen mee kon denken. De volgende
bijeenkomsten werden georganiseerd:
• Op 30 mei zijn alle bewoners en grondeigenaren
uitgenodigd voor een bijeenkomsrt in dorpshuis
de Stuw. Ze kregen een op het proces en
konden hun eerste ideeën geven. Met
enkele sleutelfiguren zijn vooraf persoonlijke
gesprekken gevoerd.
• Op 8 juni was de dag van Ons Hoevelakense
Bos & omgeving: in een tent in het bos konden
mensen ideeën inbrengen. Dat leidde tot een
groslijst van ideeën (zie bijlage)
• Het werkteam ordende op 18 juni de ideeën en
legde de basis voor de kansenkaart (zie bijlage).
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Het werkteam is een groep mensen die zich rond
‘de dag van Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’
heeft aangemeld om actief aan het project mee
te werken. Het werkteam vormt een afspiegeling
van alle betrokkenen.
Op de dorpsdag Hoevelaken op 25 augustus
gaven veel mensen hun mening over de
kansenkaart op de markt van Hoevelaken.
In het eerste openbare atelier op 12 september
werd in de Stuw gewerkt aan de basis voor de
ontwikkelingsvisie. De avond werd voorbereid
door het werkteam.
Tijdens het tweede openbare atelier op
10 oktober werden in de Stuw de concept
ontwikkelingsvisie aangescherpt en dilemma’s
uitgewerkt. Ook deze avond werd voorbereid
door het werkteam.
Tijdens het hele proces werden regelmatig
nieuwsbrieven verstuurd en kon iedereen
het verloop van het project volgen op de
projectwebsite www.onshoevelakensebos.nl.

3.1 Spelregels
Bij de start van het proces heeft de gemeente Nijkerk,
als initiatiefnemer, de doelen en randvoorwaarden
opgesteld voor het open planproces. Deze zogeheten
spelregels zijn als volgt omschreven:
Proces en rollen
• De dialooggroep wonen en woonomgeving
uit het project ‘samen aan zet’ agendeert

stappen

mrt

april

mei

juni

juli/aug

sept

•
•

•
•

dit open planproces. De gemeente Nijkerk is
initiatiefnemer in de uitvoering van het proces.
Zij regelt een kwartiermaker (ontwerpbureau
Terra Incognita) om het proces te begeleiden en
ideeën uit te werken
De grondeigenaren van grootste stukken grond
werken samen met de gemeente aan de visie.
Overige grondeigenaren en bewoners worden
met voorrang geïnformeerd over het proces
en de aanpak en worden uitgenodigd om te
adviseren bij het maken van het plan.
Alle andere betrokkenen worden uitgenodigd om
te adviseren bij het maken van het plan.
Het plan én de adviezen die hierover zijn
gegeven worden aangeboden aan de
gemeenteraden van Nijkerk en Amersfoort en
aan de grondeigenaren. De overheden nemen
over de visie en in te zetten realisatiemiddelen
een besluit. Grondeigenaren beslissen zelf over
de ontwikkeling van hun grond.

Inhoud/beleid
• Doel is om de recreatieve mogelijkheden
en capaciteit van de omgeving van het
Hoevelakense Bos te vergroten en het aantal
recreanten en de recreatieve druk op het
historische bos te verminderen.
• Er wordt gewerkt binnen randvoorwaarden van
het rijksmonument.
• Behoud van tenminste de bestaande
natuurwaarden, danwel compensatie in de

okt

nov/dec

jan/feb

maart

april

zomervakantie

1. voorbereiding, analyse en randvoorwaarden
2. Aftrap & kansenkaart
3. Ontwikkelingsvisie
4. Uitvoeringsplan
5. Feestelijke start uitvoering

openbaar atelier (particiapatiebijeenkomst)
werkteam
college en/of raad

Stappen en Participatiemomenten
Planproces Ons Hoevelakense Bos
& omgeving
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directe omgeving.
Behoud (door ontwikkeling) van de
cultuurhistorische identiteit van het
Hoevelakense Bos.
Uitbreiding woonwijken behoort niet tot de
mogelijkheden.
Ontwikkeling van nieuwe ‘landgoederen/
landhuizen’ is mogelijk wanneer dat
meerwaarde biedt voor openbare recreatie en/
of landschappelijke kwaliteit.
Nieuwe recreatieve ontwikkelingen zijn gericht
op lokale bewoners van de gemeentes Nijkerk en
Amersfoort (en niet op de regio).
Het beleid van betrokken overheden en
grondeigenaren is in beginsel uitgangspunt.
Gelijktijdig biedt het open planproces alle ruimte
voor een brede inbreng om het gezamenlijke
doel te bereiken en deze mogelijkheden tegen
elkaar af te wegen. Grondeigenaren beslissen na
deze afweging zelf over de ontwikkeling op hun
grond.

Financieel
• Doel is om een financieel haalbaar
uitvoeringsplan te maken.
• De gemeente Nijkerk beschikt over een
budget om bij te dragen aan uitvoering. Zij
zet het uitvoeringsbudget in overleg met
grondeigenaren en betrokkenen. Bijdrage van
derden (in uren en/of budget) is voorwaarde
voor de uitvoering.
• De gemeente Nijkerk ondersteunt waar mogelijk
kansrijke initiatieven van particulieren met
subsidie en/of beleidsruimte en/of advies.
• De gemeente Nijkerk koopt in principe geen
gronden.

4. Bredere context,
ontwikkelingen en kaders
De geplande uitbreidingen van woonwijken in
de omgeving van het plangebied vormen een
uitgangspunt (o.a. Vathorst, Bouwfondsterrein
en Nijkerkerveen). Door deze uitbreidingen zal de
recreatieve druk op het gebied verder toenemen.
Voor de ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos &
Omgeving’ zijn verder drie kaders van belang.

4.1 Ruimtelijke Verkenning Groen recreatieve zone
Amersfoort en Nijkerk.
De gemeenten Amersfoort en Nijkerk stelden in juli
2017 een intergemeentelijke verkenning op voor ‘de
groene buffer’ tussen Amersfoort en Nijkerk. Deze
ambtelijke verkenning is gebaseerd op het beleid van
beide gemeentes voor deze groenzone.
Aanleiding was de vraag in hoeverre de noodzakelijke
bos- en natuurcompensatie als gevolg van de
uitbreiding Knooppunt Hoevelaken in 2022 kan
bijdragen aan een versterking van de groen/
recreatieve zone. Ambitie is om de zone groter,
aantrekkelijker, toegankelijker en robuuster te
maken en meer ruimte te bieden aan recreatieve
ontwikkelingen. Het Hoevelakense Bos en Omgeving
maakt onderdeel uit van de visie Groene Buffer.

Visiekaart groen recreatieve zone
Gemeente Nijkerk en Amersfoort
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4.2 Ontwerp tracébesluit knooppunt Hoevelaken en
natuurcompensatie
In het kader van de ontwikkeling van Knooppunt
Hoevelaken worden door de verbreding van de A28
een klein deel van het Hoevelakense bos gekapt. De
verbreding van de A1 brengt kap van het bos ten
zuiden van de Westendorpstraat met zich mee. In
het kader van het hele project van het knooppunt
wordt gezocht naar ruimte voor natuurcompensatie
(boscompensatie vormt daar een onderdeel van). Dit
proces is nu gaande en de uitkomsten liggen nog niet
vast. Het gehele plangebied van ‘Ons Hoevelakense
Bos & Omgeving’ is een van de zes proritaire
zoekgebieden voor deze compensatie (zie bladzijde
61 van het landschapsplan knooppunt A1 A28
Hoevelaken, augustus 2018 - Combinatie A1/A28)
die in een bestuurlijk overeenkomst zijn vastgelegd.
Daarbij moet aandacht zijn voor autochtoon bos uit
de regio (en geen eiken uit Hongarije).
Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk zijn actief
bezig om 20 hectare natuurcompensatie aansluitend
aan het Hoevelakense Bos te laten landen, maar zijn
daarbij afhankelijk van de keuzes en mogelijkheden
van grondeigenaren. Zolang afspraken niet definitief
zijn, blijft de huidige situatie als uitgangspunt voor
de ontwikkelingsvisie voor ‘Ons Hoevelakense Bos &
Omgeving’.

4.3 Nijkerkerstraat Amersfoort
De gemeente Amersfoort voert met een
ontwikkelende partij gesprekken voor de meeste
gronden binnen de gemeente Amersfoort die ten
oosten van de Nijkerkerstraat en ten westen van
het Hoevelakense bos liggen. Afspraak is daarbij om
het hele gebied grotendeels openbaar toegankelijk
te maken en een functie te geven voor recreatie en
natuurontwikkeling.
Om het gebied openbaar toegankelijk te maken is
het uitgangspunt dat het landschap transformeert
van 100% privaat naar meer dan driekwart openbaar.
Nog niet met alle grondeigenaren binnen dit
deelgebied zijn persoonlijke gesprekken door de
gemeente Amersfoort gevoerd.

7
(toegevoegd)

n natuurcompensatie (Bron: RWS)

Visiekaart
bos- en natuurcompensatie
3.
Heiligenbergerbeek/Centraal Buitengebied
Voormalige robuuste
verbindingszone
Landschapsplan 4.knooppunt
A1/A28
Hoevelaken (2018)

compensatie is dat bomen in eerste

ctgebied worden terug geplant. Waar

aansluiting gezocht met plannen uit de

5.
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6.

Schoolsteegbosjes/Langesteeg
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ogenaamde prioriteringsgebieden voor
het traject na opstelling van de BOK is een zevende locatie
7.

Melksteeg

zijn, zie afbeelding 5.1:
De uitwerking van deze compensatieopgaven valt buiten dit

Kaartje deelgebied Nijkerkerstraat

5. Ontwikkelingsvisie
De ontwikkelingsvisie is het resultaat van een proces
van maanden interactieve planvorming (zie ook
hoofdstuk 3). De tussenresultaten zijn opgenomen
in de bijlage en te vinden op de projectwebsite. In
de ontwikkelingsvisie zijn belangen en ideeën van
alle betrokkenen door de opstellers afgewogen. Er is
een visie ontwikkeld die antwoord geeft op het doel
van de opgave. In het proces was vaak consensus
maar soms was er sprake van meningsverschillen
en dilemma’s. Daarin hebben de opstellers keuzes
gemaakt waarbij ze het overkoepelende doel van
het project leidend lieten zijn. Dit in overleg met
de gemeentes Nijkerk en Amersfoort en Stichting
Geldersch Landschap en Kasteelen. De keuzes
werden voorgelegd aan het openbaar atelier. Als
begrip ontbrak werden keuzes heroverwogen en/of
beter onderbouwd.
De gemaakte keuzes worden in deze visie per thema
toegelicht (hoofdstuk 6). Elk thema is, voor zover van
toepassing, voorzien van een kaartbeeld. Wanneer
alle themakaarten op elkaar worden gelegd, vormen
ze samen de visiekaart.
De ontwikkelingsvisie laat ruimte voor verdere
uitwerking. Routes en voorzieningen zijn op de
kaart indicatief aangegeven: de locatie klopt bij
benadering, in de verdere uitwerking van het plan
worden routes en voorzieningen verder uitgewerkt
en ontworpen. Voor de uitwerking zal soms nader
onderzoek nodig zijn.

5.1. Basisprincipe: uitbreiden van recreatieruimte
De ontwikkelingsvisie heeft tot doel om recreatieve
capaciteit van de omgeving van het Hoevelakense
Bos te vergroten om zo de recreatieve druk beter
te verdelen. Hierdoor worden de historische en
ecologische waarden van het Hoevelakense Bos
behouden en ontwikkeld. De uitbreiding van de
recreatieruimte is gericht op de lokale bevolking
van de gemeenten Nijkerk en Amersfoort en is niet
bedoeld om meer recreanten uit de regio aan te
trekken.

Het eerste basisprincipe is het uitbreiden van de
recreatieruimte op drie manieren: (zie kaarten met
recreatieruimte bladzijde 10/11):
• ten zuiden van het Hoevelakense Bos (eigendom
Geldersch Landschap en Kasteelen ): bestaand
bos en weidegebied wordt met nieuwe paden
ontsloten
• ten westen van het Hoevelakense Bos: ruimte
voor nieuwe natuur en recreatie in bestaand
agrarisch gebied in samenwerking met
grondeigenaren (zie ook hoofdstuk 4.3)
• ten oosten van het Hoevelakense Bos: zoeken
naar kansen om, samen met grondeigenaren, de
recreatieruimte en de routes uit te breiden in een
kleinschalig cultuurlandschap.
De recreatie mogelijkheden kunnen ook worden
uitgebreid door de aansluitingen op omliggende
gebieden te verbeteren. Zowel de aansluiting op
‘Over de Laak’ in het noorden als de relatie met
Boeidaal en Schammer kunnen worden verbeterd.
De ontwikkelingen rond knooppunt Hoevelaken met
verbreding van de A28 en de A1 biedt een grote
kans om deze aansluitingen te verbeteren. Iets
meer ruimte in de duiker van de Hoevelakense Beek
onder de A1 voor voetgangers zorgt voor een veel
gevraagde verbinding.

5.2. Basisprincipe: zoneren van recreatieruimte
Een tweede basisprincipe is het zoneren van
recreatief gebruik ten bate van veiligheid en om
conflicten in gebruik te voorkomen. Daarnaast
voorziet zonering ook in een behoefte van
verschillende doelgroepen. Uitgangspunt is om de
zonering pas te wijzigen als nieuwe mogelijkheden in
het westelijk en zuidelijk deel zijn gecreëerd. Gewerkt
wordt met logische eenheden die voor de gebruikers
helder zijn en die het toezicht en controle mogelijk
te maken. Hierbij kunnen BOA’s van Geldersch
Landschap en Kasteelen samenwerken met de BOA’s
van de gemeente Nijkerk.

5.3 Basisprincipe: ‘verleiden’
Streven is om mensen te verleiden tot het gewenste
gebruik van het gebied met duidelijke parkeer- en
andere voorzieningen, en dat niet alleen met regels,
bordjes en boetes af te dwingen.
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Huidige recreatieruimte
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Recreatieruimte na uitvoering van de visie

NOOT:
Delen van de nieuwe
recreatieruimte kunnen alleen
ontstaan uit particulier initiatief,
met name in het oostelijk gedeelte
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6. Uitwerking van de visie
per thema
6.1 Cultuurhistorie
Landgoed Hoevelaken kent een rijke cultuurhistorie
van lanen, zichtlijnen en waterpartijen. Niet voor
niets is Huis Hoevelaken met historische tuin-,
park- en bosaanleg aangewezen als Rijksmonument.
Bossen in de lagere delen zijn grotendeels aangelegd
op zogeheten rabatten, verhoogde walletjes in het
natte landschap. De middenlaan, waar het park
omheen is ontworpen, is nog duidelijk herkenbaar.
Andere cultuurhistorische elementen die het park
en bos zo bijzonder maken zijn verwaarloosd of
verdwenen.
Het streven is om de cultuurhistorie, zowel in het
Hoevelakense Bos als daarbuiten, beter zichtbaar en
beleefbaar te maken. De historische padenstructuur
wordt, waar mogelijk, hersteld. Het ‘sterrenbos’
dat ooit in het zuidelijke deel van het Hoevelakense
Bos lag, wordt deels gereconstrueerd en op een
logische manier verbonden met de routestructuur
in en om het bos. Dat gebeurt door enkele nieuwe
(eenvoudige) bruggetjes die passen bij de uitstraling
van het bos. De karakteristieke rabatbossen moet
worden onderhouden. Enkele rabatten kunnen als
hakhoutbosje worden beheerd zoals dat vroeger ook
gebeurde. Op andere rabatten staat volwassen bos
en kan de structuur van walletjes herkenbaar blijven.
Huize Hoevelaken is door Bouwfonds in 2016
verkocht aan een particulier waardoor dit deel van
het landgoed en tuinen niet meer toegankelijk is
voor publiek. Veel betrokkenen in het planproces
betreuren dat. Betrokkenen benadrukken het
belang van het behoud van het zicht op het huis en
de tuinen en pleiten ervoor dat de zichtlijnen niet
worden dichtgeplant door de nieuwe eigenaar.

Huis Hoevelaken 1874 (Gelders Archief)
bezoekers. Enige uitleg met een bordje of via een app
is daarbij onmisbaar.
Oude kerkepaden in het gebied vormen een
aanleiding voor nieuwe routes naar het bos. Ten
westen van het bos wordt zo een nieuw wandelpad
op een oude plek in ere hersteld.
Ook buiten het Hoevelakense Bos is er aandacht
voor de cultuurhistorie. Ten oosten van het bos
ligt het voor de veengebieden karakteristieke
slagenlandschap. Lange, smalle kavels worden van
elkaar gescheiden met sloten en elzensingels. In het
verleden was het aantal elzensingels in dit landschap
veel talrijker. Behoud en ontwikkeling van (de
elzensingels in) dit landschap heeft hier de aandacht,
maar kan alleen op basis van vrijwilligheid van de
bewoners en gebruikers van dit gebied.
Ten westen van het Hoevelakense Bos gaat
het slagenlandschap over in het mozaïek van
blokvormige kavels die de opmaat vormen voor
de hogere en drogere Utrechtse Heuvelrug. Dit
verschil in kavelstructuur komt tot uitdrukking in de
vormgeving van het ‘nieuwe landschap’ dat zich hier
zal ontwikkelen.
Ten zuiden van het Hoevelakense Bos kan de
oorspronkelijke locatie van het eerste Huis
Hoevelaken dienen als bron van inspiratie voor de
verdere ontwerpuitwerking van dit gebied.

Hoewel in het noordelijk deel van het bos de nadruk
meer op natuur komt te liggen, zoals dat in de aanleg
van de ‘wildernisse’ ook bedoeld was, worden de
routes gekoppeld aan het Engelse en Franse Werk.
Deze werken worden geconserveerd zodat ze
niet verder in verval raken. Hiermee worden deze
bijzondere ontwerpelementen uit de oorspronkelijke
parkaanleg zichtbaar en herkenbaar voor de
14 | CONCEPT | Ontwikkelingsvisie | Ons Hoevelakense Bos & Omgeving

Ontwerp van Wattez 1926

Themakaart cultuurhistorie
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6.2 Natuur en landbouw
Het Hoevelakense Bos is van oudsher een
landgoedbos met enkele akkers en weilanden lagen.
Met name de akkers liggen op hogere plekken in
het bos die onderdeel zijn van de zandrug rond de
Veenwal. Ze zijn in de loop der tijd verder opgehoogd
met plaggen en mest.
De afwisseling tussen hogere (drogere) en lagere
(nattere) delen in combinatie met een afwisseling
tussen bos en landbouwgrond is ecologisch
waardevol, de soortenrijkdom is dan ook hoog. De
natuur is in de loop der tijd echter onder druk komen
te staan door hogere recreatiedruk en intensiever
gebruik van de landbouwgrond.
Het voorstel is om het beheer van het Hoevelakense
Bos meer toe te spitsen op de ecologische diversiteit,
zonder daarbij het landgoedkarakter uit het oog
te verliezen. Door het verwijderen van enkele
wandelpaden, met name in het deel ten noorden
van de Nijkerkerstraat, ontstaan grotere eenheden
bos met minder verstoringen door recreatie en meer
ruimte voor natuur. Zo ontstaat een meer divers
landschap waar ook het ree zich hopelijk (in de
toekomst weer) thuis zal voelen.
De recreatieve druk wordt verder verlaagd door aan
de west- en zuidzijde van het Hoevelakense Bos een
nieuw recreatief landschap met wandel-, fiets- en
ruiterpaden te ontwikkelen. Ten oosten van het
Hoevelakense Bos wordt, samen met bewoners en
gebruikers, gezocht naar een uitbreiding van het
recreatieve netwerk.2
Voor de akkers en weides in het Hoevelakense Bos
wordt gestreefd naar een minder intensief gebruik
(o.a. minder mest) en de aanleg van flora- en
faunarijke akkers en bloemrijke weiden. Op de akkers
kunnen historische gewassen worden verbouwd.
Voor de pachter/beheerder moet een compensatie
worden gevonden voor de vermindering in
2
Als natuurcompensatie van knooppunt
Hoevelaken gaat landen aansluitend aan Hoevelakense Bos dan kan het betekenen dat dit deel meer
mogelijkheden voor het realiseren van natuur krijgt.
Dit betekent niet dat het gebied met bos wordt vol
gepland, maar juist het slagenlandschap wordt versterkt en het Hoevelakense Bos als rijksmonument
herkenbaar blijft oprijzen in het landschap. Ook landbouw kan een drager blijven van de in standhouding
van het slagenlandschap.

opbrengsten. Dat kan door de pachtsom van de
percelen, die in eigendom zijn van het Geldersch
Landschap en Kasteelen, te verlagen. Voor de
verminderde pachtinkomsten moet aanvullende
financiering worden gezocht.
Het landschap ten westen van het Hoevelakense
Bos verliest zijn primaire agrarische functie en wordt
ingericht met een mozaïek van bossen, singels
en bloemrijke graslanden waarbij de historische
verkaveling als leidraad wordt gebruikt. Het
slagenlandschap ten oosten van het Hoevelakense
Bos behoudt haar karakter en agrarische functie.
In het westelijk deelgebied wordt circa 6,4 ha aan
nieuwe bos en lanen aangeplant.

Elzensingels

Bloemrijkgrasland
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6.3 Autoverkeer in en om het Hoevelakense Bos

6.4 Entrees en parkeerplaatsen

Op bestemmingsverkeer (bewoners en hun
bezoekers) en agrarisch verkeer voor de in het
bos liggende weilanden en akkers na, blijft het
Hoevelakense Bos vrij van autoverkeer. De woningen
in het bos blijven voor de bewoners met de auto
bereikbaar. In overleg met Geldersch Landschap en
Kasteelen wordt met de bewoners gezocht naar een
route die past bij de nieuwe zonering en een veilige
aansluiting op het hoofdwegennet heeft. De meest
voor de hand liggende route maakt gebruik van een
deel van de centrale as om vervolgens in westelijke
richting door te steken naar de Nijkerkerstraat. Dit
is de route die bewoners ook nu gebruiken. Mocht
er misbruik worden gemaakt van deze route dan
moet daarvoor een oplossing worden gezocht. Voor
het beheer is agrarisch verkeer in het bos nodig. In
overleg met de beherende agrariër is gezocht naar
een route die de weides en akkers koppelt en zo min
mogelijk hinder veroorzaakt voor recreanten.

Het Hoevelakense Bos heeft in de huidige situatie
geen duidelijke entree. Veel bezoekers die met
de auto komen, parkeren hun auto in de centrale
laan nabij de Nijkerkerstraat of in de laan aan
de Westendorpstraat. Dit is niet alleen uit
cultuurhistorisch perspectief onwenselijk, ook de
bomen in de lanen hebben te lijden van het parkeren
op de wortels. Ook de veiligheid is in het geding: de
Nijkerkerstraat en de Westendorpsstraat zijn druk en
de kruising met de lanen is onoverzichtelijk.

Ten oosten van het Hoevelakense Bos wordt
een aantal wegen veelvuldig gebruikt door
‘sluipverkeer’ naar Hoevelaken waardoor de routes
niet geschikt zijn voor recreanten. Het gaat om
de Weldammerlaan en de Hoevelakerveenweg.
De Nijkerkerveenweg is reeds slechts toegankelijk
voor bestemmingsverkeer en fietsers. Voor de
Weldammerlaan en de Hoevelakerveenweg moet
onderzocht worden of deze wegen ook verkeersluw
gemaakt kunnen worden zodat ze geschikt worden
voor recreatief fiets- en wandelverkeer. Dit is
een opgave voor het op te stellen gemeentelijk
Mobiliteitsplan. De mogelijkheden voor
ruiterroutes in de bermen worden onderzocht.
Bestemmingsverkeer voor aanwonenden en voor de
exploitatie van aanliggende percelen blijft natuurlijk
toegestaan.

In de visie is daarom gezocht naar een viertal
gebieden waar parkeren van auto’s en fietsen
gecombineerd wordt met een aantrekkelijke entree
van het bos. Bezoekers vinden hier informatie
over wandelroutes en er is ruimte voor een
hondenuitrenveld. Voor iedere entree geldt dat de
verkeersveiligheid nadrukkelijk onderdeel is van de
verdere uitwerking. Door de nieuwe entrees worden
de bezoekers van het bos als vanzelf verspreid
over een groter gebied. De nieuwe entrees zijn
aangegeven als zoekgebied omdat in nadere studie
en overleg de beste plek moet worden uitgewerkt.
Twee belangrijkste entrees liggen aan de
Nijkerkerstraat en richten zich op bezoekers van
Vathorst en Nijkerk. Bij horecagelegenheid ‘Old
Peppermill’ kan de entree, in overleg met de
eigenaar, worden gecombineerd met een ‘kop
koffie’. Bijkomend voordeel is dat de bestaande
parkeerplaats van de horecagelegenheid op
deze manier dubbel gebruikt wordt. Een entree
zuidelijker aan de Nijkerkerstraat richt zich o.a.
op autobezoekers die de Hanzetunnel onder de
A28 gebruiken. Deze entree kan gecombineerd
worden met een bezoekersschuur waar ruimte

Entree Rheden
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is voor educatie, verkoop streekproducten en
vrijwilligersactiviteiten. Tevens kan het de startplaats
zijn voor toezichthouders (BOA’s) van het gebied.
Aandachtspunt voor beide entrees is een veilige
oversteek van de Nijkerkerstraat.
In Hoevelaken kunnen bestaande parkeerplaatsen
gecombineerd worden met entrees. In de zuiden bij
het van Lodenstein College sluit de parkeerplaats
direct aan op een nieuw hondeloslopbos.
De parkeerplaats van de sportvelden aan de
Kleinhovenweg biedt de tweede entree naar
het bos via de Weldammerlaan. Een tweede
wandelontsluiting voor deze entree van het bos via
het nieuwe Woonpark Hoevelaken zou wenselijk zijn
om een rondje te kunnen wandelen. Op zaterdag zal
de parkeercapaciteit van deze entree beperkt zijn.
Door zorgvuldige uitwerking van een aantrekkelijk
entreegebied met aanvullende functies worden
bezoekers verleid om hun auto of fiets hier te
parkeren.
Door het werkteam is een vijfde entreegebied
geopperd, met voors en tegens, aan oostzijde van
het bos langs de Nijkerkerstraat. Er zijn echter op dit
moment te weinig recreatieve aanleidingen om hier
een nieuwe entree voor het gebied te op te nemen.

6.5 Horeca
Horeca kan een toegevoegde waarde zijn voor
de recreatieve functie van het Hoevelakense Bos.
Het gaat daarbij om daghoreca die aansluit bij het
overige gebruik. Een wandeling door het bos, voor
of na de lunch, of een kop koffie na de wandeling. Er
zijn enkele horecagelegenheden rond het bos.
Voor de Old Peppermill geldt als extra voordeel dat
de parkeergelegenheid tevens benut kan worden
door bezoekers van het Hoevelakense Bos. Hierbij
wordt wel een belangrijke verkeerskundige opgave
geagendeerd om de veiligheid op dit deel van de
Nijkerkerstraat te vergroten en de oversteekbaarheid
te verbeteren. Geopperd zijn snelheidsverlagende
maatregelen en een oversteekverkeerslicht.
Van het partycentrum Sparrendam ervaren de
omwonenden last van verkeer en mèt hen de wijde
omgeving overlast van geluid. Voorgesteld wordt
om er voor te zorgen dat geluid en verkeersoverlast
beperkt worden (bijvoorbeeld maximum aantal
bezoekers/parkeerplaatsen). De huidige functie
wordt door sommige betrokkenen als niet gepast
ervaren in het lokale concept voor het Hoevelakense
Bos.
Om Sparrendam betekenis te geven voor het
gebied is er de wens om er openbare daghoreca te
ontwikkelen, bijvoorbeeld in combinatie met een
beeldentuin die vroeger op deze locatie aanwezig
was.

6.6 Kinderspeelplaatsen
Kinderen spelen graag in het bos. Om in die behoefte
te voorzien wordt bij de entree aan de Nijkerkerstraat
een speelbos voorgesteld. Ook bij andere entrees
kunnen eenvoudige aanleidingen gecreëerd worden
voor natuurlijk spelen. Het kinderklompenpad, een
sportieve combinatie van spelen en educatie, is
door vrijwilligers al uitgewerkt en past goed in de
ontwikkelingsvisie.
Aansluitend op dit pad heeft Geldersch Landschap en
Kasteelen een open bosdeel aangewezen om hutten
te bouwen. Zo wil ze voorkomen dat kinderen in het
hele bos hutten bouwen.

natuurlijk spelen
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7. Recreatieve routes en
zonering

Het Hoevelakense Bos kent een grote diversiteit
aan gebruikers. Mensen wandelen er met of zonder
(loslopende) hond, wandelen met hun kleine
kinderen, lopen er hard, rijden er paard of maken
gebruik van de fietsroute door het bos. Met een
toenemend aantal bezoekers is het onvermijdelijk dat
de verschillende gebruiksvormen soms met elkaar
in conflict komen. Mensen schrikken van een ruiter
te paard, ervaren overlast van loslopende honden of
horen een fietser niet aankomen.
Op verschillende manieren proberen we in deze
visie iedereen een plek in het bos te geven.
Enerzijds verminderen we de recreatiedruk door
het Hoevelakense Bos uit te breiden in het zuiden
en westen en door in het oosten te zoeken naar
aanvullende routestructuren. Anderzijds is het zaak
om te kijken of bezoekers in het bos moeten zijn
of dat het bos onderdeel is van een functionele
route van huis naar werk of school. Verder stellen
we zonering voor waarbij het duidelijk is welke
medegebruikers van het bos je tegen kunt komen:
fietsers, ruiters, wandelaars met loslopende hond,
wandelaars met hun hond aan de lijn en wandelaars
zonder hond. Op die manier streven we naar een
duidelijke en veilige situatie en voorkomen we
conflicten in het gebruik. Het is onvermijdelijk
dat daarbij rigoureuze keuzes worden gemaakt.
Uitgangspunt is om de zonering pas te wijzigen als de
alternatieve gebieden in het westen en zuiden zijn
aangelegd.

7.1 Wandelaars
Verreweg het grootste deel van de bezoekers van
het Hoevelakense Bos bezoekt het bos om er een
wandeling te maken en te genieten van de historie en
de natuur. Daarnaast is het bos voor hondenbezitters
een sociale ontmoetingsplek (meer over honden in
7.2). De ambitie is dan ook om het Hoevelakense
Bos & Omgeving wandelen prioriteit te geven. Het
fijnmazige netwerk van wandelpaden blijft voor
het overgrote deel dan ook in tact. Slechts enkele
paden komen te vervallen om zo grotere eenheden

bos en dus meer rust voor flora en fauna te creëren.
Een enkel pad wordt verlegd zodat het weer de
historische lijnen volgt.
Het historische padenpatroon is bron van inspiratie
bij het opfrissen van de padenstructuur. Soms wordt
een pad terug gelegd op de oorspronkelijke plaats
en/of versmald naar de originele breedte. Veel
paden zijn door intensief gebruik en plasvorming
steeds breder geworden. Met het zand van de bom,
die in augustus werd gevonden en tot ontploffing
werd gebracht, zijn enkele paden reeds opgehoogd
en versmald.
Bij de Veenwal worden alternatieve ontwikkeld voor
wandelaars om gevaarlijke situaties op dit smalle
(fiets)pad te voorkomen.
In andere gevallen, zoals bij het ‘sterrenbos’, maken
nieuwe schakels in het netwerk het gebruik van
de historische paden weer mogelijk. Bovendien is
het goed denkbaar dat de padenstructuur in dit
van oorsprong strakkere, formele parkdeel wordt
uitgevoerd in halfverharding met kantopsluiting.
Hiermee kan het formele ‘sterrenbos’ zich
onderscheiden van de meer romantische, natuurlijke
parkaanleg in de rest van het Hoevelakense Bos.
Ten westen en ten zuiden van het Hoevelakense
Bos, de nieuwe uitbreidingen, is ruimte voor nieuwe
wandelpaden. Dit wordem ook de wandelpaden
waar honden los mogen lopen. Ten oosten van het
Hoevelakense Bos wordt, op basis van particulier
initiatief, gezocht naar nieuwe ‘schakels’ in het
wandelroutenetwerk en wordt gekeken of bestaande
wegen een rol kunnen spelen in het recreatieve
netwerk. Ten zuiden van de Westendorpstraat
worden nieuwe wandelroutes aangelegd door
bestaand bos en weidegebied.
Een verbinding met de natuurgebieden Bloeidaal
en Schammer onder de A1 door is gewenst.
Ook wandelverbindingen met het station en
recreatiegebied ‘Over de Laak’ hebben de aandacht.
In totaal wordt er circa 7 km aan nieuwe
wandelpaden aangelegd in het westelijk en zuidelijk
deelgebied.
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7.2 Hondenbezitters
Een belangrijke groep gebruikers van het
Hoevelakense Bos wordt gevormd door de
hondenbezitters. Zij vinden hier één van de
plaatsen waar hun hond los mag lopen. (kaart
met losloopgebieden in de regio blz 25). De
aantrekkingskracht van het Hoevelakense Bos op
hondenbezitters in de (wijde) omtrek is groot.
Tegelijkertijd verstoren de loslopende honden wild
in het bos, ondermijnen de honden de historische
waarden door het intensieve gebruik, zijn er
bezoekers bang voor loslopende honden, ervaren
fietsers onveiligheid door loslopende honden en
ergeren mensen zich aan hondenpoep in het bos.
Hondenpoep tast ook de ecologische waarden van
het bos aan. Er zijn mensen die het bos mijden
vanwege de grote hoeveelheid loslopende honden.
Honden was een terugkerend gespreksonderwerp
tijdens de werkteams en ateliers.
Veel hondenbezitters komen met de auto naar het
bos om met hun viervoeter te wandelen. In vrijwel
het hele Hoevelakense Bos en de nieuwe gebieden
blijft dat mogelijk. Met het verplaatsen van de
parkeerplaatsen naar de nieuwe entreegebieden

en de aanleg van nieuwe losloopgebieden in het
westen en zuiden, willen we de hondenbezitters
verleiden om ook andere delen van het gebied te
gaan gebruiken en het historische Hoevelakense Bos
te ontzien.
De entrees in het westelijk en zuidelijk deel zijn met
elkaar verbonden door bossen waar honden op de
paden los mogen lopen. De routes sluiten aan op
het Hoevelakense Bos waar honden aangelijnd ook
welkom zijn.
In de entreegebieden worden uitrenvelden
gerealiseerd. Dit zijn ruime omheinde percelen
waar naar hartenlust met de honden gespeeld kan
worden en honden onderling kunnen ravotten. In
Nederland zijn goede ervaringen opgedaan met
deze voorzieningen die ook een ontmoetingspunt
worden voor hondenbezitters. Een voorbeeld is
het hondenspeelveld in park Lingezegen (nabij Elst
Gelderland) dat een maat heeft van circa 150 x 35
meter.
Tijdens een werkteam werd geopperd ook in het
Hoevelakense Bos, op één van de huidige weides,
ruimte voor een uitrenveld te maken. Dit blijkt echter
in strijd met de historische waarden van het bos en
is daarom niet opgenomen in de ontwikkelingsvisie.

hondeveld (Berkel en Rodenrijs)

losloopgebied park t Nieuwelant (Vlaardingen)

hondenspeelveld park Lingezegen (Elst)

loslooproute park Klarenbeek (Arnhem)
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DIscussie over honden
Er is veel gediscussieerd over loslopende
honden in het Hoevelakense Bos. Hieronder
staat een reeks citaten uit reacties op ‘de Dag
van Ons Hoevelakense Bos & Omgeving’ (alle
reacties zijn te vinden op de website www.
onshoevelakensebos.nl) en uit mails die aan ons
werden toegestuurd:
Een verbod op loslopende honden - Laat honden
loslopen - Belangrijk hondenlosloopgebied, sociale
functie (voor alleenstaanden) - Afgeschermd
losloopgebied - Wandelen is nu echt niet meer
mogelijk, zeker niet voor oude mensen - Laat het
alsjeblieft, alsjeblieft een hondenlosloopgebied
blijven, want daar is toch al zo weinig van!Geen hondenuitlaat plaats meer. Daar is het
bos niet voor- Nieuwe loslooproute met minder
conflicten, rondje 1/2 uur - Hondenuitlaatplekken
in de omgeving van het bos. Vegetatie en
vogelstand hebben te lijden. Er ontstaan
regelmatig spanningen tussen hondenuitlaters
en wandelaars/fietsers - Perk losloopgebied in
en voorkom dat mensen het bos gaan mijden
- Levensgevaarlijke combi loslopende hond en
fiets - Opruimplicht - Aanlijnplicht - Laat het bos
open voor iedereen, ook voor loslopende honden
(...) voor honden is er nauwelijks plek om even
lekker te rennen en spelen - Depotdog bakken
plaatsen - Houdt alstublieft dit bos open voor
honden - Beperking hondenuitlaatgebied. Niet

iedere hondeneigenaar houdt hond onder appel
- Kijk naar regionaal naar mogelijkheden voor
hondenlosloopgebieden - Ik hoop dat het bos open
blijft voor honden. Ik loop hier nu 40 jaar en het is
de laatste 10 jaar erg druk geworden - Honden aan
de lijn gehele bos. Eventueel een losloopspeelveld
voor honden - Hondenlosloopgebied verplaatsen
naar ander gebied - Graag ook ruimte voor een
losloopgebied voor honden - Maak omheind
losloopgebied bij Vathorst. Elders honden aan de
lijn - Bos is nu een uitlaatplaats voor honden. Je
moet oppassen niet in de poep te trappen. Dus
liever geen honden meer - Wel graag hond aan
de lijn - Maak van “Hond’s Hoevelakense Bos”
meer “Ons Hoevelakense Bos”. Ik ken mensen
onder “Ons” die het bos mijden vanwege de
honden - Kleine kinderen en ouderen kunnen
dan (bij aanlijnplicht)ook plezieriger wandelen,
zonder steeds te hoeven omkijken of er een fiets
aan komt of er weer een loslopende hond tegen
je aanspringt of besnuffeld - Het Hoevelakense
bos 2.0 zou wat ons gezin betreft een bos zijn,
waar de honden alleen aangelijnd welkom zijn (...)
Vandaag fietsten we door het bos en toen kwam
onze jongste dochter helaas ten val, omdat er twee
loslopende honden achter elkaar aanzaten en plots
tegen haar voorwiel kwamen - Als je hond onder
appel los mag is het baasje ook veel vrijer (...)
voor veel mensen is dit (losloopgebied) een sociale
ontmoetingsplek (...) een wandeling in het Bos is
goed voor lichaam en geest.
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Zonering voor hondenbezitters na uitvoering van de visie
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In het Hoevelakense Bos blijven honden aangelijnd
welkom waardoor hondenbezitters diverse
wandelingen kunnen maken. Het wandelgebied
voor honden wordt aanmerkelijk vergroot in de
ontwikkelingsvisie (circa 30 ha). Het losloopgebied
wordt verplaatst en blijft in oppervlakte vrijwel gelijk.
Samen met de hondenbezitters worden de routes
en de inrichting van de losloopgebieden verder
uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Daarbij wordt
nadrukkelijk aandacht besteed aan maatregelen
om fietsers en loslopende honden te scheiden ten
bate van de veiligheid met bijvoorbeeld een sloot of
beplanting.
Ten noorden van de Nijkerkerstraat zijn honden niet
welkom. Hier ligt de nadruk op natuur en ecologie en
is het de wens om de ree weer een plek in het bos
te geven. Dit gaat niet samen met honden. Ook op
een eventuele nieuwe routestructuur ten oosten van

het Hoevelakense Bos zijn honden niet welkom, zoals
nu al het geval is op het Laakse Pad (klompenpad).
Eventuele routes zullen hier over particulier
eigendom en door agrarisch gebied lopen wat niet
samen gaat met honden.
Het is belangrijk dat de verschillende zones
(loslopende honden toegestaan, honden aangelijnd
en honden niet toegestaan) duidelijk herkenbare en
controleerbare eenheden zijn die duidelijk worden
aangegeven. Alleen zo kan Geldersch Landschap hier
op handhaven.
Tot slot wordt gepleit voor meer losloopgebieden
in de regio. Met name in Vathorst Amersfoort
ontbreken nu losloopgebieden. Met meer
losloopgebieden zal de druk op het Hoevelakense
Bos, en daarmee het conflict met andere gebruikers,
verminderen.
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7.3 Ruiters
Ruiters maken graag gebruik van het Hoevelakense
Bos. Op de brede centrale as is het nu toegestaan om
even te draven of te galopperen. Ook andere delen
van het bos worden gebruikt door ruiters maar dat is
niet toegestaan. Omdat de laan ook in trek is bij veel
andere gebruikers zorgt dit voor conflictsituaties. De
ruiters, die in het oostelijk deel van het plangebied
ruim vertegenwoordigd zijn, zoeken naar nieuwe en
langere routes in het gebied.
In de visie is gezocht naar nieuwe ruiterroutes aan
weerszijden van het Hoevelakense Bos. Ruiterpaden
hebben daarbij zo veel mogelijk een eigen tracé en
liggen dus vrij van andere routes. Slechts op enkele
plekken is dat niet te realiseren.
In het westen worden een route meegenomen in de
aanleg van het nieuwe natuur en recreatiegebied
tussen Nijkerkerstraat en het Hoevelakense Bos.
Straks is het mogelijk om hier een ronde te rijden op
een vrijliggend ruiterpad.
Ook ten oosten van het Hoevelakense Bos hebben
ruiterpaden de aandacht. In eerste instantie
wordt hier onderzocht in hoeverre de bermen
van bestaande, in de toekomst verkeersluwe
wegen, geschikt gemaakt kunnen worden voor
ruiters. In overleg met bewoners en gebruikers
zal bovendien gezocht worden naar aanvullende
routes over particuliere grond die de verschillende

paardenbakken en manages kunnen verbinden.
Wanneer elke grondeigenaar een klein oppervlak
voor een ruiterroute beschikbaar stelt kan een grote
route ontstaan.
De routes aan weerszijden van het bos worden
verbonden door een route in het bos. In het bos is
gezocht naar een route die zich plooit rondom de
akkers en weilanden en die gebruik maakt van een
klein deel van de centrale as. De route wordt deels
parallel aan de Veenwal aangelegd door de rand
van de akker of het bos omdat de Veenwal zelf geen
ruimte heeft voor ruiters op het bestaande fietspad.
Op deze wijze kan een ook kleine ronde door het
bos gereden worden. Het Hoevelakense Bos blijft
daarmee in de visie toegankelijk voor ruiters en
vormt bovenal een verbinding tussen de ruiterroutes
aan weerszijden van de het bos.
Het noordelijke deel van het Hoevelakense Bos blijft
net als in de huidige situatie niet toegankelijk voor
ruiters omdat de nadruk daar op natuurontwikkeling
komt te liggen.
Samen met de ruiters en de manages worden de
routes en de inrichting verder uitgewerkt in het
uitvoeringsplan.
Voor ruiters wordt circa 4100 m aan ruiterpad
voorgesteld in het bos en het westelijk deelgebied.
In het oostelijk deelgebied ligt een potentie om de
ruiterpaden tot circa 10 km uit te breiden. Op dit
moment is er 1175 m ruiterpad in het bos.
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7.4 Fietsers
Momenteel gaat er zowel recreatief fietsverkeer
als woon-werk/school-fietsverkeer door het
Hoevelakense Bos. De recreatieve fietsers
maken over het algemeen gebruik van de
knooppuntenroute. Daarbij kunnen ze het bos
doorsteken via fietspad tussen de Nijkerkerstraat en
de Veenwal of ze fietsen via de centrale laan naar de
Westerdorpstraat.
Woonwerkfietsverkeer maakt vaak gebruik van de
verbinding van Vathorst, onder de A28 door via
fietspad over de Veenwal naar de centrale laan. Via
de centrale laan en de laan op de westgrens van het
bos kunnen ze vervolgens via de Westerdorpstraat
naar Hoevelaken. Onder andere scholieren maken
veelvuldig gebruik van deze route.
Voor fietsers blijft de verbinding tussen
Nijkerkerstraat en Veenwal bestaan. Deze fraaie
route wordt niet verbreed om het charmante
karakter te behouden. Voor andere gebruikers
worden alternatieven aangeboden om conflicten
op deze route te voorkomen. Via de Veenwal is er
aansluiting op de verkeersluwe Weldammerlaan.
Met name recreatief fietsverkeer zal deze verbinding
gebruiken om zo de sfeer van het Hoevelakense Bos
en het zicht over de centrale as te kunnen beleven.

Fietsers die toch graag het Hoevelakense Bos in gaan
kunnen hun fiets stallen bij één van de entrees en
het bos te voet bezoeken.
De centrale as komt als fietsroute te vervallen om
conflicten met andere recreanten op deze as op
te lossen. Als alternatief wordt ten westen van het
Hoevelakense Bos een nieuwe fietsroute aangelegd
door het landschap die de tunnel onder de A28
op een aantrekkelijke en veilige manier met de
Westerdorpsstraat verbindt. De route loopt ten
zuiden van de Westendorpsstraat door en sluit aan
op het Van Lodensteincollege en zuidelijke wijken van
Hoevelaken. De fietsroute krijgt de breedte van een
hoofdfietspad en wordt voorzien van comfortabele
verharding. Overwogen kan worden om verlichting
aan te brengen om een nog veiligere route te
creëren. De uitwerking van de oversteek met de
Westerdorpsstraat wordt mogelijk meegenomen in
de reconstructie van deze straat in het kader van het
nieuwe knooppunt Hoevelaken.
Een aansluiting op de gebieden Bloeidaal en
Schammer ten zuiden van de A1 langs de
Hoevelakense Beek is een wens van vele mensen.
Voor fietsers wordt circa 1900 m aan nieuws fietspad
gerealiseerd in het westelijk en zuidelijk deelgebied.
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Huidige fietspaden
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Fietspaden na uitvoering van de visie
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8. Samenvattend:
8.1 Hoevelakense Bos

Lanen

Vrij spelen

• Hoevelakense Bos Midden:
Herstellen en beleefbaar maken
historische structuren. Historisch
padenpatroon herontwikkelen.
Versterken natuurwaarden met
recreatief medegebruik dat wordt
gezoneerd.
• Hoevelakense Bos Noord: Nadruk
op natuur ontwikkeling in het
oostelijk deel.
• Zuiddeel: Openbaar toegankelijk
maken van recreatie- en
natuurgebied met nieuwe paden.
Ontwerpopgave met locatie van
het eerste huis Hoevelaken als
inspiratiebron. Verbinding met
Bloeidaal en Schammer onder de
A1 door is gewenst

Natuurlijk

Parkachtig

Spelelementen

Historische elementen

Bruggetjes

Natuurbeleving
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Hoevelakense Bos Zuid

legenda op bladzijde 42
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Hoevelakense Bos Noord

legenda op bladzijde 42
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Bos ten zuiden van de Westendorpstraat

legenda op bladzijde 42
CONCEPT | Ontwikkelingsvisie | Ons Hoevelakense Bos & Omgeving | 39

8.2 Westdeel:
Nieuw recreatie- en natuurgebied.
Alleen mogelijk met behulp
van enkele clusters van nieuwe
woningbouw. Voorzien is de
aanleg van paden en kleinschalige
bosstructuren voor diverse
doelgroepen. Gebied wordt circa
80% openbaar. Uitwerking is een
ontwerpopgave.
Toegankelijk

Fietsen

Passend in het landschap

Wonen aan het bos

Losloopgebied

Landelijk wonen
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Bezoekerscentrum - educatie

Westelijk deel tussen Nijkerkerstraat en Bos

legenda op bladzijde 42
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8.3 Oostdeel:
Autoluw ten bate van recreatie.
Overige ontwikkeling op basis
van particulier initiatief: behoud
en ontwikkeling slagenlandschap
met elzensingels en toevoegen
van wandel- en ruiterpaden en
kleinschalige recreatie.

Uitdagend

Verbonden

Autoluw

Verblijven

Landelijk

Verkeersveilig

Toegankelijk

Natuurlijk
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Oostelijk deel

legenda op bladzijde 42
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9.Vervolgstappen

In december en januari vindt besluitvorming plaats
over deze visie in de gemeenteraad van Nijkerk.
Ook de gemeente Raad van Amersfoort zal de visie
behandelen.
Vervolgens wordt de ontwikkelingsvisie
uiteengerafeld in uitvoeringsprojecten. De
uitvoeringsprojecten worden in atelier dat
voorbereid wordt door het werkteam benoemd
en geprioriteerd. Voor elk project wordt in het
uitvoeringsplan in elk geval vastgelegd: het doel
(bijdrage aan de realisatie van de visie), de trekker,
de betrokkenen en de financiering. Voor de projecten
waarbij overheid, burgers, burgerinitiatieven,
belangengroepen en/of marktpartijen samenwerken
worden vervolgens in bilaterale overleggen
intentieovereenkomsten voorbereid.
Uitvoering van de visie vindt plaats op basis van
vrijwillige medewerking van grondeigenaren.
Geldersch Landschap en Kasteelen is een van
belangrijkste grondeigenaren van het gebied. Met
hen is steeds intensief overleg gevoerd over de
ontwikkelingsvisie. Over de uitvoering zeggen zij het
volgende:
‘In het algemeen zien wij de ontwikkelingsvisie
als een uitstekende denklijn voor het verbeteren
van de situatie. Daar gaan wij als eigenaar van
landgoed Hoevelaken graag in samenwerking met de
gemeente Nijkerk en Amersfoort mee aan de slag.
Op basis van deze denklijn zullen voor de diverse
onderdelen van de ontwikkelingsvisie op basis van
nader te bepalen (detail) onderzoek naar waarden op
het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie (
vooral ook de Rijksmonumentale) nadere uitwerking

plaats moeten vinden. Voorts zal per onderdeel
voor ons bepalend zijn, naast de financiering van
de éénmalige investeringskosten, hoe de jaarlijkse
beheerkosten, onderhoud en (BOA) toezicht wordt
georganiseerd en gefinancierd. Verder weegt bij ons
mee of er voldoende balans is in de positieve effecten
op de historische in ecologische waarden bij diverse
ingrepen. Na dit onderzoek en deze afweging kunnen
wij als organisatie goed afgewogen finale besluiten
nemen wat wij wel en niet verantwoord vinden
op grond van onze statutaire doelstelling. Dit kan
betekenen dat we bepaalde onderdelen van de visie
in de uitvoering wijzigen.
Met inachtneming van het bovenstaande bevestig
ik dus graag dat de denklijn voor nu uitstekend is
maar dat we in deze fase geen besluiten kunnen
nemen dat wij akkoord gaan met de huidige
voorgestelde invulling op eigendommen van onze
organisatie. Ik verzoek dit ook te willen delen met de
gemeentebesturen en gemeenteraden als deze visie
daar wordt behandeld’.
Het open planproces wordt feestelijk afgesloten
in het Hoevelakense Bos in het voorjaar van 2019.
Naast een hapje en een drankje worden de (eerste)
intentieovereenkomst(en) getekend. Ook vindt de
start van de uitvoering plaats, al dan niet symbolisch.
Wellicht ten overvloede merken we nogmaals op
dat de verandering van de zonering van het gebruik
pas wordt gewijzigd wanneer nieuwe gebieden
aangelegd zijn. Dit geldt met name voor het gebruikt
van het Hoevelakense Bos als losloopgebied voor
honden en ruiterpad.
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Colofon
Deze ontwikkelingsvisie is het resultaat van het open planproces voor
het Hoevelakense Bos en omgeving. In opdracht van de gemeente Nijkerk
opgesteld door bureau Xi-ontwerp in samenwerking met Margreet Kokshoorn
Commmunicatie en HofstraHeeresche landschapsarchitecten.

Opdrachtgevers
Klaske Ypma		

gemeente Nijkerk

Erwin Donga		

gemeente Nijkerk

De ontwikkelingsvisie is opgesteld door:
Jan Maurits van Linge

landschapsarchitect & projectleider

Margreet Kokshoorn

communicatiedeskundige

Niels Hofstra		

landschapsarchitect

Jan Heersche		

landschapsarchitect

Xi-ontwerp
janmaurits@xi-ontwerp.nl
www.xi-ontwerp.nl
06 129 65 760
Rhenen, 5 december 2018

Bijlage:
Atelier resultaten
- ideeën groslijst
- kansenkaart
- schetsen van deelgebieden uit atelier 12 september

Alle tussenresultaten, het startdocument,
procesomschrijving, uitgangspunten en het laatste
nieuws zijn te vinden op de projectwebsite:

www.onshoevelakensebos.nl
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groslijst ideeen voor
o.b.v. dag van ons hoevelakense bos en omgeving, bewonersavond en internet

• Weer auto’s uit het plangebied (behoudens bewoners)

• Honden: Vathorst eigen hondenuitlaatplek maken

• Paden beter beheren

• Honden: zoneer: geen honden - aangelijnde honden - vrije uit-

• Beheerfonds - Bouwfonds zo daar geld in stoppen
• Bezoekersregeling dmv verplicht aankopen van bv groene
munten (anders geen toegang)

loop honden
• Vuilnisbakken speciaal voor hondendrollen met zakjes
• Hoogzit met zicht op natuurgebied

• Bijenhouderij

• Pas op horecaondernemers

• Ontwikkel akkers tot bloemrijkgrasland

• Gezamenlijk ideeen verkennen voor weldammerlaan 7

• Compenseer boeren van agrarische naar natuurgrond

• Bos open voor iedereen - begrip en respect voor elkaar

• Bomen planten - waar mogelijk

• Zorg voor informatie over kwaliteit en kwetsbaarheid van het

• Relatie met de bomen in de woonwijken versterken
• Maak bos aan overzijde van Weldammerlaan (ook GLK) toegankelijk
• Maak bos ten westen van de Nijkerkerstraat (natuur en recreatie)

bos (bv borden en excursies)
• Niet meer jagen
• Kinderspeelplaats (zoals in Schothorst)
• Klompenpad kids
• Leerplek voor kinderen over natuur en historie

• Natuurcompensatie om bos maximaal uit te breiden

• Ruimte voor kinderen om hutten te bouwen, spelen en te leven

• Uitbreiding bos naar alle kanten

• Speelaanleidingen voor kinderen - kleinschalig

• Uitbreiding en handhaving bos zonder nieuwe bebouwing

• Speelplek voor kinderen - een duidelijke geconcentreerde plek

• Wat heeft t bos van ons nodig? - omdenken

• Nieuwe klompenpaden rond het Hoevelakense Bos

• Begrazing met vleeskoeien extensief - Brandrode runderen/Lak-

• Koffie in het bos

envelders - streekproduct
• Velden in het bos voor Brandrode runderen - goede combi met
recreatie (wildroosters) - extesieve jaarrond begrazing.
• Breid het bos letterlijk uit

• Mobiele horeca voor koffie en ijs (VW busje)
• Verbied kriskras door het bos lopen
• Land Art in zuidwesthoek als markering (en contrast met oude
landgoed)

• Verbied brommers

• Afwisseling bos en kleinschalige landbouw (in uitbreiding)

• Leuning langs bruggetje naar zorgboerderij

• Landgoed elementen rond het bos maken (bosjes, lanen, boss-

• Crowdfunding

troken, openruimtes)

• Is het wel zo druk? Onderzoek dat.

• Nieuwe landhuizen laten bijdragen met erfbeplanting

• Herstel ecologische kwaliteit van het bos - maak plan om bio-

• Houd het landschap zoals het nu is

diersiteit van vergroten

• Biologische landwinkel met ijs en terrasje

• Educatie over historie - bos en gebouwen

• Verminder lichtverstoring (oa sportvelden)

• Educatie over natuur en dieren

• Loopbrug over de Nijkerkerstraat om bos te verbinden

• Natuureducatie / natuurminnende activiteiten (ook voor scholen)

• Mens als gebruiker ipv verbruiker van het bos

• Netwerk van elzensingels als steppingstones voor het bos

• Minder mest

• Breng historische en ecologische kwaliteit van de eng (grote

• Ontwikkel ‘bouwfonds natuur’ tot broed en rustgebied voor water

haar) terug. Oa historische gewassen (en geen mais)

en weidevogels

• Entreeborden: wat mag er wel in het bos - wat vindt het bos fijn

• Verbind met natuurgebieden ten zuiden van de A1 (via station)

• evenwicht tussen mens en natuur (anders verliest het bos altijd)

• Bosjes en paden in de omgeving van het Hoevelakense Bos -

• Maak alternatieve fietsroute voor Veenwal
• Nieuw fietspad ten westen van Hoevelakense Bos en pad in bos
sluiten voor fietsers
• Maakt Galgenpol zichtbaar - letterlijk of met een app (onderdeel
van 60 bijzondere plekken rond Hoevelaken)
• Gastheer / boswachter - mensen aanspreken op hun gedrag
• Anterieure overeenkomst villapark voor gebiedsfonds
• Los het gevaarlijke fietspad op. Loslopende honden en fietsen
gaan niet samen

ruimer wandelgebied
• Meer onderbegroeiing (struik en kruidlaag)
• Maak onderhoudsplan
• Ontmoetingsplek met afdak
• Neem Weldammerlaan als oostgrens
• Randen inplanten met struweel - overgangszone naar het veen
landschap
• Voetgangerslichten bij oversteek Nijkerkerstraat
• Geen paarden in het bos (uitwerpselen en rijden paden kapot)

• Maak veenwal breder. Is nu smal en gevaarlijk.

• Paarden alleen op een apart pad

• Handhavend optreden tegen ongeoorloofd gebruik van Sparren-

• Paarden buiten het bos houden

dam
• Behoud herkenbaarheid van de groene rechte rand van het Hoevelakense Bos

• Ruiterpad minimaal 10 km - zand/bospad - paarden
• Ruiterroute - Leusden-Hoevelaken-Nijkerk(erveen) - paarden
• Herstel historische paden structuur

• Herstel oude Hofweg

• Leg smalle paden terug op hun oude plaats (cultuurhistorie)

• Amersfoort moet hondebelasting aan gemeente Nijkerk betalen

• Meer fiets en wandelpaden van naar het Hoevelakense Bos

• Honden - aanlijnplicht op hoofdpaden
• Honden - behoud losloopgebied (er is al zo weinig van)
• Honden - hindernisbaan voor hondensport

(nwe routes vermindert druk)
• Paden langs bestaande sloten en houtwallen (die wel 200 jaar
oud zijn)

• Honden - honden in het bos verbieden

• Paden: creeer diverse ommetjes met div lengtes

• Honden - loslopende honden verbieden - aanlijnplicht overal

• Padenstructuur beperken / afsluiten voor publiek

• Honden - op sommige paden honden niet toestaan

• Verbeter kwaliteit paden in het bos en voorkom dat mensen

• Honden - snuffelroute / route voor speurneuzen
• Honden en katten: druk vanuit nieuwe villawijk

overal door het bis gaan lopen
• Verhoog paden met zand tegen plassen - voorkomt verbreding

• Honden: 2x of 3x zo groot loploopgebied

• Pannekoekenrestaurant aan de Nijkerkerstraat

• Honden: meer uitrenvelden/losloopgebieden in de regio bv Bloe-

• Gebruik parkeerplaats bij Lodesteincollege (voor hondenuitlat-

idaal
• Honden: nieuwe vrijuitloopgebied met parkeerplaatsen buiten
het bos

ers)
• Betaald parkeren (ontmoedigen en geld voor het bos)
• Niet parkerenborden aan de Nijkerkerstraat + handhaven

• Honden: opruimplicht + depotdogbakken plaatsen

• Nieuwe parkeer gelegenheid aan de Nijkerkerstraat

• Honden: tijdzonering bv op zondagmiddag niet los

• Nieuwe parkeerplaatsen buiten rijksmonument oa in villapark

• Honden: uitrenveld aan de Nijkerkerstraat bij Vathorst

• Parkeerplaats - betaald parkeren

• Parkeerplaats - kwaliteit verbeteren
• Parkeerplaats - signalering aantal plaatsen aan de weg
• Parkeren buiten het bos
• Signalering Parkeren vol langs Nijkerkerstraat en al in Vathorst
• Verspreide kleine parkeergelegenheden
• Picknicktafels
• Geen pretpark - kinderfeestjes
• Pas op projectontwikkelaars
• Behoud rabatbossen - tussenliggende sloten uitdiepen
• Meer recreatiemogelijkheden aan de flanken van het bos
• Inventariseer beplanting die verdwijnt door uitbreiding snelweg
en ‘redt’ deze dmv stekken en afleggen
• De ree terug! Stiltegebieden met weides en bos
• Meer natuur/recreatie gebieden in de regio om druk op bos af te
laten nemen
• Geen regionaal aantrekkende functies (zoals Paintball)
• Zorg goed voor het rijksmonument
• Nieuwe rondjes zoeken met minder conflicten
• Rondwandeling ten zuiden Westendorplaan
• Routes met wegwijzers met gekleurde paaltjes (om niet te verdwalen en eigen paden te creeeren)
• Routes voor MTB
• Wandelaars, fietsers en ruiters gaan goed samen
• Wandelpad naast fietspad op centrale as van het landgoed - dan
gaat t samen
• Agrarische delen ontwikkelen zoals de Schammer en Bloeidaal
• Behoud karakteristiek van het slagenlandschap
• Gebruik sloten om toegang voor mensen en honden in te perken
• Pas op sluipvverkeer
• Losloopgebied heeft een sociale functie voor alleenstaanden
• Stiltegebied
• Streekproducten met afdracht voor het bos
• Theetuin (met woning)
• Toezicht - op geen recreatie na zonsondergang
• trimtoestellen
• Tunnel Nijkerkerstraat
• Behoud uitzicht
• Uitzichtplekken
• Veilig wandelen
• Voorkom meer verkeersdruk (zitten bewoners niet op te wachten)
• Kijk naar het verleden 1850 - 1900 - 1950 - 2000
• Holistische visie (recreatie en natuurwaarden / zones met div
doelen)
• Vogelkijkwand
• Bos is plek van vrijheden
• Vuilnisbakken bij chillplek
• Vuilnisbakken en legen door wijkbeheer Nijkerk
• Wandeling met culltuur- en natuur historische onderdeen
• Aansluiten op wandelpad Horstpad
• Aansluiten op wandelpad naar station (langs snelweg)
• Wandelpaden vanuit bos naar Hoevelakerveenweg
• Maak misbruik en wangedrag meld/aanspreekpunt voor burgers
• Extensief gebruik weilanden tbv landschappelijke en ecologische kwaliteit
• Kruidenrijke weilanden
• openstelling weilanden aan Weldammerlaan die niet meer
worden beweid
• Geen windturbines
• Geen zonnepanelen
• Maak zoneringsplan voor gebruiksfuncties
• Buffering bosrand met mantelvegetatie - zoomzone

Atelier 12 september
Basis - overeenstemming uit kansenkaart
Deelgebied Hoevelakense Bos en zuidelijk uitbreiding
Aspecten waarover overeenstemming bestaat:
• Versterken randen landgoed
• Behoud historische aspecten van het bos
• Versterken van ecologische waarde
• Extensiveren akkers in het bos
• Ten noorden van Nijkerkerstraat - rustgebied, nadruk op natuur
• Klompenpadkids aanleggen/uitzetten
• Bos ten zuiden Westendorpstraat openbaar toegankelijk maken en fietspad toevoegen
• Parkeerplaatsen uit het bos verwijderen
• De noodzaak om te zoneren
• Verbetering van de wandelpaden (ophogen)

Deelgebied West
Aspecten waarover overeenstemming bestaat:
• Transformatie naar natuur en recreatiegebied (om bos te ontlasten)
• Ontwikkeling van enkele landelijke woningen (uitgangspunt)
• Gebied wordt van 100% prive straks 85% openbaar (excl. de bestaande kavels)
• Alternatieve fietsroute Vathorst-Hoevelaken voor route door het bos

Deelgebied Oost
Aspecten waarover overeenstemming bestaat:
• Behoud karakter slagen landschap (oost)
• Autoluw maken
• Ontwikkelen op basis van particulier initiatief
• Behoud van natuurgebied (ten noorden van vml bouwfondsterrein)
• Aanleg klompenpadkids
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Atelier 12 september
Deelgebied Hoevelakense Bos - Werkteam
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Atelier 12 september
Deelgebied Hoevelakense Bos - Atelier
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Atelier 12 september
Deelgebied West - Werkteam
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Atelier 12 september
Deelgebied West - Atelier
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Atelier 12 september
Deelgebied Oost - Werkteam

(voor de orientatie is de tekening met de bovenzijde naar het noorden afgebeeld.
Dat heeft helaas tot gevolg dat de teksten op de kop staan)
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Atelier 12 september
Deelgebied Oost - Atelier

(voor de orientatie is de tekening met de bovenzijde naar het noorden afgebeeld.
Dat heeft helaas tot gevolg dat de teksten op de kop staan)
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Atelier 10 oktober

In welk onderdeel van de visie kunt u zich goed vinden?
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Atelier 10 oktober

Met welk onderdeel van de visie kunt u niet uit de voeten?
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Atelier 10 oktober

Welk onderdeel van de visie wilt u aanscherpen?
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5 december 2018 - www.xi-ontwerp.nl

