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1. Inleiding
In het gebied rondom de Nijkerkerstraat gaat veel veranderen door de aanpassing en 

uitbreiding van het knooppunt Hoevelaken. Dit is aanleiding voor de gemeente Nijkerk 

en Amersfoort om het hele gebied in ogenschouw te nemen en te bepalen hoe dit op 

termijn vorm kan krijgen. 

De gemeente Nijkerk heeft in 2019, in samenwerking met de gemeente Amersfoort, een 

toekomstvisie voor ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ opgesteld omdat de kwaliteit 

van dit monumentale bos onder grote recreatieve druk verloren gaat. Dit voorliggend 

concept ruimtelijk ontwikkelingsplan Nijkerkerstraat Oost en West is hier een vervolg op, 

maar dan voor het Amersfoortse grondgebied.

Doel is verdergaande verrommeling aan weerszijden van de Nijkerkerstraat te 

voorkomen, het Hoevelakense Bos recreatief te ontlasten en meer ruimte te geven aan 

een kwalitatief hoogwaardige nieuwe invulling met groene recreatie, wonen en werken 

en dat voortbouwt op de kwaliteiten van het landschap .

Vroeger was de Nijkerkerstraat een ontsluiting door het buitengebied. Dat is ze al lang 

niet meer. De verkeersdruk is steeds hoger geworden en zal in de nabije toekomst 

verder toenemen. De aanliggende functies van de Nijkerkerstraat zijn in de loop der 

jaren veranderd. De laatste agrarische bestemmingen ten westen van de weg zijn 

veranderd naar stedelijk functies. Ten oosten van de weg heeft het landschap nog een 

landelijke uitstraling maar staat het onder stedelijke druk mede door de plannen van de 

grondeigenaren. Op sommige plekken heeft het gebied een rommelige uitstraling.

Doelen
Doel Nijkerkerstraat West

De transformatie van het gebied ten westen van de Nijkerkerstraat in het kader van 

knooppunt Hoevelaken wordt aangegrepen om in het gebied een hogere ruimtelijke 

kwaliteit te realiseren met nieuwe ruimte voor wonen en werken. Met deze visie op 

het gebied wil de gemeente de transformatie van het gebied in goede banen leiden en 

kansen op korte en lange termijn verzilveren.
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Doel Nijkerkerstraat Oost

De ambitie is om de agrarische gronden ten oosten van de Nijkerkerstraat te 

herontwikkelen tot een openbaar toegankelijk, recreatief groen uitloopgebied voor 

Vathorst en Hoevelaken om zo de recreatieve druk op het Hoevelakense Bos te 

verminderen. De eigenaren van de gronden werken mee aan deze ambitie wanneer 

enkele woningen kunnen worden ontwikkeld (daar hoort een percentage sociale 

woningbouw bij conform beleid).

Doel Nijkerkerstraat

De Nijkerkerstraat is een oude handelsweg, een zogenaamde Hessenweg, en heeft 

derhalve cultuurhistorische waarden. De transformaties rond de weg bieden kansen om, 

naast de doorstroomfunctie, ook de ruimtelijke kwaliteit van de weg te verbeteren.

Startpunt bestaande studies
Het startpunt van de studies rondom de Nijkerkerstraat is niet blanco. We noemen 

puntsgewijs de studies die uitgangspunt vormen en waarop wordt doorgebouwd:

•	 Beide plangebieden zijn onderdeel van de visie ‘Groenrecreatieve zone Amersfoort 

Nijkerk - ambtelijke visie (Terra Incognita juli 2017, i.o.v. gemeente Amersfoort)

•	 Ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ (Xi-ontwerp, november 

2018 - vastgesteld in de gemeenteraad Nijkerk van januari 2019). Gezamenlijk 

participatietraject van gemeentes Nijkerk (trekker) en Amersfoort. Wensen 

vanuit breed participatie proces zijn meegenomen in deze visie. Het deelgebied 

Nijkerkerstraat Oost maakt onderdeel uit van deze visie. Zie ook www.

onshoevelakensebos.nl

•	 Landschapsontwikkelingsplan, gemeente Nijkerk 2018

•	 Structuurvisie Amersfoort, gemeente Amersfoort 2013

•	 Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013- 2028, provincie Utrecht 

•	 OTB knooppunt Hoevelaken augustus 2018. De transformatie van het knooppunt 

vormt uitgangspunt. De tekeningen van het OTB zijn meegenomen in de tekeningen. 

Startpunt bestaande studies:
Groenrecreatieve zone Amersfoort Nijkerk Ambtelijke visie (juli 2017)

ook 
gemeente-
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Startpunt bestaande studies: (uitsnede uit) visiekaart ‘Ons Hoevelakense Bos’
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Omgevingswijzer
De Omgevingswijzer helpt je inzichtelijk te maken hoe duurzaam en integraal een project 

of gebiedsontwikkeling is of kan zijn. 

Deze aspecten zijn in deze eerste fase van planontwikkeling al meegenomen. Bij de 

verdere uitwerking naar een definitief plan werken we dit verder uit en geven we nadere 

toelichting hierop.  

Proces van tot stand koming
De plannen voor de gebieden ten oosten en westen van de Nijkerkerstraat zijn tot stand 

gekomen in 2018 en 2019 onder leiding van een multidisciplinair team van ambtenaren 

van de gemeentes Amersfoort en Nijkerk en werden uitgewerkt door Xi-ontwerp.

Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de informatie en suggesties van bewoners, 

grondeigenaren, omwonenden en betrokkenen van het gebied zoals die zijn verkregen 

in  het interactieve planproces (juni -september 2018) rond ‘Ons Hoevelakense Bos 

en omgeving’. Tijdens dit proces kon iedereen meepraten in openbare ateliers en 

meewerken in een werkteam. Het gebied ten oosten van de Nijkerkerstraat was een 

deelgebied in dit proces.

Vervolg communicatie
De bewoners ten oosten van de Nijkerkerstraat zijn op adres uitgenodigd voor de ateliers 

en presentatie van de ontwikkelingsvisie voor ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ 

door de gemeente Nijkerk. Het laatste overleg dateert echter van 20 oktober 2018. Het 

daarom van belang dat deze bewoners worden geïnformeerd over de vervolgstappen.

De bewoners en bedrijven ten westen van de Nijkerkerstraat zijn beperkt betrokken 

geweest bij de plannen. Op korte termijn wordt een communicatietraject opgestart 

zodat ook zij  hun reacties en suggesties kunnen geven.

Startpunt bestaande studies: (uitsnede uit) visiekaart ‘Ons Hoevelakense Bos’

Indicatief 

Actueel openbaar recreatiegebied

LEGENDA

Indicatief 

Toekomstig openbaar recreatiegebied

LEGENDA

Toekomstige recreatieruimte (visie Ons Hoevelakense Bos en Omgeving)

Bestaande recreatieruimte (visie Ons Hoevelakense Bos en Omgeving)
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2. Visie
Oost - entreegebied ontlast Hoevelakense Bos
Het gebied ten oosten van de Nijkerkerstraat wordt één van de nieuwe gebieden van de 

groenrecreatieve zone tussen Amersfoort en Nijkerk. Het gebied krijgt een overwegend 

openbaar en groen karakter. En met nieuwe stad-land verbindingen voor recreatie, 

recreatieve routes, speelweides en dergelijke, biedt deze zone extra mogelijkheden als 

recreatief uitloopgebied vanuit de omliggende wijken van Amersfoort en Hoevelaken. 

Daarmee wordt ook het Hoevelakense Bos ontlast en komt er meer rust en ruimte voor 

de natuur in deze historische boskern. Door twee nieuwe ‘entrees’, voorzien van beperkt 

aantal parkeerplaatsen, wordt de recreatieve druk gestuurd en kunnen bestaande 

parkeerplaatsen in het historische bos afgesloten worden. 

Het gebied transformeert tot een half open landschap voor recreatie en natuur. De 

huidige verkaveling en zichtlijnen op het historische bos en Huize Hoevelaken worden 

in de visie meegenomen. Met gebiedseigen beplanting geïnspireerd op de historische 

situatie worden recreatieve bospercelen en singels aangelegd die tevens een bijdrage 

leveren aan de ecologische waarden. Recreatieve velden en bloemrijk grasland, dat 

extensief begraasd kan worden, wisselen elkaar af. 

Bestaande en enkele nieuwe woonclusters completeren het beeld. Nieuwe woonclusters 

zijn ondergeschikt aan het landschap maar essentieel voor medewerking van de 

grondeigenaren. Toegangspaden naar de nieuwe woningen maken deel uit van het 

recreatieve netwerk. Bij de recreatieve paden is specifiek rekening gehouden met 

losloopzones voor honden zonder dat deze overlast geven aan omwonenden.

Indicatief 

Visie Nijkerkerstraat Oost en West op hoofdlijnen
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West - woonwerklint
Het gebied ten westen van de Nijkerkerstraat presenteert zich in de toekomst naar de 

Nijkerkerstraat als een compleet woonlint. Er is ruimte voor enkele nieuwe vrijstaande 

woningen die het lint completeren. De kwaliteit neemt toe wanneer op termijn het 

gronddepot kan verdwijnen. De komende jaren zal het gebied eerst ingezet worden als 

werkterrein voor RWS ten behoeve van de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.

Achter het woonlint tot aan het knooppunt, is ruimte voor de vestiging van kleinschalige 

bedrijven, eventueel gekoppeld aan de woningen als nieuwe woonwerk locaties voor 

kleine zelfstandigen. Aan het begin en het einde van het woonlint is ruimte voor grotere 

bouwvolume waar diverse functies denkbaar zijn. Bij de zuidelijke afrit van de A1 

(nummer 14) kan een nieuw gebouw een landmark vormen die beeldbepalend wordt 

voor het hele gebied.

Nijkerkerstraat
De Nijkerkerstraat vormt al honderden jaren de verbindende schakel in het gebied. De 

continuïteit en functionaliteit van de weg worden verbeterd met nieuwe parallelwegen 

en volledige kruispunten. Met laanbeplanting en bestrating van de parallelweg wordt de 

historische lijn benadrukt en de recreatieve aantrekkelijkheid van de weg vergroot.

Indicatief 

Bezoekersschuur

Parkeren

Spelen in de natuur 

Kleinschalige horeca

Natuureducatie

Wandelknooppunt

Nadruk op natuur

Natuurkijkhut

Huize Hoevelaken (privaat)

Klompenpad

Kidsklompenpad

Zoekgebied:
parkeerplaats, omheind honden 
uitrenveld, start wandelroutes
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Plankaart oost en west - impressie eindsituatie
N



CONCEPT Nijkerkerstraat Oost en West  |  Xi-ontwerp  |  11

Plankaart oost en west - eerste fase
N
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Nieuw landschapsbeeld op basis van historie
Het beeld van het landschap ten oosten van de Nijkerkerstraat zal komende jaren 

transformeren. In de loop der tijd is het landschap steeds opener geworden onder 

invloed van de intensieve landbouw. De historische topografische kaarten laten een 

beeld zien waarin veel meer ruimte was voor bos, perceels- en erfbeplanting. Zonder 

dit beeld te willen reconstrueren is het een inspiratiebron voor de  toekomstige 

transformatie van het landschap. Het landschap krijgt een half open karakter met 

ruimte voor nieuwe elzensingels, knotwilgen en bosjes. Deze worden afgewisseld met 

open velden die een natuurlijk karakter hebben met bloemrijk grasland begraasd door 

schapen. 

Enkele velden zijn specifiek ingericht als speelveld met natuurlijk materialen. Een 

buitenspeelplek voor kinderen bij uitstek. Andere velden worden als hondenuitrenveld 

ingericht. Het verkavelingspatroon blijft herkenbaar aanwezig. Zichtlijnen op het 

historische bos en Huize Hoevelaken zijn in het plan opgenomen

3. Deelgebied - ten oosten vd Nijkerkerstraat

Historische topkaart 1891 (topotijdreis) Historische topkaart 1909 (topotijdreis)Bestaande landschapsbeeld
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Entree gebieden - recreatieve zonering
Het gebied ten oosten van de Nijkerkerstraat is een zogenaamde kernrandzone te 

noemen. Aansluitend op provinciaal beleid wordt in deze zone gewerkt aan het vergoten 

van recreatieruimte waar, in met name Vathorst, groot gebrek aan is. Ook worden de 

verbindingen tussen kernen en het buitengebied in deze kernrandzone verbeterd met 

fiets- en wandelpaden: stad-land verbindingen.

Recreatie stromen zijn goed te sturen met entreegebieden met openbare 

parkeerplaatsen. Een nieuwe parkeerplaats is voorzien aan de Nijkerkerstraat. Deze 

parkeerplaats ter hoogte van Hanzetunnel vormt een nieuwe startpunt voor recreanten. 

Ze voorziet in circa 25 parkeerplaatsen (en is eenvoudig te vergroten) en wordt 

gecombineerd met een bezoekerspunt voor gebiedsinformatie en natuureducatie. Maar 

er wordt geen ruimte aan horeca geboden, daarvoor is elders langs de Nijkerkerstraat 

voldoende aanbod.

In overleg met de eigenaren van het bestaande restaurant ‘Old Pepper Mill’ kan ook 

deze parkeerplaats gebruikt worden als startpunt voor recreanten. Voor de aansluiting 

tussen de Old Pepper Mill en het recreatiegebied geldt dat een verkeersveilige oversteek 

van de Nijkerkerstraat (ook onderdeel van uitvoeringsplan Ons Hoevelakense Bos) een 

vereiste is. 

Deze twee entrees zorgen met nieuwe routes voor een recreatieve zonering die het 

Hoevelakense Bos ontlast en nieuwe concentratie plekken creëert. In het gebied is geen 

ruimte voor grootschalige recreatiefuncties die zich richten op de regio en derhalve 

verkeer aantrekken. De focus ligt nadrukkelijk op extensieve recreatie voor de direct 

omgeving en nieuwe stad-land verbindingen met jonge woonwijken als Vathorst.

(zie ook bladzijde 8 en 9 voor entreegebieden)

Ruimte voor spelen in de natuur

Ruimte voor uitrusten in het landschap

Speel en sportveldjes Nieuwe woningen verscholen in groen

Eenvoudige spelaanleidingen

Entree met parkeerruimte en informatie
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Routes en recreatief netwerk
Een netwerk van paden zorgt ervoor dat wandelaars, fietsers en ruiters er hun weg 

vinden, waarmee het gebied een alternatief vormt voor het Hoevelakense Bos en zorgt 

voor de verlaging van de recreatieve druk op het monumentale bos. De nieuwe routes 

sluiten aan op de bestaande fiets- en wandelpaden rondom het gebied die verbindingen 

vormen met de kernen. Voor aansluiting op het Hoevelakense Bos is nader overleg met 

bestaande grondeigenaren (in de gemeente Nijkerk) noodzakelijk. 

Het gebied wordt primair ingericht voor wandelaars. Het fijnmazig afwisselend netwerk 

met paden met diverse profielen zorgt voor variatie. In de open gebieden volgen de 

routes de rechte lijnen van het landschap en de sloten. In bospercelen zijn ruime 

bogen toegepast zodat het pad langer lijkt doordat het einde niet zichtbaar is. Vaak 

hebben de routes brede bermen met ruimte voor bankjes en informatiepanelen. In 

totaal is 3300 strekkende meter wandelpad voorzien (inclusief dubbelgebruik van de 

erftoegangswegen).

Voor fietsers wordt een nieuwe route voorgesteld langs de sloot in het oosten, tegen 

de gemeentegrens aan, als recreatief alternatief voor de fietsroute langs de drukke 

Nijkerkerstraat. De fietsroute is ook het alternatief wanneer de route over de centrale as 

van het Hoevelakense Bos voor fietsers wordt afgesloten (om conflicten met wandelaars 

en andere gebruikers op die route op te lossen). De nieuwe fietsroute is 1200 strekkende 

meter lang. Overwogen kan worden om de wandelroute langs de parkeerplaats richting 

de Hanzetunnel ook voor fietsers open te stellen. De fietsroute maakt deel uit van de 

tweede fase.

Voor ruiters wordt een vrijliggend pad voorgesteld door bossen en weides. Waar het pad 

parallel aan een andere route loopt zorgt bijvoorbeeld een bomensingel voor scheiding 

tussen beide. De route maakt een ronde die ook langs de bosrand van het Hoevelakense 

Bos loopt. Over dit deel van het tracé binnen de gemeente Nijkerk moeten nadere 

afspraken gemaakt worden met grondeigenaren. De route sluit op twee punten aan 

op een ruiterroute door het Hoevelakense Bos. De nieuwe route is circa 1200 meter 

lang (exclusief het deel buiten het plangebied langs het Hoevelakense Bos dat in de 

gemeente Nijkerk ligt).

Klompenpaden

Een ruiterroute Fietspaden

Routes voor hardlopers Wandelen met de hond

Wandelen door bos en weides
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Bossen en singels
In het plangebied ontstaan vijf grote openbare ruimtes tussen de private kavels. In een 

van deze ruimtes hebben de boskavels de overhand. Gelijktijdig zijn hier ook zichtlijnen 

behouden op de bosrand van het Hoevelakense Bos. De overige vier ruimtes hebben een 

meer open karakter. 

Het nieuwe bos is dus geen groot aaneengesloten bos. Dat past niet bij het karakter van 

het landschap. Bestaande sloten zijn kenmerkend en worden ingepast in het landschap. 

Het bos is opgebouwd uit knotwilgenlanen, elzensingels en bosstroken tussen sloten. 

Bossen en elzensingels zijn zo gepositioneerd dat zicht op de rand van het Hoevelakense 

Bos wordt behouden. Het sortiment is gebiedseigen en wordt in de volgende 

ontwerpfase vastgesteld. Het bos kan deels als compensatiebos voor de aanpassing van 

de A27 bij Hilversum door RWS worden uitgevoerd.

Natuurwaarden
Bestaande beplanting met natuurwaarden worden behouden. Nieuwe beplanting krijgt 

een rijk assortiment met onderbegroeiing die bijdraagt aan flora en fauna. Grote delen 

van het open landschap worden als kruiden- & bloemenrijkgrasland ontwikkeld die 

extensief beweid kunnen worden met schapen. Bestaande en nieuwe sloten krijgen 

flauwe natuurvriendelijke oevers en dragen daarmee bij aan de natuurwaarden. De 

toegankelijkheid van het gebied voor recreanten en honden wordt beperkt door 

onderbeplanting in het bos en (bestaande en nieuwe) sloten (met rietoevers) zodat deze 

recreatie de (nieuwe) natuurwaarden niet beïnvloedt.

Bloemenrijke weides

Natuurvriendelijke oevers Elzensingels

Schapenweides Aaneengesloten bos met speelvelden

Bloemenrijke weides
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hondenspeelveld park Lingezegen (Elst) loslooproute park Klarenbeek (Arnhem)

losloopgebied Nieuwelant (Vlaardingen)hondeveld (Berkel en Rodenrijs)

Honden
In het participatieproces over het Hoevelakense Bos en omgeving waren (losloop)

gebieden voor honden een belangrijk thema. In de ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense 

Bos en Omgeving’ is dit gebied aangewezen als een alternatief voor het losloopgebied 

in het historische bos wat in kwaliteit achteruit gaat door deze functie. Dit is op twee 

manieren ingevuld.

De nieuwe paden in het gebied bieden een brede bermen van circa 5 tot 10 meter 

om honden los te laten lopen. Het pad is in de meeste gevallen 1,5 meter breed. De 

overmaat biedt ruimte om honden te laten snuffelen en elkaar te kunnen passeren. 

Paden zijn steeds afgeschermd op natuurlijke wijze, om honden uit de natuurweides, 

speelweides en private delen te houden. Hiervoor zijn sloten uitgevoerd met een 

brede ondoordringbare rietberm (een zogenaamde plasberm). Op andere plekken zijn 

elzensingels voorzien van een ondoordringbare onderbeplanting van sleedoorn en 

meidoorn. Waar nodig kunnen vlechtwerkhekken worden geplaatst. Desalniettemin 

zullen bordjes noodzakelijk zijn om hondeneigenaren er op te wijzen dat honden binnen 

de zone moeten blijven.

Verder zijn er twee zogenaamde hondenuitrenvelden opgenomen direct bij beide 

parkeergelegenheden zodat een hond bijna direct vanuit de auto lekker kan rennen. 

Optioneel kan een derde hondenuitrenveld worden gerealiseerd in het zuiden van het 

gebied, aansluitend op de voetpaden vanaf de Westerdorpstraat.

Een hondenuitrenveld is omgeven door een (vlecht)hekwerk met klaphek zodat 

eigenaren niet bang hoeven zijn dat hun viervoeter er vandoor gaat. Honden kunnen op 

deze velden met elkaar spelen. Het centrale veld heeft een maat van 150 x 35 meter en 

is daarmee ruim genoeg om ballen en stokken te kunnen apporteren. 

Ruimte voor apporteren
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Bestaande woningen
In het gebied liggen diverse bestaande woningen. Veel kavels bevatten cultuurhistorische 

waardevolle woonhuizen, boerderijen en schuren. De eigenaren van de bestaande 

woningen waren uitgenodigd om deel te nemen aan het visietraject ‘Ons Hoevelakense 

Bos en Omgeving’, maar wederom moeten zij nog geïnformeerd en betrokken worden 

bij deze uitwerking. De visie ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ wordt gezien het 

uitgebreide participatieproces als bekend beschouwd bij de bestaande bewoners ten 

oosten van de Nijkerkerstraat.

Paden en zichtlijnen zijn in het schetsontwerp zo geprofileerd dat zoveel mogelijk 

rekening is gehouden met privacy van bestaande bewoners in de veranderende context. 

Het vrije uitzicht vanuit de woningen is zoveel mogelijk gehandhaafd. Waar nodig zijn 

nieuwe sloten voorgesteld om woonerven te begrenzen. In enkele gevallen is een 

bosperceel voorgesteld om afstand tussen het recreatiegebied en de private kavel te 

creëren. Het is goed denkbaar dat hier nog maatwerk in geleverd kan worden in overleg 

met bewoners binnen de context van de transformatie.

Nijkerkerstraat nr 10 en     12 (google streetview) Startpunt bestaande studies: Basismaten

eigendom 

projectontwikkelaars

eigendom 

Particulier

Gemeente en 

provinciegrens

Grens deelgebied in 

‘Ons Hoevelakense 

Bos en Omgeving
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Nieuwe woningen 
Om de transformatie van het gebied mogelijk te maken is medewerking van 

grondeigenaren nodig. Vrijwel alle agrarische gronden zijn aankocht door 

projectontwikkelde partijen met uitzondering van de noordelijke gronden die in 

particulier eigendom zijn. Met de eigenaren van alle agrarische gronden is overlegd. 

In gezamenlijk overleg is besloten om een beperkt aantal woningen te ontwikkelen 

om op deze manier ca 13 ha van het gebied openbaar toegankelijk te maken. Hierbij 

is nadrukkelijk gekeken naar de verhouding tussen nieuwe woningen en de beoogde 

kwaliteitsverhoging. In het gebied is daarom ruimte voor:

•	 12 landhuizen - kavelmaat circa 2400 m2

•	 een erfensemble met drie wooneenheden

•	 een kavel met circa 10 bescheiden woningen in de categorie ‘sociaal wonen en 

midden huur’ bij de centrale parkeerplaats

Deze laatste categorie is in lijn met het beleid van het Deltaplan Wonen. Dit biedt de 

mogelijkheid voor het realiseren van een wooncluster voor specifieke doelgroepen in het 

sociale domein. Gedacht kan worden aan een zogenaamde ‘knarrenhof’. Een woonvorm 

voor “jonge-ouderen” en “oudere-jongeren” die graag elkaar helpen en zo lang mogelijk 

zelfstandig willen wonen.

De positie van nieuwe woningen is afgeleid van de workshop van gebiedseigenaren 

samen met de gemeentes Nijkerk en Amersfoort in december 2018. Woningen zijn 

afwisselend gelegen aan de Nijkerkerstraat en in het landschap tegen de gemeentegrens. 

Woningen in het landschap zijn twee aan twee geclusterd en worden ontsloten met 

een pad dat ook door recreanten kan worden gebruikt en aan de Nijkerkerstraat een 

derde woning ontsluit. Zo worden vijf aaneengesloten robuuste groene recreatieruimtes 

gecreëerd.

Workshop 17 december - tussenresultaat

Impressie nieuwbouw

Impressie nieuwbouw

Impressie nieuwbouw

Impressie nieuwbouw



CONCEPT Nijkerkerstraat Oost en West  |  Xi-ontwerp  |  19

Voor de nieuwe woningen worden de randvoorwaarden en de beeldkwaliteit beschreven 

in een kavelpaspoort dat nog opgesteld moet worden. Voor de beeldkwaliteit is 

een reeks van referentiebeelden opgenomen. Belangrijk is onder andere om  de 

footprint van de woningen inclusief bijgebouwen te begrenzen, te bouwen met een 

lage goothoogte en een schuine kap en het vergunningsvrijbouwen te beperken. In 

het kavelpaspoort wordt per kavel een onderscheid gemaakt in een bouw-, tuin- en 

landschapsdeel. Op de landschapsdeel van de kavel zijn geen gebouwde objecten 

toegestaan, waardoor de woningen opgaan in het landschap.

Fasering
In de eerste fase worden de sloten, wandelpaden, opgaande beplanting en de 

parkeerplaats aan de Nijkerkerstraat in het gebied aangelegd. De hondenuitrenvelden 

worden omheind en zijn zo bruikbaar voor de viervoeters. De eerste speelvelden 

krijgen een eenvoudige inrichting. De weides worden ingezaaid met een bloemrijk 

grasmengsel en kunnen (deels) in pacht worden uitgegeven ten bate van extensieve 

schapenbeweiding.

De nieuwe woonkavels worden pas na deze eerste inrichtingsfase uitgegeven. De 

veranderde context is nu voor de nieuwe bewoners duidelijk. Er kunnen zo geen 

conflicten ontstaan over landschappelijke ingrepen en recreatieve activiteiten in de 

context van de nieuwe kavels.

Op basis van een meerjaren beheerplan krijgt daarna geleidelijk en gefaseerd de verdere 

landschappelijke inrichting vorm. Ook moet in de vervolgfase financiering worden 

gevonden voor de aanleg van het fietspad dat een recreatief alternatief vormt voor de 

Nijkerkerstraat. Indien gewenst kan het wandelnetwerk worden verfijnd.

Impressie nieuwbouw

Impressie nieuwbouw

Impressie erfensemble met drie wooneenheden
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Principeprofielen bij schetsontwerp
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Principeprofielen bij schetsontwerp
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Nieuw landschapsbeeld
Met de aanleg van het nieuwe knooppunt Hoevelaken als katalysator kan ook het 

gebied ten westen van de Nijkerkerstraat aan ruimtelijke kwaliteit winnen. De bestaande 

kwaliteiten van het woonlint zijn daarbij uitgangspunt en worden doorgetrokken 

naar het noorden. Achter het woonlint is ruimte voor uitbreiding van kleinschalige 

bedrijvigheid.

Waar in het zuiden het markante gebouw van restaurant ‘Feefa’ het lint afsluit kan op 

termijn in het noorden naast de Hanzetunnel een tweede markant gebouw worden 

ontwikkeld. 

Tot slot heeft de locatie aan de afslag van de A1 tussen de nieuwe en de oude 

Nijkerkerstraat een grote potentie om daar een landmark te ontwikkelen die zowel 

vanuit het gebied als vanaf de snelweg de herkenbaarheid van deze plek kan versterken. 

Een nieuw markant (bedrijfs)gebouw op deze locatie van de bestaande ietwat rommelige 

bebouwing kan een grote ruimtelijk bijdrage zijn aan de leesbaarheid van de stad.

De ontwikkelingen vormen een onderdeel van de bestaande landelijke lintbebouwing 

met aandacht voor voldoende ruimte tussen de kavels en landschappelijke inpassing. Bij 

uitwerking van de (bouw)plannen moet nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het 

toepassen van duurzame energiebronnen.

De eerste fase beperkt zich tot wijzigingen die op korte termijn kunnen worden 

uitgevoerd. Pas na vrijkomen van het bouwterrein van RWS kan ook de tweede fase van 

het plan worden uitgevoerd. 

Nieuwe woningen 
Ruimtelijke karakteristiek

De huidige lintbebouwing langs de Nijkerkerstraat is in deze visie maatgevend voor 

nieuwe bebouwing langs deze historische uitvalsroute. Kenmerkende eigenschappen 

voor deze lintbebouwing zijn onder andere de wisselende woningtypen, een 

verspringende rooilijn, variërende kaprichting, kleinschalige bebouwing (1 bouwlaag met 

kap) en de oriëntatie naar de weg. De nieuwe woon- werkkavels dienen dan ook aan te 

sluiten bij deze ruimtelijke karakteristiek. Zo ontstaat een gevarieerd bebouwingslint. 

4. Deelgebied - ten westen vd Nijkerkerstraat
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Nijkerkerstraat West - met gronddepot/werkgebied - fase 1 met werkterrein RWS Nijkerkerstraat West - eindsituatie
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De architectuur van de individuele woningen kan aansluiten bij de huidige 

lintbebouwing, maar mag ook een moderne variant van deze bouwstijl zijn.

Dichtheid en kavelindeling

Naast de karakteristiek is ook de maatvoering van de nieuwe bouwkavels een ruimtelijk 

instrument. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een minimale en een maximale 

maat voor zowel de woonkavels als de achtergelegen bedrijfskavels. Binnen deze 

uitersten zijn er diverse mogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld twee kleine woonkavels 

worden gecombineerd met één werkkavel. Doel hiervan is ruimtelijk een afwisselend 

beeld te creëren door wisselende kavelbreedtes en indelingen. Tevens zorgt dit voor 

meer variatie in het aanbod, naast woon- werkkavels kunnen zo ook losse woonkavels in 

de markt worden gezet.

Om de nieuwe woningen en achtergelegen bedrijfskavels te ontsluiten wordt de 

westelijke parallelweg doorgetrokken tot aan het kruispunt bij de Hanzetunnel bij het 

huidige gronddepot. Optioneel kan een ontsluiting aan de westzijde/achterzijde van de 

kavels worden toegevoegd. Verkeersberekeningen van de gemeente geven aan dat dit 

mogelijk is. Dit vraagt wel fysieke aanpassingen (zie ook hoofdstuk 5 Nijkerkerstraat).

Aantallen

Het woonlint aan de Nijkerkerstraat kan op deze wijze worden aangevuld met 

vrijstaande woningen in een dichtheid van het buitengebied. Kavelmaten zijn daarbij 

circa 25 á 30 bij 50 meter. Wanneer het gronddepot wordt opgegeven is er plaats voor 

circa 6 nieuwe woningen in het lint. In de eerste fase (of bij handhaving van gronddepot) 

is er slechts ruimte voor twee nieuwe woningen.

Woningen aan de Nijkerkerstraat westzijde

Referentie van een moderne bouwstijl
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Bedrijfsruimte
Milieuzonering bedrijven

Omdat in het lint langs de Nijkerkerstraat wonen en werken wordt gecombineerd 

moet er ook worden nagedacht over de bijbehorende milieuzonering. Onder 

milieuzonering verstaan we het aanbrengen van voldoende ruimtelijke scheiding 

tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies 

als wonen en recreëren anderzijds. Voor het vestigingsbeleid van bedrijven wordt 

aangesloten bij de methodiek van de VNG-brochure ‘bedrijven en milieuzonering’ 

(2009). In deze brochure is een bedrijvenlijst opgenomen, die informatie geeft over de 

milieukenmerken van typen bedrijven. Vervolgens wordt in de lijst op basis van een 

aantal indicatoren (waaronder geluid, gevaar en verkeer) een indicatie gegeven van de 

afstanden tussen bedrijfstypen en een tweetal omgevingstypen. Hierbij gaat het om de 

typering van ‘rustige woonwijk’ en die van ‘gemengd gebied’. 

Voor situatie ter hoogte van de Nijkerkerstraat wordt uitgegaan van ‘gemengd gebied’ 

omdat er sprake is van een ligging langs een drukke weg en er in het gebied al de nodige 

functiemenging aanwezig is. Het gebied kent hiermee vaak al een hogere milieubelasting 

ten opzichte van de ‘rustige woonwijk’. Daarnaast wordt voorgesteld om bedrijven tot 

en met milieucategorie 2 toe te laten. Profiel van de bedrijven is ambachtelijk, zzp’ers, 

kleinbedrijf e.d. Te denken valt aan schilders, electromonteurs, loodgieters, kleinschalige 

garages, hoveniers etc. Voor bedrijven met een milieucategorie 2 die worden gevestigd 

in ‘gemengd gebied’ geldt een richtafstand van 10 meter tot aangrenzende woningen. 

Deze afstand is gebaseerd op de grootste afstand van de diverse indicatoren. 

Naast de richtafstand wordt voorgesteld om bij de aanvraag van bedrijven nog te toetsen 

op het volgende:

•	 Verkeersaantrekkende werking: bedrijven die een grote verkeersaantrekkende 

werking hebben worden niet toegestaan. Het parkeren moet gebeuren op eigen 

terrein;

•	 24-uurs bedrijvigheid: dit wordt niet toegestaan langs de Nijkerkerstraat;

•	 Aard en omvang: de bedrijvigheid moet qua aard en omvang overeenkomen met 

hetgeen verstaan wordt onder categorie 2 op grond van de brochure “bedrijven en 

milieuzonering”.

Referenties kleinschalige bedrijvigheid aan Hogeweg Amersfoort (Google Maps)

Referentie moderne kleinschalige bedrijvigheid 
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(Landschappelijke) inpassing

Omdat de landelijke groene uitstraling van de Nijkerkerstraat gehandhaafd wordt  is elke 

bedrijfskavel voorzien van een groene bufferzone. In deze zone ligt een talud van 1,5 

meter hoog en opgaande beplanting die de inrichting van het terrein en de bedrijfsloods 

afschermen. Aanvullend worden houtwallen haaks op de Nijkerkerstraat aangelegd. 

Dit zorgt in combinatie met de eerdergenoemde kavelindeling en karakteristiek voor 

ruimtelijke geleding en een afwisselend beeld.

De nieuwe bedrijfskavels grenzen na reconstructie van het knooppunt Hoevelaken aan 

de groene afscherming van het nieuwe knooppunt. De afscheiding tussen bedrijven en 

het knooppunt wordt gevormd door een afwateringssloot met een beplantingsvak. De 

kavels liggen dus als het ware in de ‘schaduw’ van het knooppunt. Er is zeker geen sprake 

van een zichtlocatie. De bedrijven zijn ondergeschikt aan het knooppunt. 

Aantallen en oppervlaktes

De werkkavels worden over de (randen van de) woonkavels ontsloten. In vergelijkbare 

situaties worden loodsen gebouwd van circa 20 x 15 meter tot  45 x 25 meter tot een 

hoogte van maximaal 10 meter. In de visietekening zijn deze maten aangehouden. 

Tevens is rekening gehouden met de gasleiding die door het terrein loopt en waar in een 

zone van 10 meter niet gebouwd mag worden. Het gebied biedt bij opheffen van het 

gronddepot circa 2,0 ha ruimte voor nieuwe bedrijfsgronden.

In het zuiden op privégronden die nu in gebruik zijn als tuinen tot aan het knooppunt 

kunnen ook werkkavels ontwikkeld worden met een gezamenlijk oppervlak van circa een 

halve hectare. Deze gronden zijn niet in eigendom van de gemeente en wordt slechts 

als mogelijkheid genoemd. De gemeente gaat het overleg met de eigenaren aan of men 

deze optie wil verzilveren in de tweede fase van de uitvoering.

Referenties landschappelijk inpassing met grastalud
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Markante gebouwen en optioneel landmark
In de visie ronden twee markante gebouwen het woonlint af. In het zuiden is het 

bestaande gebouw ‘Feefa’. In het noorden gaat een nieuw gebouw bij de Hanzetunnel 

naar Vathorst het woonlint afronden. Deze kan pas gerealiseerd worden wanneer de 

werklocatie van RWS na de reconstructie van het knooppunt is opgeheven.

Bij de afslag 14 van de snelweg A1 op de plek van de huidige ‘bandencentrale’ bestaat 

de optie om een landmark te ontwikkelen. Een nieuw gebouw kan de herkenbaarheid en 

de ruimtelijke kwaliteit van deze locatie verhogen. De gemeente is geen eigenaar van de 

bestaande gebouwen en gronden en spreekt hiermee een ambitie uit voor deze plek. De 

gemeente gaat graag in gesprek gaat met huidige grondeigenaren en gebruikers over de 

mogelijkheden.

Het programma van beiden nieuwe gebouwen zijn kantoren en/of 

bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven in de IT, adviesbureaus, architectuur en ateliers 

voor creatieve industrie. Wonen is ook een mogelijk (deel)invulling van deze gebouwen 

wanneer de milieubelasting dat toelaat. Hiervoor is nader onderzoek nodig. In de plint 

van het gebouw is eventueel  een kleinschalige productieruimte mogelijk echter zonder 

opslag in de openlucht.

De nieuwe gebouwen staan beiden in het vrije open landschap. Om toch voldoende 

parkeerruimte te realiseren is het voorstel om parkeren op de begane grond onder het 

gebouw te realiseren. Het gebouw wordt in een groen talud geplaatst die de auto’s uit 

het zicht houden (zie referentiebeeld). Het gebouw kan circa vier verdiepingen bevatten 

en valt daarmee buiten de hoogbouw van Amersfoort.

Kunst
De hierboven beschreven landmark bij de afrit 14 kan aan uitstraling winnen door 

deze te combineren met een kunstobject in de nieuwe ruimte die ontstaat na de 

herstructurering van het fietspad/tunnel en de afrit en die nu in het OTB (weinig 

markant) groen is ingekleurd. Door deze ontwikkeling als een groenopgaven met het 

nieuwe landmark en kunst op te pakken ontstaat een herkenbare en bijzondere plek aan 

de A1. Ter inspiratie voegen we enkele voorbeelden van kunstwerken in Nederland bij.

Referentie landmark met parkeren op maaiveld ingepast

Referentie landmark met herkenbare architectuur
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Gronddepot
Het huidige gemeentelijk gronddepot moet grotendeels wijken voor het nieuwe 

knooppunt. Er is een werkgebied gevraagd door RWS dat samenvalt met de 

uitbreidingsmogelijkheid conform bestemmingsplan voor het gronddepot. Op de 

lange termijn heeft een gronddepot op deze plek niet de voorkeur vanuit de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit langs een doorgaande weg. Op de korte termijn, gedurende 

de 5 jaren van aanleg van het nieuwe knooppunt, is een gronddepot/werkgebied 

onvermijdelijk. Voor zowel de omwonenden als passanten is ruimtelijk inpassing van 

het depot ook in de tijdelijke situatie van groot belang. Daarom wordt een talud met 

daarboven op elzensingel rond het gronddepot aangelegd en afgewerkt met sloten. 

De bestaande elzensingel op het terrein wordt behouden en aan weerzijde met sloten 

ingepast. Entrees tot het grondepot worden met een keermuur afgewerkt.

Kunstwerk langs de snelweg

Inpassing gronddepot referentie
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Rabatbossen
De overhoeken in de afslag van de snelweg A1 en de Hanzetunnel krijgen een 

gebiedseigen invulling. Vaak worden deze ruimtes in Nederland ingevuld met 

‘onverschillig’ groen. De kans wordt verzilverd om hier een nadrukkelijk verwijzing te 

maken naar het Hoevelakense Bos waar de locatie, het knooppunt en de afslag haar 

naam aan dankt.

De grond van het Hoevelakense Bos was vroeger bij aanplant te nat om een bos 

te kunnen laten groeien. Daarom werd het bos aangeplant op stroken die werden 

verhoogd waartussen laagtes ontstonden, zogenaamde rabatten. Op veel plekken in het 

Hoevelakense Bos zijn deze rabatten nog goed te onderscheiden. Het bos op rabatten 

werd als hakhout regelmatig gekapt om dienst te doen als brandhout.

In de overhoeken worden opnieuw rabatten ontwikkeld en aangeplant. Hiermee krijgen 

de overhoeken een eigen herkenbare structuur. De richting van de rabatten is zo gekozen 

dat deze de mooiste beleving oplevert. De rabatbossen zullen een bijdrage leveren 

aan de natuurwaarden en de waterberging. Onderhoud kan plaatsvinden vanaf een 

doorlopende dijk die de rabatten verbindt.

Rabatbossen in het Hoevelakense Bos



CONCEPT Nijkerkerstraat Oost en West  |  Xi-ontwerp  |  31

Op de oudste topografische kaarten komt de  Nijkerkerstraat al voor. Het is een 

zogenaamde ’Hessenweg’, een handelsweg tussen verschillende kernen en in dit geval 

Nijkerk en Amersfoort. De hoofdverbinding loopt nu vanaf de afslag aan de A1 naar 

de Hanzetunnel onder de A28 richting Vathorst. De originele hoofdverbinding van de 

Nijkerkerstaat liep vroeger naar het noorden door het Hoevelakense Bos richting Nijkerk 

(zie historische kaart op bladzijde 11). 

Principe profiel
Het zuidelijke deel van de Nijkerkerstraat tot aan de Hanzetunnel kent een hoofdrijbaan 

met aan weerszijden parallelwegen of fietspaden. De parallelwegen en fietspaden 

hebben ook een recreatieve functie en behouden hun uitstraling van een landelijke 

ontsluitingsweg. Het ontbrekende deel van de parallelstructuur aan de westzijde naar 

het noorden, wordt op termijn aangevuld om de aanliggende functies te ontsluiten. 

Het noordelijke deel van de Nijkerkerstraat kent vrijliggende fietspaden, maar 

ontbeert nu wandelpaden. In een nader op te stellen inrichtingsplan moet hier 

aandacht aan gegeven worden, in combinatie met een veilige oversteekbaarheid van 

de weg voor fietsers en wandelaars bij de Veenwal en de Old Pepper Mill. Dat zal ook 

verkeersremmende maatregelen vragen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

5. Nijkerkerstraat

5.0000 6.0000 7.0000 6.0000 4.00001.0000

1.5000 3.0000 3.0000 1.5000 1.5000

Profiel van huidige Nijkerkerstraat met hagen aan westzijde

Referentie van laanprofielPrincipeprofiel op Nijkerkerstraat

Bomenlijn 1 Bomenlijn 2 Bomenlijn 3

west oost



CONCEPT Nijkerkerstraat Oost en West  |  Xi-ontwerp  |  32

Verkeersstromen & capaciteit kruisingen
Er is onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen in de toekomst en de capaciteit van 

de kruispunten. ‘Uit de analyse blijkt dat de te verwachte toename van verkeersstromen 

als gevolg van het geplande bouwprogramma in de visie voor de Nijkerkerstraat op een 

acceptabele manier verwerkt kan worden conform de in de visie opgenomen ontsluiting’ 

(Verkeerseffectstudie Nijkerkerstraat - 27 mei 2019 - gemeente Amersfoort).

Samengevat betekent dat dat het kruispunt bij de Hanzetunnel kan worden uitgebreid 

tot een volledige aansluiting waarbij een verkeersregelinstallatie nodig blijft. Hierbij 

moeten de opstelstroken moeten worden uitgebreid (zie figuur). De kruising bij 

de ‘bandencentrale’ kan ongeregeld blijven. De nieuwe parkeerplaats voor het 

recreatiegebied kan via de parallelweg worden ontsloten.

Historische lijn & laanbeplanting
Het is vanuit verkeersveiligheid van belang om verwarring te voorkomen voor 

het doorgaand autoverkeer over wat de hoofdroute is. Gelijktijdig is gezocht naar 

mogelijkheden om de historische lijn van de Nijkerkerstraat te benadrukken die 

een ander verloop heeft dan de hoofdroute. Er wordt daarom gestreefd naar drie 

bomenlanen die de wegen begeleiden. Er worden geen bomenweides op de afslagen 

(Hanzetunnel en Westendorpstraat) aangeplant omdat deze de structuur vertroebelen 

(let op: dit wijkt af van het OTB!). Bij de afslagen worden bloemrijke grasweides 

ontwikkeld. Zo wordt de hervatting van de bomenlanen na een afslag leesbaar 

gehouden. 

De drie bomenrijen worden als volgt ontwikkeld (zie figuur):

Bomenlijn 1 begeleidt de binnenbocht van de hoofdrijbaan van de Nijkerkerstraat. 

De bomenlaan wordt in het noorden voorbij het kruispunt naar het gronddepot 

voortgezet richting te tunnel. In het zuiden volgt de bomenlaan de parallelweg en 

daarmee het historische verloop van de Nijkerkerstraat. De laan wordt gecombineerd 

met de kernmerkende haag die bij de woningen al aanwezig is en wordt doorgetrokken 

over de hele lengte. De laan stopt in het zuiden bij het fietspad dat parallel aan de 

Amersfoortsestraat loopt. In tegenstelling tot het OTB wordt voorgesteld om het fietspad Verkeersplan

Parallelwegen

Fietspaden

Hoofdroute

Vri

tunnel voor fieters

Vri P

fysieke maatregelen kruising
(bron: gemeente Amersfoort)
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van de Nijkerkerstraat als een T aansluiting aan te laten sluiten op het fietspad langs de 

Amersfoortsestraat (zo ook opgenomen in de visietekening). Hiermee wordt een veel 

eenduidiger beeld gecreëerd.

Bomenlijn 2 ligt tussen hoofdrijbaan van de Nijkerkerstraat en fietspad/parallelweg 

aan de oostzijde. Ruim voor de Hanzetunnel wordt de bomenlijn onderbroken. 

Automobilisten rijden hier vanuit het zuiden als het ware een open ruimte (bloemrijke 

grasweide) in, omzoomd door bomen. Zo ontstaat geen verwarring over de continuïteit 

van de verkeerskundige hoofdroute. Wanneer de Nijkerkerstraat voldoende afstand 

heeft ten opzichte van de kruising wordt de bomenlijn naar het noorden toe weer 

aangeplant tussen het fietspad en de Nijkerkerstraat. Deze lijn begeleidt op deze wijze 

het originele tracé van de Nijkerkerstraat wat met name voor de passanten op de 

parallel beleefbaar zal zijn. In het zuiden stopt deze bomenlijn ruim voor de kruising met 

afslagen naar Westendorpsstraat en snelweg.

Bomenlijn 3 begeleidt de parallelweg in het oosten aan de oostzijde waarmee deze 

aan weerszijde beplanting krijgt en een echte laan wordt. De beplanting vormt een 

onderdeel van de transformatie van het gebied Nijkerkerstraat Oost. De beplanting 

zorgt voor afscherming om een meer besloten en rustig recreatiegebied te creëren. 

Daarom wordt waar mogelijk een dubbele bomenrij aangeplant. In de praktijk zal de lijn 

onderbroken worden door voortuinen van bestaande boerderijen en een enkele grote 

bestaande boom. Aansluitend hierop moet de lijn zo continue mogelijk gerealiseerd 

worden. De lijn loopt zo ver mogelijk naar het noorden en zuiden door.

De historische lijn van de Nijkerkerstraat kan tevens op subtiele wijze worden neergezet. 

Een kleine verbijzondering in het straatvlak met een bijzonder steen maakt de oude lijn 

van de Nijkerkerstraat voor de goede beschouwer zichtbaar. Aanvullend kan met enkele 

bordjes informatie worden gegeven over de straat en de historische bebouwing wat een 

bijdrage levert aan de recreatieve waarde van het gebied.

Bomenplan

Bomenlijn 1.

Bomenlijn 2.

Bomenlijn 3.

Open weide (zicht!)

Open weide 
(zicht!)

Bomen bij landmark
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Tot slot van dit rapport kijken we met u vooruit naar de vervolgstappen en nadere 

studie:

•	 Uitwerken van deze concept inrichtingsplannen tot een definitieve visie. Dit 

zal gebeuren mede op basis van een brede participatie en raadpleging van 

betrokkenen,  bewoners en gebruikers van het gebied. 

•	 Opstellen bestemmingsplan. Voor de transformatie van het landschap zoals 

beschreven is een bestemmingsplanwijziging nodig. Parallel aan deze procedure 

kunnen ook andere processen reeds plaatsvinden.

•	 Uitwerken van het schetsontwerp voor aanleg van groen en recreatiegebieden in 

het oostelijke deel tot een VO/DO inrichtingsplan.

•	 Uitwerken van de randvoorwaarden voor nieuwbouwlocaties in 

beeldkwaliteitsplannen

•	 Opstellen van een kavelpaspoort per nieuwbouwlocatie.

•	 Door te bepalen wat al uitgevoerd kan worden zonder bestemmingsplanwijziging 

kan dit reeds voorbereid worden.

•	 Verkeersveilige oversteken en andere verkeersmaatregelen aan de Nijkerkerstraat 

zijn aspecten die niet op bestemmingsplanwijziging hoeven wachten. Deze kunnen 

op korte termijn prioriteit krijgen of maken deel uit van de werkzaamheden voor het 

Knooppunt Hoevelaken.

6. Vervolg aanpak

Isometrische impressie eindbeeld
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