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Titel: ontwikkeling Ruimtelijk Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost en West 

Kennisnemen van 
Het voorontwerp ruimtelijk inrichtingsplan voor het gebied rondom de 
Nijkerkerstraat tot aan het Hoevelakense Bos, om tot een integrale en 
samenhangende ontwikkeling te komen van deze stadsrandzone. Dit plan leggen 
wij voor aan de belanghebbenden in het gebied. Het plan gaat daarna ter 
besluitvorming naar uw raad.  

Aanleiding 
Al jaren hebben wij de wens om ontwikkelingen tot stand te brengen in de 
kernrandzone langs de Nijkerkerstraat en zijn wij hierover in gesprek met de 
gemeente Nijkerk. De ontwikkelingen rondom het knooppunt Hoevelaken en de 
toenemende recreatiedruk op het Hoevelakense Bos zijn nu de belangrijkste 
pijlers om te komen tot concrete plannen voor dit gebied. 

Ligging van het gebied 
Het gebied bestaat uit de oksel van de A1 en de A28, vanaf het knooppunt 
Hoevelaken tot en met het Hoevelakense Bos. Het deelgebied Nijkerkerstraat Oost 
en West is daarbinnen de zone op het grondgebied van Amersfoort, tegen de 
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provincie-gemeentegrens met Gelderland-Nijkerk aan. Daarbij ligt het initiatief 
voor het gebied Vathorst Noord /Over de Laak bij ons.  
 
Uitbreiding knooppunt Hoevelaken 
De uitbreiding van het knooppunt Hoevelaken noodzaakt tot herinrichting van de 
randen van het gebied langs de snelweg in de omgeving van de Nijkerkerstraat. 
Daarbij kan de noodzakelijke bos- en natuurcompensatie van het knooppunt 
Hoevelaken een bijdrage leveren aan een versterking van de groen/recreatieve 
zone tussen Amersfoort en Nijkerk.  
 
Afronding Werkstad 
Na de grenswijziging van 1 januari 1998 kwam het gebied ten oosten van het 
knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort. Toen is ook gekozen om de vier 
kwadranten rondom het knooppunt Hoevelaken tot één geheel te maken, de 
zogenaamde ‘Werkstad’. De Werkstad bestaat uit De Hoef, De Wieken –
Vinkenhoef, bedrijvenpark Vathorst en Nijkerkerstraat West, met als doel de 
voorraad bedrijventerrein en werkgelegenheid op pijl te houden. In 2003 hebben 
wij besloten het gebied Nijkerkerstraat West nog niet in ontwikkeling te brengen 
door onduidelijkheid over de impact van het knooppunt Hoevelaken. Die 
duidelijkheid is er nu en daarmee kunnen wij de noodzakelijke plannen voor deze 
laatste schakel van de Werkstad concreet makenin combinatie met de 
ontwikkeling van de oostzijde van de Nijkerkerstraat. 
 
Recreatiedruk Hoevelakense Bos 
Het toenemende recreatieve gebruik van het Hoevelakense Bos leidt tot ernstige 
aantasting van het rijks monumentale bosareaal, maar ook tot conflicterende 
situaties tussen de verschillende gebruikers op het beperkt aantal routes in de 
smalle bosstrook (wandelaars, fietsers, hondenuitlaters, paardrijders, sporters, 
natuurliefhebbers). 
 
Bestuurlijke afspraken met Nijkerk 
Bestuurlijk hebben wij met de gemeente Nijkerk de wil uitgesproken om 
bovenstaande opgaven en knelpunten aan te wenden voor een integrale aanpak 
van dit gebied ten oosten van de Nijkerkerstraat. Doelstelling is het realiseren van 
een groter, aantrekkelijker en openbaar toegankelijke groen recreatieve zone in 
dit gebied Nijkerkerstraat. 
 
 
Kernboodschap 
Wij grijpen de aanpassing van het Knooppunt Hoevelaken aan voor het opstellen 
van een integraal en samenhangend ontwikkelingsplan voor het gebied rondom de 
Nijkerkerstraat. Dit plan is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
en van de werk-, woon- en groen recreatieve functies. Ook zorgen wij voor de 
noodzakelijke aanpassing van het onderliggende wegennet voor snel en langzaam 
verkeer. 
 
 
Consequenties 
 

 Het nieuwe knooppunt Hoevelaken neemt aardig wat ruimte weg van het 
gebied de Nijkerkerstraat West. Wij hebben hiervoor al een onderneming 
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gedeeltelijk verplaatst en er is meer herschikking nodig in deze zone. De 
kruising van de Nijkerkerstraat met de Westerdorpstraat en Amersfoortseweg 
wordt flink aangepast. 

 Rijkswaterstaat heeft de komende jaren ca. 5 ha van het gemeentelijk 
gronddepot (bruin op de middelste kaart hieronder) nodig als tijdelijke 
bouwlocatie voor het knooppunt. Hiervoor zullen wij het gemeentelijk 
gronddepot moeten beëindigen of verplaatsen.  

 Als na deze periode de tijdelijke bouwlocatie voor het knooppunt Hoevelaken 
niet langer meer nodig is voor RWS, kunnen wij de invulling van het gebied 
Nijkerkerstraat West afronden. Er ontstaat dan ruimte voor nog ca. 6 nieuwe 
woon-werkkavels en aan de kopse kanten (noord en zuid) ruimte voor 
stedelijke accenten in de vorm van twee markante gebouwen van maximaal 4 
bouwlagen, met bedrijfsruimte en/of woonappartementen.  

 Er komt minimaal 3 ha aan nieuw bos- en houtopstanden. Dit wordt 
gefinancierd door RWS vanuit de boscompensatieverplichting voor de 
verbreding van de A27 bij Hilversum. 

    

                    
 
 
 
 

De zone aan de westzijde van de Nijkerkerstraat kenmerkt zich door een 
aantal woningen met diepe achtertuinen. Wij willen de mogelijkheid geven om 
in die tuinen (extra) bedrijfsruimte te bouwen om zo een aantrekkelijk aanbod 
van woonwerkkavels te realiseren voor kleine zelfstandigen met bedrijf aan 
huis (dit aanbod is in Amersfoort zeer beperkt).  

Impressie eindbeeld 

Nijkerkerstraat Oost en West 
Impressie incl. 

werklocatie RWS (bruin) 
Verbeelding visie 

Nijkerkerstraat West 
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 Aan de oostzijde van de Nijkerkerstraat hebben wij in de 
Structuurvisie Amersfoort / Groen Blauwe Structuur en in het 
geldende bestemmingsplan planologisch de ruimte geboden 
voor de ontwikkeling van een aantal landgoederen.  

 
Ook is er, in lijn met het Deltaplan Wonen, een extra kavel 
gedacht voor een vorm van ‘sociaal wonen en midden huur’, 
met ca. 10 wooneenheden. Dit biedt de mogelijkheid voor 
het realiseren van een wooncluster voor specifieke 
doelgroepen in het sociale domein.  

 
 
 
De gronden voor openbare en groen recreatieve doeleinden 
worden in eigendom verworven, om zo het duurzame, 
openbaar groen recreatieve karakter te waarborgen. Ter 
compensatie krijgen de 
grondeigenaren/projectontwikkelaars dan de mogelijkheid 
voor de uitgifte van een aantal particuliere kavels voor 
landhuizen. Het uitgangspunt is dat ca. 80 % van het gebied 
openbaar toegankelijk terrein wordt, ca. 20% is dan 
particulier uitgeefbaar in maximaal 15 woonkavels. Met de 
grondeigenaren in deze zone hebben wij dit inmiddels 
vastgelegd in een concept anterieure overeenkomst.  

 
 

 In het gebied komt geen horecavoorziening. Daarvoor is 
voldoende aanbod aan de Nijkerkerstraat.  

 
 
Duurzaamheid  
Met de ontwikkeling van de gebieden Nijkerkerstraat Oost en West geven wij 
invulling aan verschillende duurzaamheidsthema’s.  

 Wij geven een duidelijke richting voor een toekomstbestendige ontwikkeling 
van dit gebied. Deze ontwikkeling is van grote waarde, niet alleen voor de 
bewoners en gebruikers van het gebied zelf, maar ook voor de omwonenden in 
de bestaande en nieuwe woonwijken van Amersfoort/Vathorst en 
Nijkerk/Hoevelaken. 

Groene recreatie ruimte 
en verbindingen 
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 Wij zorgen voor herstel van het bomenbestand, het historisch beeld van het 
coulisselandschap en de biodiversiteit van het Hoevelakense Bos door het 
nieuw aanplanten van bomen, houtwallen en bosblokken.  

 Wij verbeteren de doorstroming en verkeersveiligheid van de Nijkerkerstraat. 
Extra bomenrijen zorgen hier voor de versterking van het ruimtelijk beeld. 

 
 
Toegankelijkheid 
In het recreatiegebied in Nijkerkerstraat Oost is een hoofdstructuur bedacht van 
een aantal (half)verharde toegangswegen, in combinatie met de woonkavels. Die 
structuur is ook rolstoeltoegankelijk, met parkeervoorzieningen aan de 
Nijkerkerstraatzijde. Daartussen is een fijnmaziger netwerk gepland van 
onverharde struinpaden.  
 
 
Financiën 
In dit stadium hebben is er nog geen compleet financieel beeld. Wij volstaan 
daarom met een indicatieve gebiedsexploitatie. 
 
Indicatieve gebiedsexploitatie 
 

 
 
Toelichting 
Aan de west- en oostzijde moet een aantal werkzaamheden plaatsvinden, zoals de 
aanleg van een ontsluitingsweg voor de nieuwe kavels. Bovendien moeten de 
particulieren die een bouwmogelijkheid krijgen meebetalen in andere kosten van 
grondexploitatie, zoals plankosten. Deels zijn deze kosten verhaalbaar, op grond 
van de Wro, en voor een ander deel moeten deze gedekt worden uit de verkoop 
van het gemeentelijke vastgoed op deze locatie. De verwachting bij de 
verkoopopbrengst is dat deze hoger is dan de benodigde minimale vereiste 
verkoopwaarde. De kosten van de aankoop en aanleg van het bos, worden gedekt 
uit de bijdrage van Rijkswaterstaat. 

Kosten Totaal
Kosten van grondexploitatie particulieren - oostzijde 418.000€            

zoals plankosten, inrichtingskosten gemeente - westzijde 293.000€            

Kosten aankoop en aanleg bos gemeente - oostzijde 350.000€            

Totale kosten 1.061.000€  

Opbrengsten Totaal

Exploitatiebijdrage particulieren oostzijde 418.000€            

Verkoop gemeentelijk vastgoed westzijde 293.000€            *

Bijdrage Rijkswaterstaat t.b.v. bos 350.000€            

Totale opbrengsten 1.061.000€  

* minimale vereiste verkoopwaarde
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Bij de vaststelling van de startnotitie door de Raad vragen wij ook de actuele 
benodigde budgetten aan en brengen wij de inkomsten in beeld. Wij streven naar 
een budgettair neutraal verloop van deze ontwikkeling. De verwachte opbrengsten 
van de verkoop van gemeentelijk vastgoed aan de westelijke zijde zijn dan ook 
getaxeerd. Eventuele risico’s, zoals hieronder benoemd zijn, kunnen leiden tot 
een gewijzigde budget-aanvraag. 
 
 
Risicoparagraaf 

 De gewenste ontwikkelingen in het gebied zijn mede afhankelijk van 
particulier initiatief en de medewerking van grond-/vastgoedeigenaren. Aan 
de oostzijde hebben wij met hen in principe al overeenstemming, onder 
voorwaarde van instemming van uw raad met planologische medewerking.  

 Voor overige ontwikkelingen, zoals de inrichting van openbare ruimte en de 
aanleg van verkeersvoorzieningen, zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van 
onze eigen financiële middelen, eventueel aangevuld met bijdragen van 
derden. Deze afhankelijkheid kan er voor zorgen, dat bepaalde 
planonderdelen pas in een later stadium worden gerealiseerd. 

 De bestaande en toekomstige woningen in het gebied zijn geluidgevoelige 
bestemmingen. Hierop is de Wet geluidhinder van toepassing. Wonen is 
mogelijk in combinatie met geluidwerende voorzieningen, waarmee het 
akoestisch binnenklimaat van de woningen wordt gewaarborgd. 
Rijkswaterstaat is verplicht rekening te houden met bestaande geluidgevoelige 
bestemmingen. Deze verplichting geldt niet voor nieuwe woningen in het 
gebied. Daarvoor zullen wij een geluidonderzoek laten uitvoeren. De uitkomst 
daarvan in nog niet beschikbaar 

 Actualisatie van het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk om meer 
ruimte te geven aan woonwerkkavels in Nijkerkerstraat West, de aanpassing 
van de verkeerstructuur en de groen recreatieve invulling met landhuiskavels 
in Nijkerkerstraat Oost. Voor deze plannen hebben wij samen met de 
gemeente Nijkerk, inwoners en gebruikers in het gebied en daaromheen 
geraadpleegd. Desondanks blijft er de mogelijkheid voor beroep en bezwaar 
tegen ontwikkelingen in het gebied. 

 Niet alle belanghebbenden in het gebied zijn op de hoogte van deze plannen. 
Dit geldt met name voor het gebied Nijkerkerstraat West. Daarvoor 
organiseren wij binnenkort een informatiebijeenkomst. Het participatieniveau 
is raadplegen. 

 De geschetste vergroening, beheer, herstel van houtwallen en de aanplant van 
extra bomen langs de Nijkerkerstraat vergt meer middelen dan beschikbaar is 
vanuit de bijdrage van Rijkswaterstaat. Wij gaan daarom uit van gefaseerde en 
gefragmenteerde ingrepen, gedekt  wordt uit de  gemeentelijke 
gebiedsexpoitatie financiële middelen, eventuele subsidies en van divers 
particulier initiatief. Wij streven er naar de geschetste vergroening binnen een 
zo kort mogelijk tijdsbestek te realiseren. Het ontwikkelingsplan is daarbij 
richting gevend en tevens toetsingskader om de samenhang en kwaliteit in het 
gebied te bewaken en te waarborgen. 

 
   
Communicatieboodschap 
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De uitbreiding van knooppunt Hoevelaken heeft gevolgen van de randen van het 
gebied langs de snelweg in de omgeving van de Nijkerkerstraat en het nabij 
gelegen Hoevelakense Bos. Dit biedt kansen voor het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit en het woon- en werkmilieu in dit gebied. Het deelgebied 
Nijkerkerstraat Oost en West is daarbinnen de zone op grondgebied van 
Amersfoort. In de komende periode werken wij de ruimtelijke verkenning verder 
uit tot een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. Wij verwachten dit plan in de loop van 
dit voorjaar ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. 
 
 
Communicatie: samenwerking en starten voor de start 
Samen met de gemeente Nijkerk is in de afgelopen jaren gewerkt aan het 
voorontwerp ruimtelijk inrichtingsplan voor het gebied rondom de Nijkerkerstraat 
tot aan Bos Hoevelaken. Hierbij heeft de gemeente Nijkerk het voortouw genomen 
voor het opstellen van een toekomstvisie voor het hele gebied van het 
Hoevelakense Bos en omgeving, met een brede participatie van omwonenden en 
betrokkenen. Zie Ons Hoevelakense Bos en omgeving 
Ook bewoners aan de Nijkerkerstraat en in Vathorst/Hooglanderveen hebben 
kunnen deelnemen aan dat proces. Als gemeente Amersfoort hebben wij de 
afgelopen jaren verkennende gesprekken en werkateliers gehouden met 
grondeigenaren, projectontwikkelaars en ondernemers aan de Nijkerkerstraat. Het 
resultaat van deze verkenning bieden wij u hierbij graag aan, zie bijlage 
Ruimtelijke Verkenning Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost en West.  
 
 
 
Vervolgstappen 

 Wij organiseren een inloopbijeenkomst voor bewoners en betrokkenen in het 
gebied om te reageren op plannen, zoals wij u nu in deze raadsinformatiebrief 
en bijlage voorleggen.  

 

 Vervolgens leggen wij aan uw raad een voorstel voor om het Ruimtelijke 
Ontwikkelingsplan Nijkerkerstraat Oost en West vast te stellen. Daarna kunnen 
we starten met de actualisatie van het bestemmingsplan. 

 

 Gedurende de looptijd van het bestemmingsplantraject willen wij tot 
vaststelling komen van de anterieure overeenkomsten met de grondeigenaren 
aan de oostzijde van de Nijkerkerstraat. 

 

 Wij werken aan een gedetailleerd inrichting- en beheerplan voor de groen 
recreatieve zone. Ook gaan wij daarover weer in gesprek met bewoners en 
betrokkenen, zoals het Geldersch Landschap en Kastelen, de eigenaar 
beheerder van het Hoevelakense Bos. 

 

 Met RWS werken wij de afspraken verder uit voor boscompensatie A27 en 
uiteraard voor de uitwerking van de aanpak van het knooppunt Hoevelaken. 
Tegen deze tijd verwachten wij dat het Tracébesluit Knooppunt 
Hoevelaken/A1-28 genomen is. 

 
  

https://issuu.com/jenx1/docs/ontwikkelingsvisie_ohb
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Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 
 

de secretaris,  de burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


