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Op 28 januari 2022 is het convenant voor het uitvoeringsplan 

ondertekend door Peter van den Tweel, directeur-bestuurder van 

Geldersch Landschap en Kasteelen en Wim Oosterwijk, 

wethouder van de gemeente Nijkerk. 

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en de gemeente Nijkerk hechten grote waarde 

aan het samen optrekken in het realiseren van het uitvoeringsplan ‘Ons Hoevelakense 

Bos’. Hiervoor is een convenant opgesteld om de samenwerking tussen beide partijen vast 
te leggen. “Dit gebied is een parel in de omgeving. Deze stap is nu van belang om de 

uitvoeringswerkzaamheden voor te bereiden en in fasen uit te kunnen voeren”, geeft Peter 

van den Tweel aan. Wethouder Wim Oosterwijk: “Met deze afspraken komt de realisatie 

van een groot deel van de ‘Visie Ons Hoevelakense Bos’ weer een stuk dichterbij.” 

https://nijkerk.nieuws.nl/author/elyhackmann/


Met elkaar werken aan meer ruimte 

GLK en de gemeente Nijkerk werken samen naan het landgoed van de toekomst. Dit wordt 

bereikt door diverse doelgroepen meer ruimte te geven in en rondom het bos. In de 

toekomst hopen zij ook met de gemeente Amersfoort te kunnen samenwerken. Het gebied 

rondom de Nijkerkerstraat maakt namelijk deel uit van de plannen en kan bijdragen aan 

de integrale ontwikkeling van het gebied. 

Stapsgewijs uitvoeren 

Enkele jaren geleden zijn betrokkenen gevraagd mee te denken. Dit resulteerde in een 

visiekaart. Afgelopen jaar zijn er vervolgstappen gezet met vertegenwoordigers van 
verschillende belangengroepen en omwonenden. De komende jaren zal stapsgewijs de 

verdere uitvoering volgen. Een eerste project dat is aangepakt is het klompenpad 

Laaksepad KIDS. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft deze wandelroute gemaakt 

voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. 

Fijn recreatiegebied voor velen 

De samenwerking tussen GLK en de gemeente Nijkerk gaat over Landgoed Hoevelaken en 

het Hoevelakense Bos. Het is een fijn recreatiegebied voor met name de mensen uit 
Hoevelaken. Maar de druk op het gebied neemt – al jaren – aan alle kanten toe. 

Bijvoorbeeld door woningbouw, zoals de nabijheid van de grote Amersfoortse wijk 

Vathorst. Het gebied ligt ingeklemd tussen de snelwegen A1 en A28 waar de wens is om te 
verbreden. Op het landgoed is het druk met allerlei recreanten en passanten die er 

wandelen (met de hond) en fietsen. Ook de vraag naar parkeerplekken neemt hierdoor 

toe. 

Oorspronkelijk was het ook de bedoeling, dat Amersfoort het convenant zou 
ondertekenen. Maar die gemeente heeft nog geen bestuurlijk kader vastgesteld rondom 

de ontwikkeling van de Nijkerkerstraat. Daarom kon die gemeente de handtekening niet 

zetten. 

 


