
 
 

 

BESTUURSVERGADERING STICHTING HOEVELAKEN BEREIKBAAR & 

LEEFBAAR NR 2022/3 

 
Datum:  14 juli 2022 
Venue:  Huize Wesselingh 
Aanwezigen:  Rob Wesselingh, voorzitter (vz)   RW 
   John Ramsbotham, penningmeester  JR 
   Joyce Ramsbotham, lid bestuur en webmaster JoR 
   Boudewijn van der Woerd, lid bestuur  BW 
   Jan Lobeek, secretaris    JL 
 
De voorzitter opent de vergadering om 14.05 u. De agenda is goedgekeurd. De voorzitter 
geeft aan dat niet alle punten behandeling behoeven. Waar dat het geval is zal dat worden 
vermeld in de notulen. 
 
1  Project Knooppunt Hoevelaken (PKH) 
1a.  De recente voorlichtingsbijeenkomst van RWS heeft niets nieuws opgeleverd. Het 

wachten is nog steeds op een goedkeuring van de nieuwe methode van 
stikstofberekening van RWS. Er is een redelijke kans dat die niet wordt goedgekeurd 
door de RvSt (geeft JL aan). Verder wordt geconcludeerd dat er geen nieuwe actie 
van RWS is te verwachten voor natuurcompensatie. Dat is afgehandeld volgens 
RWS. 

1b. Het lijkt niet mogelijk een koppeling tot stand te brengen tussen PKH en Project A1-
A30 aansluiting bij Barneveld. 

1c. Personeelstekort en verloop bij RWS: niet behandeld. 
1d. Kruispunt Westerdorpsstraat- Nijkerkerstraat, incl. fietstunnels en aanvoerwegen: RW 

komt met gedetailleerd overzicht van afspraken en wensen. 
1e. Scheiding fietspad Amersfoortse straat en inrit parkeerplaats drugscafé. 

Geconstateerd wordt dat dit deel buiten de contourlijn valt. Het dus een zaak van 
Amersfoort. Geen verdere actie op dit moment van SHB&L. 

1f. Plan aanpassing Westerdorpsstraat tussen Rotonde Koninginneweg en kruispunt 
Nijkerkerstraat- Amersfoortseweg zou weer moeten worden aangepast omdat 
geplande oversteekplaats HHBZ/HHB kan vervallen door stopzetten programma 
OHBO. 

1g. Rotonde Koninginneweg- Westerdorpsstraat. Door de nieuwe woningbouwprojecten 
wordt dit knooppunt drukker. Bij de planvorming voor deze gebieden moet een 
verkeersstudie komen die aantoont of de capaciteit van de rotonde voldoende is. 
Bovendien is de situatie ter plekke gevaarlijk voor fietsers. De vraag komt of  een 
aanpassing (fietstunnel) niet nu al aan de orde is, ook gezien de bouw van de 
nabijgelegen project Kop van Hoevelaken, die binnenkort kan beginnen. Actie: JL 
overlegt met G.Duin. JL vraagt of gemeente al iets heeft voorzien en afhankelijk van 
antwoord wordt er door JL een conceptbrief aan college en Raad opgesteld. 

1g. Geluidsvoorziening uitbreidingsprojecten. Dit is duidelijk de verantwoordelijkheid van 
de projectontwikkelaar. 

1h. Landschappelijke herinrichting achter geluidwal A1. RW zoekt uit. Rondje 
Hoevelaken is geen zaak voor SHB&L, maar wordt door Lions gedaan. 

1i. Geluid A28. Niet behandeld. Geen wijziging in stand van zaken. 
1j. Geluidsmeting Nijkerk. Afspraak is gemaakt. Eerste meting één jaar voor start bouw. 



1k.  Herinrichting Station Hlk. Geen Aktie. 
1l. Is een versnelling van het project denkbaar? De vergadering denkt van niet. 
 
Algemeen: Een gesprek met de nieuwe wethouder René Windhouwer is gewenst. JoR zal 
een lijst maken van afspraken tussen SHB&L en Nijkerk. Het gesprek zou bij voorkeur in 
september moeten plaatsvinden. Vwb de stikstofberekeningen: de verwachting is nu dat daar 
pas in december 2022 een uitspraak over komt. 
 
2 Het Hoevelakense Bos 
2a. Stand van zaken: Joyce heeft een gesprek gehad met W. vd Mheen. De definitieve 

verkoop/ overdracht van het terrein Middellaar wacht op het gereedkomen van de 
nieuwe boerderij van Middellaar In Achterveld. Daarna via via overdracht van ong. 20 
ha grond aan Nijkerk/ Gelders Landschap (aankoop tegen lage kosten). VdMheen 
mag dan ong. 10 woningen bouwen op een terrein aan de Weldammerlaan. Hier 
moet nog een bestemmingsplan aanpassing voor komen. Verder is belangrijk dat er 
een nieuw plan komt voor HHB. Wethouder Windhouwer moet daarvoor een opdracht 
geven aan de betreffende ambtenaar. Het lijkt gewenst dat aan een externe 
landschapsarchitect op te dragen.BW zal bij VVD fractie navragen over stand van 
zaken in deze en als nodig een afspraak maken met R. Windhouwer (BW en JoR). 

2b. HHB Oost: zie boven 
2c. HHB Zuid: heeft bij de gemeente en GLK geen prioriteit, maar volgens JoR is het wel 

noodzakelijk dat HHBZuid geopend wordt, en het is niet nodig om te wachten op 
andere plannen voor Het Bos. Bespreken met R. Windhouwer. 

2d. Verbinding HHB Zuid met HHB hoofddeel vervalt(zie punt 1f.  
2e. Parkeren HHB: zuidzijde wordt verplaatst naar Woonpark, dat is nu zeker. Noordzijde 

is niet beslist, overlast daar blijft groot. Dit moet een hoge  prioriteit krijgen 
2f. Verplaatsing fietspad door HHB: Niet besproken. 
2g. Wijziging toegang Sparrendam/ overlast probleem. BW vraagt na. 
2h.  Beperking zicht op Huize Hoevelaken vanwege aanleg wallen met beplanting: 

Volgens GLK mag zicht op Monument niet worden beperkt. RW heeft gehoord dat 
Amersfoort heeft verzocht beplanting bovenzijde (Rhododenderons) te verwijderen..  

 
3 Verkeersontwikkelingen centrum Hoevelaken: is geen SHB&L zaak 
 
4 Verkeersontwikkelingen rondweg Hoevelaken 
4a,b,c JL heeft over rotondes Koninginneweg een korte beschouwing toegestuurd. Daarin 

leek het mee te vallen met de verkeerstoename en congestie. Conclusie was dat dit 
met name bij de voorbereiding van Klaarwater aan de orde komt. De gemeente moet 
dan dmv een verkeerstudie vaststellen of er verkeersmaatregelen/ 
knooppuntaanpassingen nodig zijn. In dit verband is er ook een gesprek met een 
actiegroep uit de wijk Middellaar op komst (RW, JL). 

4d Geluidsvoorzieningen ivm extra verkeer langs Koninginneweg. De conclusie is dat de 
verkeerstoename niet tot noodzaak voor schermen zal leiden (immers een 
verdubbeling van de verkeersintensiteit geeft “slechts” 3dB extra geluid. 

4e Er komt geen extra woonwijk aan Amersfoortse zijde van het station Hoevelaken. 
4f Nieuwe rondweg zuidelijk van Koninginneweg en noord van A1.Niet denkbaar. 
 
5 Nieuwe wijk Klaarwater: Geen aktie SHB&L 
 
6 Station Hoevelaken: Geen actie SHB&L 
 
7 Rondje Hoevelaken tracé: Geen actie SHB&L, maar gaat door Lions worden 

gedaan. 
 
8 Gesprek Wethouder Windhouwer: zie boven. 



 
9 Bestudering Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie: Actie RW 
 
10 Actie punten: als aangegeven in bold in de tekst. 
 
 
 


