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Verslag van een bespreking met Gemeente Nijkerk 

Nijkerk: C.J. Windhouwer,  G. Duine  

SHB&L: B. van der Woerd,  J. Ramsbotham  

Datum: 26 september 2022 

Referentie: 220926 

 

Inleiding 

Hoofddoel was om de voortgang van het project Hoevelakense Bos en Omgeving te 
bespreken, maar ook andere onderwerpen zoals Knooppunt Hoevelaken en Sparrendam 
kwamen aan de orde. 
 

Knooppunt Hoevelaken 

Over dit project is niets te melden, zoals bekend. Wij moeten wachten op de uitspraak over  

de stikstofberekeningen voor de ViA15. Veel onderwerpen zoals het verkeer in Hoevelaken, 

wandelpad langs de A1 en geluid en geluidmetingen zijn afhankelijk van de voortgang met 

de reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken.  

Er is in november/december 2022 een bestuurlijk overleg over het Meerjaren Investering 

Traject (MIT) en mogelijk is er dan ook een uitspraak van de RvS over de nieuwe 

stikstofberekeningsmethodiek. Bij een positieve uitspraak wordt de berekening voor stikstof 

van het knooppunt Hoevelaken volgens de huidige afspraken als eerste voortgezet.  

 

Afspraak: G. Duine zal SHB&L bellen eind november om de voortgang te melden en 
eventueel een vervolgafspraak te maken met SHB&L.  
 

Het Hoevelakense Bos en omgeving project 

G. Duine zegt dat de visie voor dit project, zoals opgesteld en goedgekeurd door de 
gemeenteraad, nog steeds het uitgangspunt is. In het uitvoeringsplan is daarna aangegeven 
welke zaken uit de visie wel en (nog) niet worden uitgewerkt en waarom. Dat is ook de basis 
voor het verdere traject.  
 
G. Duine benadrukt dat er eerst een concreet, haalbaar en geborgd plan moet zijn voordat 
de gemeente opnieuw naar buiten treedt. De gemeente wil zekerheid dat het niet meer fout 
kan gaan. 
De gemeenten Nijkerk en Amersfoort en GLK werken daarom momenteel aan een integraal 
haalbaarheids- en financieel onderzoek. Daarbij zijn ook een aantal andere grondeigenaren 
betrokken. 

Vervolgens wordt een inrichtingsplan opgesteld. Naar verwachting is deze in december 
gereed. Het inrichtingsplan wordt gebaseerd op de eisen en wensen zoals 
vastgelegd in de visie en het uitvoeringsprogramma. 
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De overdracht van grond aan de oostzijde van het bos aan v.d. Mheen vindt deze maand 

plaats. Er zijn nog 2 andere grondeigenaren waarmee gesprekken worden gevoerd over 

mogelijke grondaankoop. Naar verwachting wordt binnen 2-3 weken bekend of de grond van 

deze partijen ook kan worden opgenomen in de plannen voor Het Hoevelakense Bos. 

B. van der Woerd verzoekt de gemeente om zowel met de gemeenteraad als met de 
mensen die aan het oorspronkelijke project hebben meegewerkt duidelijk te communiceren. 
bijv. leg eisen vast met uitleg hoe het uitgevoerd zou kunnen worden en wat de 
keuzemogelijkheden zijn of niet en onderbouw de voorgestelde oplossingsrichting.  
Het is nog niet duidelijk hoe de stakeholders en de gemeenteraad hierbij worden betrokken. 
B. van der Woerd adviseert om tot die tijd al wel procesinformatie te verstrekken. 
Welke stappen wil de gemeente zetten, wie nemen daaraan deel en wanneer zijn daarvan 
resultaten te verwachten. 
 

Afspraak: G. Duine zal uitzoeken met de stakehouders inclusief GLK hoe en wat 

gecommuniceerd zou kunnen worden op korte termijn. 

RWS is wel betrokken i.v.m. de boscompensatie. RWS zal geen grond aankopen, maar 

mogelijk wel een financiële bijdrage leveren. Hun betrokkenheid is onderdeel van de 

haalbaarheidsstudie.  

SHB&L pleit voor een gefaseerde aanpak. Het openstellen van het Hoevelakense Bos Zuid 

(HBZ) zoals opgenomen in het convenant met GLK hoeft toch niet te wachten op een 

integraal plan? 

De andere gebieden die in aanmerking komen voor uitbreiding van Het Hoevelakense Bos 

liggen ongunstiger ten opzichte van bewoners van Hoevelaken. HBZ lijkt daarom meer 

geschikt als een gebied voor de loslopende hondeneigenaren vanuit Hoevelaken. Er is bij de 

sporthal ook ruime parkeergelegenheid.  

Andere gebieden zijn meer geschikt voor de bewoners van Vathorst en Amersfoort. 

G. Duine geeft aan dat GLK en ook hondenbezitters een andere voorkeur hebben. 

GLK wil HBZ liever behouden als natuurgebied. De gemeente kan GLK wel beïnvloeden, 

maar niet dwingen. De gemeente wil mede daarom inzetten op een integraal plan.     

 

Sparrendam   

 

De gemeente behandelt de bestemming van het perceel Sparrendam los van de visie en 
uitwerking voor het Hoevelakense bos. Het valt onder een andere wethouder en ambtenaar. 
B. van der Woerd geeft aan dat er wel raakvlakken zijn met de visie.  
Zoals bekend maken de omwonenden van Sparrendam zich zorgen over de 
toekomstplannen van Sparrendam, vooral omdat het erop lijkt dat Sparrendam gaat 
uitbreiden met meer last voor de omgeving. Er is door een juridisch adviseur namens de 
omwonenden een zienswijze ingediend over het “Voorontwerp-bestemmingsplan Herziening 
Veenwal 6, Sparrendam”. B. van der Woerd stelt dat het college elk punt van deze 
zienswijze goed moet analyseren en beantwoorden. 
Volgens de zienswijze is legalisering niet mogelijk.    
 
De gemeente heeft een aantal jaren geleden toegezegd dat ze de bestemming van 
Sparrendam “zoals het toen was” zullen gaan legaliseren. Volgens J. Ramsbotham 
betekent dit dat er geen uitbreiding is toegestaan en dat een nieuwe toegangsweg naar 
Sparrendam voor het toenemende verkeer en ook voor hulpdiensten niet moet worden 
toegestaan. Daarnaast stelt de goedgekeurde Ontwikkelingsvisie Ons Hoevelakense Bos & 
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Omgeving dat: “Voor de Weldammerlaan en de Hoevelakerveenweg moet worden 
onderzocht of deze wegen ook verkeersluw kunnen worden gemaakt zodat ze geschikt 
kunnen worden gemaakt voor recreatief fiets- en loopverkeer. ” Een nieuwe weg in de buurt 
van het uitgebreid Hoevelakense Bos zou dus in strijd zijn met de Visie. Als de gemeente 
met van de Mheen ook zou overleggen over een andere toegangsweg naar Sparrendam, 
dan raakt dat het beoogde gebied voor natuurcompensatie. 
 
 
Vervolgafspraak    

In een vervolgafspraak tussen Gemeente en SHB&L zullen de volgende onderwerpen 

besproken worden: 

• Knooppunt Hoevelaken 

• Verkeersituatie in Hoevelaken 

• Geluidsonderzoek i.v.m. Knooppunt Hoevelaken en Koninginneweg 

• Wandelpaden langs de A1 

• Station Hoevelaken 

• Windturbines en zonnepanelen in Hoevelaken 

• De afspraken die gemaakt waren tussen gemeente en SHB&L tussen 2017 en 2020. 

(Zie bijlage 220816).  

Het overzicht met afspraken is verstrekt aan de gemeente 

 

Afspraak: G. Duine zal de punten uit de afsprakenlijst doornemen en in november 

hierop een reactie geven.  


