
 

 

 

 

Verslag bespreking SHB&L/Gemeente Nijkerk 

Datum: 19 januari 2018 

Deelnemers:  

Nijkerk: Wethouder W. Van Veelen (WvV), H. Dobbenberg (HD) 

SHB&L:J(oyce) Ramsbotham (JR), J. Lobeek (JL) 

1. Verslag 19 oktober 2017 

Het verslag wordt vastgesteld.  

2. Stand van zaken Knooppunt Hoevelaken 

De gesprekken met grondeigenaren, voor blijvende en tijdelijk te gebruiken grond, lopen 
volop. Bij een aantal te bouwen of aan te passen kunstwerken is tijdelijk bouwterrein 
nodig. Van het viaduct A1- Hogeweg is nog niet bekend of dit al of niet moet worden 
vervangen. HD zal navragen. Het ontwerp van het kruispunt Amersfoortseweg/ 
Westerdorpsstraat- Nijkerkerstraat/ Open afrit A1 vordert. Gemeente Amersfoort Nijkerk 
en RWS zijn in gesprek over noodzakelijke maatregelen en eventuele extra upgrade. 

JR memoreert de discussie met RWS tijdens de voorlichtingsavond van november jl. 
voor de actiegroepen. Daar werd gevraagd door RWS of er behoefte was om 
voorinformatie van delen van het OTB te krijgen. HD geeft aan dat het meer in de lijn ligt 
om duidelijk te gaan maken hoe het OTB gelezen moet worden, zodat partijen niet eerst 
tijd nodig hebben om te snappen hoe het OTB in elkaar zit. Verder: 

 MIRT onderzoek A28 Noord start dit jaar 
 BO (Bestuursoverleg) is gepland 23 januari. 

3. Stand van zaken overleg groenvoorziening/ natuurcompensatie 

Klaske Ypma is helaas verhinderd. WvV is echter volledig op de hoogte van dit 
deeldossier. 

- Boscompensatie. De gemeente heeft inmiddels een coördinator benoemd (Erwin 
Donga, plv gemeentesecretaris). Hij zal Amersfoort vragen hetzelfde te doen. De partijen 
die zich met deze zaak bemoeien zijn vele: Vrienden van het Hlk se bos, SHB&L, 
Dialooggroep, Sparrendam, Levend Landschap, eigenaren (Middelaar), RWS, GLK. Er 
is volop overleg over grondverwerving/ grondruil en waardedaling/ compensatie van de 



toekomstige natuurterreinen (20 ha). Er is een particuliere investeerder die de 
natuurgronden uiteindelijk in eigendom zal krijgen. De provincie speelt in dit alles een 
belangrijke rol. Op 14/2 vindt de inventarisatie plaats. 

- Gronden westzijde Hlks bos- oostzijde Nijkerkerstraat: er wordt nog steeds gewerkt 
met het opgestelde visiedocument. Heymans onderhandelt met Aft over de details. WvV 
is niet bekend met de laatste stand van zaken. JR memoreert dat SHB&L had 
gesuggereerd met Afrt  te overleggen over grondruil en dan het gebied oost van de 
Nijkerkerstraat (weer) toe te voegen aan Nijkerk. Dan is er meer controle over de 
ontwikkeling. Er zal ws. naar gestreefd worden het gehele knooppunt in Amersfoorts 
gemeentegebied te krijgen. Door de uitbreiding van de aantal banen op de A1 en A28 
komt de huidige grens tussen Amersfoort en Nijkerk midden in het asfalt te liggen. Dat is 
niet wenselijk. Gebiedsruil is dan sowieso aan de orde zodat de A1 en A28 volledig bij 
Amersfoort komen. Hierdoor verliest Nijkerk weer grond – dus een goed argument om 
uitruil te doen met de grond langs de Nijkerkerstraat.. Daarbij kan ook weer het 
argument van de asymmetrische verbreding worden ingezet. 

4. Geluidmeting 

Eric Willighagen heeft nog geen offerte afgegeven. HD zal nu vragen om die offerte 
uiterlijk 1/3 te ontvangen. HD zal ook de laatste mail van Eric doorsturen. 

5. Aktie punten: Zie vetgedrukte tekst hierboven. 

6. Volgende bespreking: 5 maart, 10.00- 11.00 u. 

---------------------- 


