
 

Verslag van een bespreking met wethouder Oosterwijk dd 27/8/2018 

Deelnemers:  Nijkerk: Wethouder Wim Oosterwijk (WO), Hans Dobbenberg (HD) 

  SHB&L: Rob Wesselingh (RW), Joyce Ramsbotham(JR) , Jan Lobeek (JL) 

1 Kennismaking 

De gesprekspartners geven enige achtergrondinformatie over zichzelf. WO woont in Hoevelaken en 

is, als raadslid, al bekend geraakt met het knooppuntproject en de stichting (SHB&L). 

2 Stand van zaken knooppunt 

Naar verwachting wordt het OTB omstreeks 1/10 uitgebracht. De klankbordgroepen krijgen een 

presentatie van het OTB op 25/9, alles onder het voorbehoud dat de Minister heeft getekend. Na 

uitbrengen van het OTB komen er ong. 5 verschillende openbare presentaties voor de verschillende 

betrokken (delen van) gemeenten. Voor de gemeenteraden worden geen afzonderlijke presentaties 

gehouden.  

3 Deelaspecten knooppunt 

- Bos/ natuurcompensatie bij het Hlk-se bos: De gesprekken hierover zijn nog niet afgerond, 

tenminste één partij is nog niet akkoord. Derhalve zal in het OTB nog niet alles geregeld zijn. 

Amersfoort heeft terrein beschikbaar, indien de beoogde locaties niet alle beschikbaar 

komen. SHB&L wijst er op dat in BOK2 is afgesproken dat RWS/ het Rijk alle voor 

natuurcompensatie benodigde terreinen zal aankopen. Pas naderhand is gemeld dat RWS , 

in plaats daarvan, zou overgaan tot het sluiten van overeenkomsten met eigenaren om de 

natuurcompensatie op contractbasis te regelen voor in aanmerking komende gronden. RWS 

zal dan wel de afwaardering van grondwaarde van agrarisch naar natuur betalen. Dit zou het 

gevolg zijn/ nodig zijn van nieuwe Europese wetgeving (welke?, hoe luidt die, wanneer gaat 

die onherroepelijk in?). SHB&L is van mening dat deze situatie niet mag leiden tot een 

slechtere oplossing dan bij aankoop van de gronden mogelijk zou zijn. 

- Recreatieve groene zone tussen Nijkerkerstraat en Hlk-se bos: Een kansenkaart is gemaakt 

naar aanleiding van de ideeën die tijdens de Dag van Het Hoevelakense Bos en omgeving zijn 

ingebracht.  JR vraagt naar de verdeling 15/85% van de groene open recreatieve zone. Op de 

kansenkaart wordt nu gesproken over 20/80% terwijl een verdeling van 15/85% in het Start 

Document herhaaldelijk wordt aangegeven. Is dit een vergissing of juist een (stilzwijgende) 

verandering. Ook vraagt zij zich af wat de grondslag is van die verdeling (Wat is de 100% 

waaraan wordt gerefereerd, is dat alleen het Amersfoortse gebied of omvat dat ook het Hlk-

se/Nijkerkse deel?). Zij zal navraag doe bij de betrokken ambtenaar.(JR) 

- De SHB&L heeft ook het idee gelanceerd bij Wim van Veelen om een gebiedsruil overeen te 

komen met Amersfoort over dit gebied. Er moet sowieso een landruil komen ivm met de 

benodigde grenscorrectie vanwege de vergroting van de omvang van het knooppunt en de 



verplaatsing van de as van de A28. De SHB&L verzoekt WO de voorgestelde gebiedsruil te 

overwegen in het kader van de toch al benodigde grenscorrectie, omdat op deze wijze ook  

meer zeggenschap wordt verkregen over dit voor Hoevelaken zo belangrijke gebied. 

- Geluidmeting: WO bevestigt het belang van de voorgenomen geluidmetingen. HD sprak met 

E. Willighagen over de offerte voor de metingen. Hij stuurt aan op een spoedige bespreking, 

zo mogelijk aansluitend aan de eerstvolgende bespreking met de wethouder (HD). 

- Gemeentelijk verkeersonderzoek Hlk: De aanleiding tot dit onderzoek was onder meer het 

Euretco project. Dat alleen zou al voor veel extra verkeer zorgen op de Koninginneweg. Er 

zijn echter meer verkeersbottlenecks in Hoevelaken, waarvan duidelijk is dat de oplossing 

niet gemakkelijk is. Inmiddels zijn verkeerstellingen uitgevoerd en is het regionale 

verkeersmodel gereedgemaakt voor het uit te voeren onderzoek. De scope van het 

onderzoek staat bij de gemeente nog ter discussie (hoe omvangrijk moet het zijn). De 

gemeente zal SHB&L informeren over haar opvatting over de scope (HD). Het kruispunt 

Westerdorpstraat/ Nijkerkerstraat komt (al) in het OTB,  net als de ontsluiting van de 

woningen aan de Westerdorpsstraat. 

 

4 Volgende bespreking: 12/10, 09.00, met aansluitend  zo mogelijk de bespreking over de 

geluidsmeting. 

 

5 Actiepunten: zoals vet aangegeven in de tekst 

 

------ 


