
 

 

Aan: 

Geldersch Landschap en Kasteelen 

T.a.v. De Heer P. van der Tweel, Directeur 

Huis Zijpendaal 

Zijpendaalseweg 44/Postbus 7005 

6801 HA Arnhem 

Cc: Gemeente Nijkerk: Wethouder W.H. van Veelen/Dhr. H. Dobbenberg 

Hoevelaken, 6 september 2017. 

 

Geachte Heer van der Tweel, 

Betreft: Het Hoevelakense Bos 

Zoals het u ongetwijfeld bekend is, zal in het kader van de toekomstige reconstructie van het 

Knooppunt Hoevelaken de A28 vanaf het Knooppunt tot aan de afslag Corlaer bij Nijkerk in de 

komende jaren worden verbreed van 2x2 tot 2x4 rijstroken. Deze verbreding zal asymmetrisch 

worden uitgevoerd aan de Nijkerkse (oost) zijde van de A28 ten koste van een aanzienlijk deel 

van het Hoevelakense Bos. Daarbij zullen ook veel bomen moeten worden gerooid. Ook het 

Knooppunt zelf wordt vergroot waarbij veel bomen aan de oostzijde bij Hoevelaken zullen 

worden gekapt. 

In het kader van onze doelstelling de Leefbaarheid van Hoevelaken te beschermen en zo 

mogelijk te bevorderen, zijn wij al enkele jaren actief om zeker te maken dat deze gronden en 

alle bomen die bij deze uitbreiding en verbreding verloren gaan worden gecompenseerd 

aangrenzend aan het Bos. Een clausule dienaangaande is onder meer op instigatie van onze 

Stichting opgenomen in de Bestuursovereenkomst 2 (BOK2) dat onderdeel vormt van het 

Ontwerp Tracébesluit. 

Aangezien het Bos zeer intensief wordt gebruikt en de verwachting is dat het bezoekersaantal in 

de komende jaren aanzienlijk zal toenemen door onder meer aangrenzende nieuwbouw in 

Hoevelaken en verder uitbreiding van Amersfoort/Vathorst, streven wij er ook naar dat - naast de 

compensatie - ook de oppervlakte van het bosgebied wordt vergroot om deze toenemende druk 

ook in de toekomst goed te kunnen verwerken.  

In dit verband hebben wij de volgende vragen voor uw organisatie dat dit gebied in eigendom en 

beheer heeft: 

1. Het Bos heeft de status van Rijksmonument. Welke bescherming, faciliteiten en 

verplichtingen biedt een dergelijke status? 

2. In hoeverre is uw organisatie actief betrokken bij de gemelde compensatie regeling van 

RWS en de uitvoering daarvan? 



3. Wie bekostigt een eventuele herinrichting/aanpassing van het Bos als er compensatie 

gronden en andere uitbreidingen aan het Bos worden toegevoegd?  

4. Zijn er nog andere classificaties van het bos/bosgebied/omgeving die mogelijk extra 

bescherming bieden en  waarvoor het mogelijk in aanmerking komt voor subsidies of 

andere faciliteiten, nu het in de toekomst?  

Wij hebben de Gemeente Nijkerk intussen verzocht om alle gronden die in de omgeving van het 

bos voor verkoop beschikbaar komen vast aan te kopen en ook om daar een actief 

aankoopbeleid te voeren, om deze straks als compensatie gronden met RWS te kunnen uitruilen 

en voor de gewenste uitbreiding van het Bos. In hoeverre kan GLK ook een actief aankoop 

beleid voeren om het gebied van het Hoevelakense Bos te vergroten en is zij ook daartoe bereid 

of in staat? 

Bescherming landelijk aanzicht dorpsentree Hoevelaken 

Het dorp Hoevelaken heeft een prachtig landelijke entree met het Hoevelakense Bos op de 

achtergrond dat wij ook naar de toekomst graag behouden willen zien. Er waren plannen om 

een deel van het weidegebied dat bij Amersfoort hoort een groot zonnepanelenveld te plaatsen, 

maar dat plan is door toedoen van onze Stichting middels een enquête onder dorpsbewoners 

voorlopig weer in de ijskast gezet. Maar wij zouden dit gebied ook graag toegevoegd zien aan 

het Hoevelakense Bos zodat de landelijke dorpsentree ook naar de toekomst behouden blijft.  

Ook hier de vraag in hoeverre GLK zich actief kan en wil inzetten om dit te realiseren. 

----oooOOOooo---- 

Gezien de vele vragen zouden wij willen voorstellen dat er een gesprek tussen onze 

organisaties wordt georganiseerd om deze zaken te bespreken, mogelijk tezamen met 

betrokken mensen van de Gemeente Nijkerk. 

In afwachting op uw reactie, 

Hoogachtend, 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 

 

 

R.T. Wesselingh 

Voorzitter 
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