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Geacht Heer van Veelen, beste Wim,
Ik refereer aan het krantenartikel in AD Amersfoort van 8 juli j.l. ref: http://www.ad.nl/amersfoort
/groengordel-tussen-nijkerk-en-amersfoort-in-de-maak~a2098c41/. Dit artikel is aanleiding tot een aantal
vragen over de bos/natuur compensatieregeling voor Knooppunt Hoevelaken. Waar dit persbericht zijn
oorsprong vindt is mij niet bekent, maar de informatie lijkt van een van de betrokken partijen (ik vermoed
Amersfoort?) afkomstig te zijn.  
Een van de punten die ons zeer verontrust en naar onze mening onjuist is gesteld/geformuleerd is dat het
gebied "Vathorst Noord boven de Laak" ook als zoeklocatie is aangegeven voor deze compensatieregeling
in Project Knooppunt Hoevelaken. Het wordt zelfs als eerste locatie in dit artikel vermeld! Dat lijkt ons een
onjuiste voorstelling van zaken en dat dient naar onze mening snel te worden gecorrigeerd om te
voorkomen dat dit als een nieuwe waarheid in de wisselingen wordt opgenomen. Graag een bevestiging dat
onze interpretatie correct is en wat voor actie wordt ondernomen om dit te corrigeren?
Ook wordt in dit artikel ook de omgeving van de Nijkerkerstraat als aparte locatie aangehaald. Wij nemen
aan dat hier bedoeld wordt het gebied in de omgeving van het Hoevelakense Bos grenzend aan het bos en
de Nijkerkerstraat, en niet een afzonderlijk gebied elders langs de Nijkerkerstraat. Ook daarover graag een
bevestiging.
Hoewel in de opzet van de groengordel/groene buffer tussen Amersfoort en Nijkerk het Hoevelakense Bos
en omgeving natuurlijk een belangrijk onderdeel zal vormen, dient naar onze mening de
compensatieregeling daar wel volledig van gescheiden te blijven. Kunt u aangeven of dit zo is?
Het lijkt geruststellend te lezen dat “Er wordt nu gewerkt aan een ruimtelijke verkenning die de basis moet
worden voor een gezamenlijke integrale visie” maar wij willen u wel aan herinneren dat Nijkerk/Hoevelaken
in het project Knooppunt Hoevelaken alle nadelen heeft van de asymmetrisch verbreding van de A28 ten
noorden van het Knooppunt, ondanks het feit dat in het verleden in diverse bestemmingsplannen is
vastgelegd dat de A28 bij Vathorst symmetrisch verbreed zou worden en dat de huidige schermen
verplaatst zouden worden bij een dergelijke verbreding. Wij zijn daarom van mening dat de bos/groen
compensatie hiervoor dan ook volledig ten goede moet komen aan het Hoevelakense Bos en omgeving.
Een ander punt uit het persbericht waarop wij willen reageren: “Beide gemeenten willen het groene
landschappelijke karakter en de recreatieve functie van dit gebied versterken. Ook zouden er mogelijkheden
moeten komen voor de grondeigenaren en ontwikkelaars voor commerciële ontwikkeling van wonen,
werken aan huis en recreatie in deze zone”. Zeker voor het gebied in en rond het Hoevelakense Bos lijkt dat
laatste ons geen goede ontwikkeling. Hier zijn wij dus ook niet gerust op en willen daarover graag een
toelichting wat hiermee exact wordt bedoeld en welke invloed een dergelijke commerciële/recreatieve
ontwikkeling zal hebben op de de groene buffer en specifiek op het gebied rond de Hoevelakense Bos.
Aangepast ontwerp Hoevelakense Bos
Wij hebben ons als Stichting in het project Knooppunt Hoevelaken al jaren beijverd voor bos/groen
compensatie bij het Hoevelakense Bos en met succes (zie BOK2). Maar er lijkt helaas nog geen duidelijk
omlijnd plan voor hoe het bos er in de toekomst idealiter met compensatie uit zou moeten komen te zien.
Zoals u weet is de druk op het Hoevelakense Bos aanzienlijk toegenomen door de komst van Vathorst. En
dat zal verder toenemen door de geplande verdere uitbreiding van Vathorst en ook de toekomstige nieuwe
villawijk op het Bouwfonds terrein in Hoevelaken.
Het lijkt ons daarom zinvol om daarover snel, samen met de betrokken partijen (Gemeente/GLK/SHB&L),
met een goed uitgewerkt plan voor het (uitgebreide) bos te komen dat kan worden gehanteerd voor de
compensatieregeling en ter onderbouwing van eventuele additionele ondersteuning van de betrokken
gemeentes en provincies. Zoals al eerder aangegeven willen wij ons als Stichting daar ook graag voor
inzetten. Het heeft onze voorkeur dat de Gemeente Nijkerk hierin het voortouw neemt. Het gaat hier dus
om de primaire opzet van het bos en omgeving, niet om de gedetailleerde inrichting van het bos waarover
anderen zich aan het buigen zijn, onder meer in het kader van het project Levend Landschap Hoevelaken.
 In afwachting op uw reactie en verdere informatie,
 Met vriendelijke groet,
Rob Wesselingh
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
Rob Wesselingh, Voorzitter
p/a Van Dedemlaan 51
3871 TD Hoevelaken
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