
 

Email van Het Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar aan Gemeenteraad van Nijkerk en raad 
van Provincie Gelderland. 

Gestuurd 18.08.2012 

Commentaar op “Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en 
Vormgeving 26 07 2012” 

Geacht lezer, 

Van RWS ontvingen wij een concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving Knooppunt 
Hoevelaken van 26/07/2012 dat volgens ons ook aan alle bij de reconstructie Knooppunt Hoevelaken 
betrokken bestuurlijk instanties is toegezonden. Wij hebben begrepen dat er op dit document voor 24 
augustus 2012 dient te worden gereageerd. Hierbij de aanvullingen die door onze Stichting zijn 
geformuleerd en die betrekking hebben op punten die van belang zijn voor de inwoners van 
Hoevelaken/Nijkerk en omgeving. 

Naar onze mening wordt in het concept rapport heel weinig aandacht besteed aan de ruimtelijke 
kwaliteit van Hoevelaken en omgeving en het Hoevelakense Bos, en wij hopen met deze 
aanvullingen op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving een positieve bijdrage te leveren aan 
de ontwikkelingen rond het toekomstige Knooppunt Hoevelaken.  

 Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 

  

 

 

Commentaar op “Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en 
Vormgeving 26 07 2012” 
 

Verbeteren van de leefbaarheid van het gebied 
 
Als uitgangspunt wordt gesteld dat "een goede inpassing en vormgeving van de A1/A28 een 
bijdrage levert aan de verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond deze wegen”. 
  
Maar voor zover wij het kunnen nagaan wordt nergens feitelijk aangegeven of vermeld HOE 
deze visie de leefbaarheid van het gebied zal verbeteren.   

 Imago van Nijkerk en Provincie Gelderland 

 Er is veel aandacht besteed aan "het imago van Amersfoort" maar nergens wordt 
gesproken over het imago van de andere aangrenzende gemeentes. Nijkerk en de Provincie 



Gelderland vormen een belangrijk deel van het landschap rondom het knooppunt en zouden 
dus zeker ook hierin dienen te worden benoemd.  
  
Er moet naar onze mening ook aandacht besteed worden aan het imago van Nijkerk als 
"poort van de Veluwe" en aan het Hoevelakense Bos aangrenzend aan de A28 als markant 
aandachtsgebied voor de ruimtelijke kwaliteit van het A28 tracé. 

Beleving van de bewoners rondom het knooppunt 
 
Er wordt veel aandacht besteed aan de blik van de weggebruikers die voorbij flitsen, maar 
daarentegen wordt er weinig of geen aandacht besteed aan de belangen van de bewoners 
rondom het knooppunt die dag en nacht met het ontwerp en het verkeer worden 
geconfronteerd en er mee moeten leven.  
  
Gezien het groot aantal klachten van zowel de bewoners als de bedrijven over 
geluidsbelasting wordt er geen of maar heel weinig aandacht besteed aan het terug dringen 
van het aantal klachten van het geluidsoverlast door landschappelijk aanpassingen.  
  
Ook aan de visuele beleving van eventuele voorzieningen voor de bewoners wordt in het 
geheel geen aandacht besteed. 

Het belang van het Hoevelakense Bos (A28) 
 
Het betreurd ons dat kennelijk er geen overleg geweest is van het Gelderse Landschap, die 
een belangrijk deel van het landschap rondom de A28 en A1 bij het Knooppunt beheert. 
  
Zowel de SHB&L als Gelders Landschap hebben aangedrongen dat als eis wordt 
opgenomen dat "als bomen worden gerooid of gekapt, natuurcompensatie dient plaats te 
vinden in hetzelfde gebied bijvoorbeeld aangrenzend aan of in Het Hoevelakense Bos”.   
  
Het Hoevelakense Bos is een uniek natuur en recreatie gebied dat beschermd moet worden. 
Het trekt meer dan 100.000 bezoekers per jaar en dat aantal zal snel verder toenemen met 
de verdere uitbreiding van de naastgelegen Vinexwijk Amersfoort /Vathorst.  
  
Bovendien is het Hoevelakense Bos een rijksmonument dat om haar cultuur en historische 
waarde door de rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te 
blijven. In het concept visie over ruimtelijk vormgeving dient dit als een belangrijk punt te 
worden opgenomen.  
Wat wij voorstellen is dat er langs de A28 naast het Hoevelakense Bos een aarden wal 
wordt geplaatst met een natuurlijke inpassing met het bos. Dat is ook bij de A28 ter hoogte 
van de Schrammer en Bloeidal natuurgebieden verzorgd met een zeer natuurlijke uitstraling 
en een zeer positief effect op het milieu. Een dergelijke oplossing biedt veel voordelen: 
  
·        Geluid en luchtvervuiling wordt teruggedrongen 
·        De afzichtelijke Vathorst geluidsschermen langs de A28 worden aan het zicht van de 

bewoners en recreanten in het gebied onttrokken 
  
Dit sluit aan met enkele punten uit het rapport waarin ondermeer is vermeld dat “de randen 
van het knooppunt nu nog schuil gaan achter het bos, maar straks bepalen de randen mede 
de uitstraling van het knooppunt”. Net het accent leggen op deze bosomgeving geeft een 
duidelijk accent op de overgang naar de Veluwe en zou veel meer dienen te worden 
geaccentueerd! 
  



Door het doortrekken van het Hoevelakense Bos naar de A1 toe (ook een gebied onder 
beheer van Gelders Landschap) zou dit punt nog beter accentueren en sluit ook bijzonder 
goed aan op de visie van Nijkerk voor een “groene Buffer” langs de A28 dat uiteindelijk 
aansluit op de natuurgebieden Bloeidal en Schrammer. De Hoevlakense Beek 
onderdoorgang onder de A1 vormt daardoor ook een logische ecologische verbinding. Nu is 
het betreffende gebied begroeid met lage kreupelhout. De gedachte van “Poort naar de 
Veluwe” krijgt daardoor denken wij een nog betere invulling! 
  
A1 viaduct over de Amersfoortsestraat  
  
In het rapport wordt veel aandacht gegeven aan het ontwerp van verschillende viaducten. 
De huidige viaduct onder de A1 heeft in het geheel geen uitstraling en is een sombere 
onderdoorgang. Aangezien er meer A1 rijbanen komen en het viaduct volgens onze 
inzichten ook zal moeten worden verbreed (De nieuwe Energieweg krijgt 2x2 rijstroken om 
ondermeer Oost Nederland verkeer van en naar grote delen van Amersfoort te leiden) zaak 
om ook deze viaduct met de noodzakelijke aanpassingen meteen een goede uitstraling te 
geven. Per slot van rekening is dit feitelijk de “poort naar Hoevelaken/Nijkerk”.  
  
Hoevelaken, 15/8/2012. 
 


