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Zienswijze nr. 9 van in totaal 13 

Versterken groene buffer tussen de Schammer en landgoed Hoevelaken, in het 

kader van de natuurcompensatie 

Reactie op:  Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit A28/A1 

Knooppunt Hoevelaken 

Betreft: Landschapsplan en kaarten, Cultuurhistorische waarden en 

Ruimtelijke kwaliteit 

Zienswijze:  

Versterken van de groene buffer tussen de Schammer en landgoed 

Hoevelaken, in het kader van de natuurcompensatie 

In tegenstelling tot wat in het OTB wordt gesteld is het meer gewenst om de groene 

buffer tussen de Schammer (feitelijk natuurgebied Bloeidaal en De Schrammer)  en 

Landgoed Hoevelaken aan de noordzijde van de A1 te maken, in het gebied van of 

aanpalend aan het landgoed Hoevelakense Bos (zuidelijke deel). Dit zal het 

landgoed versterken en zal meer bijdragen aan verminderen van visuele hinder 

vanuit Landgoed Hoevelaken. 

 

Op bl 96 punt 29 van rapport :  MER A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | definitief |Deelrapport 

Landschap, Cultuurhistorie En Ruimtelijke Kwaliteit | 31 Augustus 2018 RAP -RAP-44-2440 

wordt het volgende gesteld: 

Maatregel Toepassing 

Versterken groene buffer tussen Schammer 

(zuidzijde A1) en landgoed Hoevelaken 

(noordzijde A1) in het kader van 

boscompensatie t.p.v. aansluiting 14 

Hoevelaken in de driehoek zuidzijde A1, 

tussen A1 en spoor (A1-Oost). 

De maatregel draagt lichtelijk bij aan het 

verminderen van visuele hinder vanuit de 

woningen in landgoed Hoevelaken. Dit 

effect is echter beperkt aangezien de 

beplanting (vanuit het landgoed bezien) aan 

de overzijde van de A1 is voorzien. Wel 

heeft de maatregel een toename van het 

ruimtebeslag op landbouwgebieden van ca. 

5 ha tot gevolg. Ook neemt hier het 

ruimtebeslag van ontwerp in een gebied 
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met middelhoge archeologische 

verwachting toe (negatief effect). Voor 

NNN-compensatie bestaat de mogelijkheid 

om met deze maatregel de samenhang 

tussen het Hoevelakense Bos en 

Schammer te versterken. Ondanks de 

effecten op landbouw en archeologie, is de 

maatregel opgenomen in het OTB-ontwerp 

om daarmee vanuit landschappelijk en 

ecologisch oogpunt de samenhang tussen 

landgoed Hoevelaken en Schammer te 

verbeteren. Het OTB-ontwerp voorziet in 

een inpassingsvlak. 

 

De samenhang tussen het Hoevelakense Bos en de Schammer zal door het in onze 

zienswijze voorgestelde beter worden versterkt dan in het OTB plan. De voorgestelde 

maatregel die is opgenomen in het OTB heeft een zeer beperkt effect op de vermindering 

van visuele hinder en legt bovendien meer beslag op landbouwgebieden.  

In Zienswijze nr. 8 is een voorstel opgenomen voor aanpassen van de ecoduct onder de A1 

(Hoevelakense Beek), zo mogelijk uit te breiden met een wandelpad/fietspad). Dit sluit ook 

aan op deze zienswijze. 

Wij stellen voor deze wijziging in het TB op te nemen. 

 

 

 


