Hoevelaken inventarisatie wensen belanghebbenden (lokaal)
9 Nijkerk
Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg
Hooglanderveen: goede mobiliteit bewoners Vathorst/Hooglanderveen
Bunschoten/Spakenburg: behouden van bereikbaarheid,
geen concurrentieverslechtering

N798

Belangenvereniging Hooglanderveen
geluid max 40 dB cumulatief (oostkant tot Holkerveen)
max 50 dB cumulatief(westkant tot Hooglanderveen)
dubbellaags ZOAB
gedempte voegovergangen

N414

Nijkerk

Belangenvereniging Hooglanderveen
lucht (knoop tot Holkerveen):
streven naar zo goed mogelijk MMA laten opstellen
Belangenvereniging Hooglanderveen
vrij uitzicht (waarheen?)
Belangenvereniging Hooglanderveen
goede mobiliteit

N301

8a Amersfoort-Vathorst

Recreatiepark Overbos (fam. Schreuder)
geluidsoverlast beperken / aantasting ruimtebeslag gevolg op exploitatie

12 Bunschoten

A1

SHBL
geen aantasting / compensatie / geluid

N199

SHBL + Wergroep Nijkerkerstraat/Westerdorpsstraat
geluid max 40 dB

13 Amersfoort-Noord

SHBL + Werkgroep Nijkerkerstraat/Westerdorpsstraat
geluid max 50 dB (cumulatief) / dubbellaags ZOAB / gedempte voegovergangen
Mijnten Bedrijfsauto's
zichtlocatie behouden
SHBL
winnende bieding moet meest milieuvriendelijk zijn
knooppunt
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A28 Rustenburg (Platform Liendert-Rustenburg)
geluid en lucht bovenwettelijk
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Stichting Schuilenburg
lucht en geluid bovenwettelijk
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14 Hoevelaken

BLAAT
lucht en geluid

15 Barneveld
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SHBL
mogelijkheid richting A'dam/Apeldoorn
behoud aansluiting

Utrechts
Landschap
Vrienden
van het Waterwingebied
doorzetten
fietspad
en lichtinval
en Schammer
doorganghoogte
ecologische
verbinding
met de
of Bloeidaal?
natuurvriendelijke oevers
A28 Duurzaam
lichtinval en doorganghoogte
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8 Amersfoort

Stichting Dorrestein
lucht en geluid bovenwettelijk
Stichting Behoud Nimmerdor
geen aantasting
waterhuishouding (Hazewater)
geluid (niet erger)

SHBL
geluid max 50 dB (cumulatief) / dubbellaags ZOAB / gedempte voegovergangen

A30

Utrechts Landschap
ecologische verbinding
recreatieve verbinding
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6 Leusden-Zuid

SVGV/ nationaal Landschap Arkemheen-Eemland
wandelpad thv HBB-passage

A28

5 Maarn

N226

N802

Legenda
<all other values>
bereikbaarheid
inpassing
N224

<all other values>
inpassing

Woudenberg

leefbaarheid

N848

natuur

N224

recreatie
<all other values>
21 Maarn

bereikbaarheid
Maarn
inpassing
natuur
N227

recreatie

Maarsbergen
22 Maarsbergen

0

0,5

1

2 km

23-01-2012

23 Veenendaal

