
Eisen en wensen voor Het Hoevelakense Bos  
t.b.v. Project Knooppunt Hoevelaken 

1. Het Hoevelakense Bos is een rijksmonument dat om haar cultuur – historische 
waarde door de rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden 
te blijven. Bovendien is het een natuurgebied en het enige recreatiegebied in 
Hoevelaken waarvan ook al heel veel inwoners van Vathorst gebruik maken. Het 
Hoevelakense Bos moet beschermd blijven in alle opzichten. Binnen het Knooppunt 
Hoevelaken Project dient verstoring en aantasting van dit natuur gebied, Het 
Hoevelakense Bos te worden voorkomen.  
 

2. Maatregelen, zoals het plaatsen van een geluidswal, moeten genomen worden, als 
door een toename in geluid boven 40dB, biotroopverlies en rustverstoring voor 
vogels veroorzaakt wordt in het Het Hoevelakense Bos.  
 

3. Bij westenwind is het lawaai in Het Hoevelakense Bos van de snelweg zodanig dat 
het onplezierig is als een recreatie gebied. Maatregelen moeten genomen worden 
om dit te herstellen. 
 

4. Bomen mogen niet gerooid worden in een natuurgebied of in gebieden van 
ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde, zoals Het Hoevelakense 
Bos. Als bomen gekapt of gerooid moeten worden dan moet natuurcompensatie 
plaats vinden omdat stukken natuur verloren gaan. Natuurcompensatie moet plaats 
vinden in dezelfde gebied b.v. aangrenzende aan Het Hoevelakense Bos. 
 

5. De Boswet die bosopstanden beschermd, die groter zijn dan 10 are en 
laanbeplantingen die uit meer dan 20 bomen bestaan, moet nageleefd worden. 
 

6. De “Groene Buffer” tussen Amersfoort, Nijkerk en Hoevelaken vormt de ecologische 
schakel tussen het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en de gebieden 
Bloeidaal in Amersfoort en de Schammer in Leusden. Door de verstedelijking van de 
gemeenten Amersfoort en Nijkerk neemt de druk op het buitengebied sterk toe. Met 
de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van d A28 zal de druk 
nog verder toenemen. Er moet worden voorkomen dat de aanwezige flora en fauna 
in de “Groene Buffer” onherstelbaar wordt beschadigd.  
 

7. Een studie moet uitgevoerd worden van de mogelijk (significante) gevolgen van de 
reconstructie van het knooppunt en de verbreding van het A1 en A28 op het 
natuurgebieden, Het Hoevelakense Bos, en de mogelijke nadelige consequenties 
voor beschermde inheemse soorten. Ingrepen binnen het plangebied kunnen zijn 
weerslag hebben buiten het plangebied in het studiegebied en daar ongewenste 
effecten veroorzaken (bijvoorbeeld verdroging, verlies van habitaatgebieden, 
habitattypen en habitatsoorten). Als ongewenste effecten verwacht worden is het 
van belang de effecten hiervan in beeld te brengen en maatregelen te treffen. Waar 
knelpunten kunnen ontstaan, moeten mitigatie- en compensatiemaatregelen 
genomen worden om de zwaarder beschermde flora en fauna in stand houden. 

http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Hoevelakense%20Bos/groene_buffer.pdf

