
 

Aan: 

Burgemeester en Wethouders Gemeente Amersfoort 

Raadsleden Gemeente Amersfoort 

Cc:  

Burgemeester en Wethouders Gemeente Nijkerk 

Raadsleden Gemeente Nijkerk 

 

Hoevelaken, 2 oktober 2016 

Betreft: Haalbaarheidsonderzoek Duurzame Energielandschappen Amersfoort 

 

Geacht College en Raadsleden, 

Wij hebben kennis genomen van de documenten die zijn gepubliceerd als onderdeel van het 

bovengenoemde onderzoek en willen daar graag bij voorbaat op onderstaande punten reageren: 

Draagvlak onderzoek  

Daar wordt de volgende conclusie ten aanzien van plaatsing van windturbines bij het Knooppunt 

Hoevelaken en plaatsing van zonnepanelen bij de entree van Hoevelaken getrokken: 

Opmerkingen knooppunt Hoevelaken  
Acceptabel: geen omwonenden, geen horizonvervuiling, geen (extra) geluidshinder De 

panelleden die windturbines bij knooppunt Hoevelaken enigszins of zeer acceptabel vinden, 

noemen dat er geen omwonenden zijn en er geen horizonvervuiling optreedt. Respondenten 

geven aan dat er nu al geluidshinder is door het verkeer en dat het verkeersknooppunt er nu al 

niet fraai uitziet, waardoor windturbines op deze plek wel acceptabel zijn.   

Windturbines bij Knooppunt Hoevelaken 

Zoals wij al in eerdere communicatie hebben aangegeven zal Hoevelaken bij plaatsing van windturbines 

op en in de nabijheid van het knooppunt zelf en/of aan de zijde van Hoevelaken zeer zeker extra hinder 

gaan ondervinden.  

De stelling dat er nu al geluidshinder wordt ervaren vanwege het verkeer op het Knooppunt is niet ter 

zake. Sterker nog: De bevolking van Hoevelaken heeft thans zeer veel overlast van dat verkeersgeluid en 

streeft  naar een aanzienlijke reductie daarvan. De door Rijkswaterstaat te nemen maatregelen voor het 

te reconstrueren Knooppunt handhaven het geluidsniveau op het ongewenste hoge niveau.   



Alleen vanwege extra investeringen door Nijkerk zelf en Gelderland wordt een lichte verbetering van de 

geluidsoverlast bereikt. Windturbines op het knooppunt zullen op die locaties juist EXTRA geluidsoverlast 

produceren,  CUMULATIEF aan de grote overlast die al wordt ervaren door de inwoners van Hoevelaken. 

Het zeer storend geluid van de windmolens kan nl. vanwege de hoge bron, niet tegengehouden worden. 

Hoewel de locaties voor plaatsing van windturbines die in de schetsen zijn aangegeven, voor zover wij 

dat kunnen beoordelen, niet op het Knooppunt zelf of aan de Hoevelaken kant van het Knooppunt zijn 

gelegen, willen wij hier nogmaals duidelijk stellen dat, mocht daartoe eventueel wel besloten worden, 

wij ons met alle beschikbare middelen zullen verzetten tegen dergelijke plaatsingen. 

Zonnepanelen veld bij Nijkerkerstraat/Westerdorpstraat 

Ook hier maken wij bezwaar tegen de plaatsing van een zonnepanelen veld op deze locatie. Dit zou de 

prachtige landelijke entree naar het dorp Hoevelaken, zoals te zien is op onderstaande foto, op een zeer 

ongewenste manier te niet doen. Daar zal dus terdege ook sprake zijn van landschapsvervuiling. 

Honderden inwoners en bezoekers aan Hoevelaken genieten dagelijks van dit prachtige tafereel als ze 

via de Westerdorpstraat het dorp inrijden en fietsen. Ook de bemerking dat er geen omwonenden zijn is 

in dit kader onjuist. 

 

Foto Gerrit Steen 

Als Stichting willen er dan ook voor pleiten dat het stuk grond dat nu voor dit zonnepanelenveld wordt 

aangemerkt in plaats daarvan, in goed overleg met uw buurgemeente Nijkerk, wordt aangemerkt als een 



gebied met hoge landschappelijke waarde en dienovereenkomstig in het bestemmingsplan wordt 

opgenomen.  

Wij zijn graag bereid een verdere toelichting te geven op bovenstaande punten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 

Rob Wesselingh, Voorzitter 

p/a Van Dedemlaan 51 

3871 TD Hoevelaken 

T 033 253 5172 

M 0653 540 883 

E rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl 

W www.hoevelakenbereikbaar.nl 
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