
Hoevelaken milieuvuilnisbelt van 
Gelderland 
Gepubliceerd: 29 jun 2013 22:58 Laatste update: 29 jun 2013 22:58 Nieuws 
 
Nijkerknieuws.nl : http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/20130629/Hoevelaken-milieuvuilnisbelt-
van-Gelderland  

In de structuurvisie van Amersfoort staan plannen om 
windmolens rond knooppunt Hoevelaken te plaatsen. De 
stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is furieus en 
richt zich in een brandbrief tot de Nijkerkse 
Gemeenteraad. 
Nijkerk.nieuws.nl berichtte op 11 juni over de kanttekeningen, die B&W van Nijkerk zet bij 
de structuurvisie Amersfoort 2030. Daarin is sprake van windmolens langs het knooppunt. De 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft nu een waarschuwende brief naar de 
Nijkerkse raad gestuurd. Daarin somt ze nog maar eens de teleurstellende gang van zaken 
rond de reconstructie van knooppunt. 
 
Windmolens vogel moordenaars 
De Stichting: “Windmolens zijn geen milieu verbeteraars zoals maar al te graag wordt 
voorgeschoteld. Laten wij ons buiten de discussie houden in hoeverre ze rendement 
opleveren. Ze generen wel heel veel - en bovendien zeer storend - lawaai, zowel 
hoogfrequent als laagfrequent!  En het zijn bovendien vogel moordenaars waar maar al te 
graag door de milieubeweging aan voorbij wordt gelopen.  
 
Zoals uit alle discussies rond de geluidsoverlast in Hoevelaken en omgeving duidelijk is 
geworden heeft deze gemeenschap al met heel veel overlast te maken: De A1, de A28, het 
Knooppunt zelf, de spoorlijnen Amersfoort/Apeldoorn en Amersfoort/Zwolle, dan nog de 
toekomstige toename van vlieglawaai door de uitbreiding van vliegveld Lelystad nu de 
plannen realiteit lijken te gaan worden. En dat alles met de heersende Z-NW winden die >270 
dagen/jaar het lawaai en vervuiling over dit gebied heen blazen. En dan nog windmolens op 
of rond het Knooppunt. Hoe kun je het verzinnen! Hoevelaken als een soort MILIEU 
VUILNISBELT van Gelderland. 
 
Dus leden van de Raad, hierbij het dringend verzoek van onze Stichting om snel actie te 
ondernemen om deze plannen af te wijzen. Want om weer via een gewiekste opzet met nog 
meer vervuiling te worden geconfronteerd zoals kennelijk de wet dat toestaat is voor ons niet 
acceptabel.” 
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