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1 Inleiding 

SHB&L heeft aan recente nieuwsberichten gerefereerd, waarin werd aangegeven dat Amersfoort 

grond heeft aangekocht in Soest (!) voor de toekomstige compensatie van natuur die bij het 

knooppunt vervalt. Zij heeft daarover opmerkingen gemaakt bij Nijkerk. HD heeft daarop de 

uitnodiging voor dit gesprek gestuurd. ED is inhoudelijk bij betrokken bij dit onderwerp, met name 

vwb de inrichting van het Hoevelakense bos en de bufferzone tussen Afrt en Nijkerk. Klaske Ypma is 

namens Nijkerk meer betrokken bij het ambtelijk overleg natuurcompensatie van het knooppunt, zij 

is thans niet beschikbaar. RW geeft aan angst te hebben dat eea ten nadele van Nijkerk zal uitpakken. 

SHB&L is van mening dat vooral het Hoevelakense bos moet worden versterkt en uitgebreid in het 

kader van de natuurcompensatie, vooral voor compensatie van Amersfoort en het Rijk voor de 

asymmetrische verbreding van de A28 aan de kant van Nijkerk. 

2 Natuurcompensatie 

HD geeft aan dat het geciteerde krantenartikel juist is. Amersfoort kocht in 2016 grond aan de 

Melksteeg te Soest. Dit nadat ambtelijk en bestuurlijk was vastgesteld dat het compensatie 

zoekgebied van BOK2 van 83 ha onvoldoende geschikte ruimte bood voor de gezochte 49 ha 

natuurcompensatie (cijfers 2016). Daarop heeft Amersfoort besloten grond aan te kopen, met de 

verwachting dat RWS deze later zou overnemen of Afrt anderszins zou compenseren. Daarna pas zou 

de nieuwe EC regel zijn ingegaan die niet toestaat dat overheden grond aankopen voor deze soort 

compensatietaken (een regel die SHB&L absoluut niet begrijpt en waarover zij een vraag aan RWS 

heeft gesteld, die nog niet is beantwoord). 

Daarna is er discussie over het feit of de éénzijdige verbreding van de A28 op Nijkerks terrein het 

recht geeft op een extra natuurcompensatie op Nijkerk’s terrein. Ondanks het feit dat er duidelijke 

afspraken waren gemaakt tussen Gem Aft en het Rijk over het verplaatsing van het Vathorst scherm 

en de ontsluitingsweg, is er waarschijnlijk geen juridische verplichting voor de bedoelde  extra 

compensatie (het feit is al te oud), maar wel een morele en ethische verplichting voor Amersfoort en 

het Rijk omdat Nijkerk/Hoevelaken de primaire gedupeerden zijn van de asymmetrische 

verbreding waarvoor geen enkele tegemoetkoming is gemaakt. De wethouder zou dit zo kunnen 

stellen bij discussie met Afrt en in het bestuurlijk overleg.  

Het is bij HD niet bekend hoeveel ha wordt gekapt bij de Hoevelakense Bos, langs de Nijkerkerstraat 

en in het huidige kom van het knooppunt. SHB&L verzoekt HD om dit uit te zoeken. 



3 Bufferzone 

Daarop geeft ED een overzicht van het overleg met Afrt inzake de groene bufferzone. Er wordt 

gewerkt aan een integrale visie voor dit gebied , die eind augustus in concept gereed moet zijn (zie 

Raadsbrief dd 6/7). Het gebied betreft de zone oost van het knooppunt tot aan het Laakgebied. In 

het overleg wordt er naar gestreefd alle kernen van elkaar ruimtelijk gescheiden te houden en open 

ruimtes open te houden voor natuur en recreatie. Ook Amersfoort wil een uitbreiding en versterking 

van het Hoevelakense Bos zien. De entree van Hoevelaken blijft open ingevolge het besluit van Afrt 

om daar geen zonnepanelen toe te laten. SHB&L verzoekt dit duidelijk in de visie vast te leggen. Er is 

een gebiedsmakelaar namens RWS actief in het gebied maar er is niets bekend over de gemaakte 

vorderingen met eigenaren. Er is nog geen inzicht over de eigenaren van de gronden die betrokken 

zouden kunnen worden bij deze visie. Er is ook geen overleg geweest met de Provincie of met 

Geldersch Landschap en Kastelen om hun steun te zoeken voor de visie. 

SHB&L merkt op dat de grootste deel van het “visie gebied” in de Gemeente Amersfoort ligt en zij is 

bang dat de Gemeente Amersfoort meer van de compensatie regeling zal profiteren dan de 

inwoners van Nijkerk/Hoevelaken, die toch de grootste lasten hebben ondervonden.  

Nijkerk heeft in de crisisperiode besloten niet meer te investeren in grond. Mogelijk komt men 

daarop terug. SHB&L geeft aan dat dat zeker interessant is voor aankoop van grond voor natuur. Er is 

dan immers geen speculatief effect en kans op verlies omdat het grond met een permanente 

bestemming betreft. 

4 Afspraken: 

HD Zal de mail van SHB&L van 26/7 bestuderen en beantwoorden 

HD Zal een nieuwe datum (na 6/10) voorstellen voor de geannuleerde bespreking van 22/9 

HD  Zal uitzoeken hoeveel bomen worden gekapt en hoeveel ha grond verloren gaat in het 

Hoevelakense Bos, langs de Nijkerkerstraat en in de huidige kom van het knooppunt in verband met 

de reconstructie van het knooppunt en de verbreding van de A28  

SHB&L verzoekt Gemeente Nijkerk om en inventaris te maken van alle gronden in de omgeving van 

het Hoevelakense Bos die in aanmerking kunnen komen voor de compensatie regeling en in de 

nieuwe visie van Nijkerk en Amersfoort voor een groene buffer (grondeigenaar, exacte 

gebiedsgrootte, huidige bestemming, eventuele afspraken met commerciële partijen of anderszins 

voor aankoop etc.). 

SHB&L verzoekt de wethouder druk uit te oefenen op Amersfoort en het Rijk voor meer 

compensatie (dus uitbreiding van het Hoevelakense Bos) voor verloren bos i.v.m. de asymmetrische 

verbreding van de A28.   

SHB&L verzoekt Gemeente Nijkerk om steun te zoeken bij Provincie Gelderland en GLK voor hun 

visie. 

SHB&L verzoekt Gem. Amersfoort om duidelijk te stellen in het visiedocument dat Aft heeft besloten 

geen zonnepanelen te plaatsen langs de Nijkerkerstraat. 



SHB&L wil graag meer weten over het activiteiten van de gebiedsmakelaar en de resultaten van zijn 

onderzoek. 
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