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Verslag bespreking SHB&L/Gemeente Nijkerk 

Datum: 5 maart 2018 

Deelnemers:  

Nijkerk: Wethouder W. Van Veelen (WvV), H. Dobbenberg (HD), E. Donga (ED) (alleen pt 2) 

SHB&L: R. Wesselingh (RW),J(oyce) Ramsbotham (JoR), J. Lobeek (JL) 

1. Verslag 19 januari 2018 

Er is nog één opmerking van de gemeente niet verwerkt. Deze is akkoord voor SHBL. Het 
verslag wordt meteen na de vergadering rondgestuurd en daarmee is het verslag 
vastgesteld.  

2. Groene, recreatieve zone 

De opdracht aan Terra Incognita (TI) beslaat het gehele groene gebied tussen Amersfoort en 
Hoevelaken/ Nijkerk, dus inclusief De Laak. Ook de gebieden aan de oostzijde van het 
Hoevelakense bos, waar natuurcompensatie kan komen, behoort tot de opdracht. Idem het 
gebied ten zuiden van de Westerdorpsstraat. In de eerste opdracht waren Amersfoort en 
Nijkerk gezamenlijk trekker, in de nieuwe opdracht is Nijkerk alleen trekker. Voor Amersfoort 
is Charles Rijsebos aanspreekpunt. HD zal kopie van de opdracht, die aan Terra Incognita is 
verstrekt, aan SHB&L toesturen. ED verklaart  dat TI zich wel degelijk bewust is dat GLK 
“over het Hoevelakense Bos gaat” en dus een zeer belangrijke gesprekspartner is. 

ED geeft aan dat TI het in 2017 gepresenteerde plan als uitgangspunt neemt voor het 
verdere onderzoek. Weliswaar is er nieuw overleg met alle stakeholders. SHB&L geeft aan 
dat zij en ook GLK niet blij zijn met het gepresenteerde plan, vanwege (oa) de niet geringe 
bouwmogelijkheden die daar werden aangegeven en de versnippering van het gebied. Zij 
geeft aan dat zij bij voorkeur geen extra bebouwing zou zien in het gebied tussen 
Nijkerkerstraat en het Hoevelakense Bos. Zij meent dat daar ook geen noodzaak voor is 
aangezien de huidige bestemming “landbouwgebied “ is. Zij vraagt of er beloften zijn gedaan 
door Amersfoort aan eigenaren (met name Heymans) mbt bestemmingswijzigingen. WvV en 
ED verklaren dat dat niet zo is. Derhalve staat het de gemeente (Afrt) vrij om niets aan de 
bestemming te veranderen, stelt SHB&L. SHB&L vraagt om de eerder door haar 
voorgestelde gebiedsruil (Afrt- Nijkerk) mee te nemen in het overleg, gezien het grote belang 
van gemeente Nijkerk voor dit gebied. ED stelt dat dit kan. SHB&L vraagt om dan zsm een 
intentieverklaring met Amersfoort overeen te komen. Het is duidelijk dat de afhandeling van 
zo’n gebiedsruil geruime tijd kan nemen, maar een intentieverklaring geeft dan houvast. 

De boscompensatie gaat in goed overleg en gaat nog steeds de goede kant op. 

3. Verkeersonderzoek ivm uitbreidingen in Hoevelaken 
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HD heeft de uitvraag formulering  toegestuurd aan SHB&L. Hij legt uit dat met de frasering 
“nieuwe infrastructuur “ is bedoeld een aftakking vanaf de rotonde in de afrit A1. Verder 
meldt hij dat er nog discussie is of er met het huidige regionale verkeersmodel gewerkt kan 
worden of dat daar eerst een aanpassing op moet komen. De uitkomst van het 
verkeersmodel zal eind maart/ begin april bekend zijn.  

4. Nieuwbouw Euretco terrein 

Ten aanzien van de geplande nieuwbouw op het Euretco terrein zal waarschijnlijk wel een 
ontheffing moeten worden gevraagd voor geluidsoverlast van een aantal woningen. 

5. Geluidsonderzoek 

Er is nog geen locatie voor de meting vastgesteld omdat wijzigingen in het terrein ongewis 
zijn en een latere terrein/ bebouwingswijziging de waarde van de eerste (nul)meting kan 
reduceren. Afgesproken wordt dat HD met het bureau zal overleggen en de best mogelijke 
locatie nu zal vaststellen. Overigens blijkt uit de RWS planning dat de meting in 2020 kan 
worden gedaan. HD zal schriftelijk vastleggen dat de gemeente heeft ingestemd om 
geluidsmetingen te doen 24/7 voor een jaar voor en na de reconstructie. 

6. Concept Nieuwsbrief 

HD verzoekt toekomstige nieuwsbrieven niet tegelijk aan RWS en Nijkerk toe te sturen, maar 
eerst aan Nijkerk. SHB&L zegt dit toe.  

7. Knooppunt Hoevelaken 

RWS wil geen mededeling doen aan de gemeente over de al of niet noodzakelijkheid van de 
sloop en vervanging van het viaduct A1 in de Hogeweg. JL zal dit nu rechtstreeks opnemen 
met RWS. De kruising Westerdorpstraat / Nijkerkerstraat (OWN) komt niet in het OTB maar 
zal wel in het TB opgenomen worden. 

8. Aktie punten: Zie vetgedrukte tekst hierboven voor de voor de acties verantwoordelijke 
deelnemers aan het gesprek. 

9. Volgende bespreking: HD zal een voorstel doen. 
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