
 

 

Verslag van een bespreking met gemeente Nijkerk9 (Ambtelijk) 

Nijkerk: G de Bruin (GdB) en H Doppenberg (HD), gem Nijkerk 

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

Datum: 29 april 2019 

In deze bespreking wordt vnl.de stand van zaken van het project Knooppunt Hoevelaken besproken, 

met name naar aanleiding van het gebeuren van punt 1. 

1. Ontbindingsovereenkomst RWS- aannemerscombinatie 

De gemeente is zeer kort voor het versturen van de brief aan de Tweede Kamer over dit punt 

telefonisch geïnformeerd. Ze heeft niet meer info dan uit de pers bekend is.  De gesprekspartners zijn 

het er over eens dat vertraging van een jaar of meer dreigt tenzij er speciale actie komt om dat te 

voorkomen. Het is niet bekend of daarin voorzien is. Er is pas weer een BO in juni. Daar wordt dan 

mogelijk meer vernomen. JL zal proberen telefonisch voordien meer info in te winnen bij RWS. 

2. Geluidmeting 

Ook de financiële overeenkomst betreffende de metingen is afgerond. Enkele details (bv. locatie  

meetpunten) zijn nog te bepalen. Dat hangt samen met de planning van herindeling van het 

betreffende gebied (west van HHB). Vanwege de nu ontstane onzekerheid over de planning van 

uitvoering van het knooppunt is de meetperiode nog nader vast te stellen. 

3 Bos en natuurcompensatie 

De onderhandeling over het bij de gesprekspartners bekende gebied loopt nog steeds. De gemeente 

blijft optimistisch over het resultaat. Afsluiting van de onderhandeling wordt verwacht in juni. 

4 Herindeling Westerdorpsstraat 

De Combinatie werkt, in samenspraak met Nijkerk en Amersfoort, aan het definitieve ontwerp van 

dit wegdeel (tussen rotonde Koninginneweg- Westerdorpsstraat en kruispunt Westerdorpsstraat- 

Nijkerkerstraat. Dit op basis van het laatste gesprek met de bewoners. HD is bekend met het voorstel 

voor dit gebied van SHB&L. RWS heeft medegedeeld dat het de omwonenden in juni in detail over 

het uiteindelijke ontwerp zal informeren. 

5 Fietsverbinding Hlk- Afrt, tussen kruispunt Nijkerkerstraat en t/m onderdoorgang A1 

RW geeft aan dat SHB&L daarover een zienswijze heeft ingediend maar daarover door RWS nooit is 

benaderd. De gemeente heeft hierover ook geen extra info. 

6 OHBO (Hlk bos en omgeving): Gebied tussen Hoevelakense Bos en Nijkerkerstraat 



In mei zal er een nieuwe bijeenkomst zijn met alle betrokkenen. Het is GdB en HD ook niet duidelijk 

in hoeverre er overeenstemming is over het reeds door de Raad van Nijkerk goedgekeurde plan. 

Nijkerk is wel de trekker van het plan maar het grootste deel van het gebied ligt in gem. Amersfoort 

en dus is het standpunt van de Raad van Afrt van groot belang. Daarnaast hebben de grondeigenaren 

(met name Heymans) een belangrijke stem. GdB zal bij projectleider Liesbeth Jansen navraag doen 

en haar vragen een korte samenvatting van de stand van zaken op dit punt (1 blz A4?) te maken. 

7 Wandelroutes langs de A1 

Door de verbreding van de A1 naar het noorden moet een deel van het pad, juist te noorden van de 

A1) worden verplaatst. SHB&L heeft hierover een zienswijze ingediend. Er is samenhang met de 

reconstructie van het viaduct Stoutenburgerweg/ station, het parkeerterrein daar ter plaatse, het 

Euretco project en meer. Er is ook een idee dit pad verder door te trekken naar het oosten, voorbij 

de Stoutenburgerlaan voor een verbinding met plan Middelaar 1 & 2. GdB geeft aan dat de 

gemeente hier volop aan werkt.  

8 Varia. 

GLK en kastelen doet onderzoek naar bezoekersaantallen en herkomst van bezoekers van het bos. 

Het Euretco project is nu weer volop in ontwikkeling. Er is ook een woningbouwproject Middelaar-2 

in ontwikkeling (ong. 200 woningen). Mbt. het bouwfondsproject is bekend dat het contract voor het 

bouwrijp maken van het terrein onlangs is gegund.  

Er is bij de gemeente niets bekend over de finale conclusies betreffende de bruikbaarheid van het 

viaduct A1 over de Amersfoortse straat. In het verleden is door RWS gesteld dat het behoud van het 

viaduct 99% zeker was. Aangenomen wordt derhalve dat het ws. behouden blijft. 

De verkeersstudie Hoevelaken is gereed. Ook het centrum van Hoevelaken is daarin opgenomen. HD 

stuurt een kopie aan SHB&L. 

HD zal de nieuwe afspraak met de wethouder regelen. 

9 Actiepunten 

Zoals in de tekst aangegeven als vetgedrukt. 

------- 

 

 

 

 


