
 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Nijkerk 

Ter attentie van de heer W. van Veelen, wethouder 

Postbus 1000 

3860BA Nijkerk 

Betreft:  Project Eurteco woningen en kantoren 

 

Geachte heer Van Veelen, 

 

1 Inleiding 

 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHB&L) maakt zich sterk voor het behoud van de 

bereikbaarheid van ons dorp en de verbetering van het milieu in Hoevelaken. Het Euretco project heeft een 

impact op de bovengenoemde aandachtsgebieden van onze stichting en wij treden daarom gaarne met u in 

overleg om onze zorgen kenbaar te maken. Onze zorgen betreffen de volgende aspecten: 

• (Te) hoge geluidsbelasting op de gevels van de te bouwen woningen 

• Ontsluiting. De verkeersbelasting in- en uit Hoevelaken tijdens de spits is al hoog en zal door 

het Euretco project verder groeien. Hierover hadden wij reeds een eerste overleg en u heeft 

ons meegedeeld dat daarvoor een verkeersstudie zal worden uitgevoerd. Wij wachten de 

resultaten daarvan met belangstelling af. 

• Parkeren voor treinreizigers. Het schetsplan, dat voor dit project is gepubliceerd, laat niet 

duidelijk zien dat het bestaande parkeerterrein voor treinreizigers (volledig) wordt 

gehandhaafd. Met uitbreiding van dit parkeerterrein moet wellicht gerekend worden. 

 

2  Nadere toelichting op bovengenoemde knelpunten 

Geluid 

Zoals hierboven al is aangegeven heeft een groot deel van Hoevelaken veel last van een hoge 

geluidsbelasting. Het huidige Euretco project ligt op zeer korte afstand van de A1, een afstand die 

door de toekomstige verbreding van de A1 nog geringer wordt.  

Het enige tijd geleden gerealiseerde project Bijenvlucht/Beekdal, dat op grotere afstand  van de A1 

ligt dan het Euretco project, heeft een zeer hoge geluidsbelasting, waarvoor een groot aantal hogere 

waarden dienden te worden toegestaan. Daardoor is het aantal inwoners van Hoevelaken dat flink 

last heeft van geluidsoverlast weer verder toegenomen. Dat was, vanwege de destijds nog 

heersende economische crisis wellicht nog te billijken, maar zou voor het Euretco project ons inziens 



dienen te worden voorkomen. Dan is het belangrijk dat de gemeente in het eerste overleg met de 

project ontwikkelaar daarvoor duidelijke eisen stelt, omdat zulks in een later stadium vaak niet meer 

mogelijk is.  

Op het schetsplan, dat is gepubliceerd, lijken er een aantal losse kantoorunits geprojecteerd 

waardoor de geluidsbescherming die dat biedt aan de straks achterliggende woningen een heel stuk 

minder is dan bij een gesloten front van kantoren. De suggestie dat er met kantoren dus een 

gesloten geluidswal wordt gecreëerd lijkt onjuist.  

Wij stellen voor de geluidsniveaus al in het vroegste stadium van ontwerp gedetailleerd te laten 

berekenen (en bij iedere aanpassing van de plannen te laten herberekenen) om latere 

teleurstellingen te voorkomen. Desondanks dienen ons inziens sowieso toch nog afzonderlijke 

schermconstructies te worden gebouwd om de open zuidwest hoek van het project geluidsdicht te 

maken. Verder tekenen wij aan dat de woningbouwdichtheid van het schetsplan ons onrealistisch 

lijkt.  

Indien uit de berekeningen blijkt dat geluidsniveaus te hoog worden kan mogelijk in een overleg met 

het project Knooppunt Hoevelaken worden bezien of een verhoging van de voorziene  

geluidsschermen langs de A1 een oplossing biedt en aldus de geluidniveaus tot aanvaardbare 

waarden worden teruggebracht. De kosten van de ophoging van die reeds voorziene schermen zijn 

dan wel voor de project ontwikkelaar. 

Ontsluiting en parkeervoorzieningen 

Wij wachten gaarne de resultaten van het verkeersonderzoek af. Wij stellen voor dat in dit 

onderzoek ook de parkeerbehoefte voor auto’s, maar ook voor fietsen, bij het station wordt 

onderzocht. Volgens onze observaties dient zeker rekening gehouden te worden  met een 

uitbreiding van capaciteit. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 

Rob Wesselingh, voorzitter 


