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1 Inleiding 

 

 

1.1 Doel 
 

Voor u ligt het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de ontwikkeling van de locatie Kern 

Nijkerkerveen in de gemeente Nijkerk. Op 15 maart 2007 heeft de raad van Nijkerk besloten om te 

starten met de ontwikkeling van de Kern Nijkerkerveen. De plannen richten zich op de bouw van 

woningen rond de kern Nijkerkerveen en op het actualiseren van het bestemmingsplan voor de 

bestaande kern Nijkerkerveen. 

 

Het IPvE geeft per beleidsveld een overzicht van de randvoorwaarden en uitgangspunten waarmee 

rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een plan voor dit gebied en bij de realisatie van 

bebouwing en openbare ruimte. Op 23 april 2009 heeft de gemeenteraad in het kader van de 

ontwikkeling Kern Nijkerkerveen de volgende documenten vastgesteld: 

- Modellenstudie inclusief voorkeursmodel Kern Nijkerkerveen; 

- Financiële scan modellen Kern Nijkerkerveen. 

 

Het IPvE is gebaseerd op het vastgestelde voorkeursmodel. 

 

1.2 Beschrijving planproces 
 

De procesgang van het project is beschreven in het Plan van Aanpak Kern Nijkerkerveen (oktober 

2007) en gaat uit van de volgende planfasen: 

- fase 1: opstellen Integraal Programma van Eisen + Ontwikkelingsmodellen; 

- fase 2: opstellen Masterplan Kern Nijkerkerveen; 

- fase 3: uitwerking van deelplannen; 

- fase 4: realisatie van deelplannen. 

 

In fase 1 ‘Opstellen Integraal Programma van Eisen + Ontwikkelingsmodellen worden de volgende 

producten opgesteld:  

- nota van uitgangspunten en randvoorwaarden; 

- financiële toets; 

- ontwikkelingsmodellen; 

- intentieovereenkomst. 

 

Na vaststelling van alle onderdelen uit fase 1 zal een start worden gemaakt met het opstellen van het 

Masterplan gebaseerd op het voorkeursmodel en dit IPvE.  
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1.3 Plangebied 
 

Het plangebied is grotendeels gesitueerd aan de noord-west zijde van de bestaande kern 

Nijkerkerveen.  

 

 
 

Daarbij is onderscheidt gemaakt tussen het exploitatiegebied (rode lijn) en het 

bestemmingsplangebied (blauwe lijn): 

- het exploitatiegebied is het gebied wat in eerste instantie in aanmerking komt voor de ontwikkeling 

van de locatie Kern Nijkerkerveen; 

- het bestemmingsplangebied is het gebied waarvoor een nieuw bestemmingsplan moet worden 

opgesteld.  

 

Het bestemmingsplangebied is groter dan het exploitatiegebied. Voor het deel van het 

bestemmingsplangebied dat buiten het exploitatiegebied valt is het in eerste instantie de bedoeling de 

huidige situatie te bestemmen. In het kader van de planontwikkeling Kern Nijkerkerveen wordt 

gekeken hoe dit gebied hierbij kan worden betrokken. 
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2 Leefbaarheidsvisie 
 

 

2.1 Inleiding 
 

Op 15 maart 2007 heeft de raad van de Gemeente Nijkerk besloten te starten met het opstellen van 

een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan voor de kern Nijkerkerveen. Deze plannen zijn 

enerzijds gericht op de bouw van circa 600 woningen rond de kern Nijkerkerveen en anderzijds gericht 

op het actualiseren van het bestemmingsplan voor de bestaande kern Nijkerkerveen en het daarbij 

invullen van mogelijke uitbreidingslocaties. Het doel is één nieuwe kern Nijkerkerveen te realiseren. 

Het bestuur van de Gemeente Nijkerk wil deze opgave met voortvarendheid oppakken waarbij het 

uitgangspunt is een op uitvoering gericht plan te maken.  

 

De ontwikkeling van de kern Nijkerkerveen is een omvangrijk project dat een grote impact zal hebben 

op het woon- en leefklimaat van Nijkerkerveen en hoe de bewoners dit ervaren. Het college hecht 

daarom veel waarde aan een brede betrokkenheid van de burgers en aan een interactieve benadering 

van de wijze waarop de kern Nijkerkerveen gestalte zou moeten krijgen.  

 

Tegen deze achtergrond zijn in 2007 bijeenkomsten georganiseerd waarin de gemeente bewoners 

heeft gefaciliteerd bij het opstellen van de Leefbaarheidsvisie Nijkerkerveen. In deze visie is vanuit 

bewoners de ambitie voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen weergegeven. Er is gekeken naar de 

ontwikkeling van Nijkerkerveen in fysieke, sociale en economische zin. Hierbij heeft de gemeente de 

volgende uitgangspunten meegegeven aan de bewoners:  

- in de periode tot 2015 worden 300 woningen gerealiseerd in Nijkerkerveen, na 2015 worden nog 

eens 300 woningen gerealiseerd; 

- het bouwen van nieuwe woningen leidt tot een bevolkingsgroei die ligt tussen de 1700 en 1800 

inwoners. Dit is een uitbreiding van ongeveer eenderde van de huidige bevolking. 

 

2.2 Conclusies 
 

Doel van de leefbaarheidsvisie voor Nijkerkerveen is het bieden van een kader voor het bepalen van 

het stedenbouwkundig plan voor de verdere ontwikkeling van Nijkerkerveen dat aansluit bij de huidige 

situatie en de wensen van bewoners. Via ‘stamtafels’ hebben bewoners hun mening naar voren 

gebracht. De belangrijkste conclusies uit de Leefbaarheidsvisie zijn:  

- Nijkerkerveen ligt dicht bij de nieuwbouwlocatie Vathorst in Amersfoort. Hiermee ontstaat een 

nieuwe verbinding. Die kan als verkeersroute, als openbaar vervoerverbinding en economisch 

worden benut; 

- het is van belang dat jonge gezinnen in Nijkerkerveen blijven wonen of terugkeren; 

- ruimte voor gevarieerde woningbouw: woningen voor verschillende doelgroepen gebouwd in 

verschillende stijlen en dichtheden passend bij het karakter van het dorp; 

- het uitgangspunt voor ontwikkeling is het versterken van de huidige dorpsstructuur en natuurlijke 

structuur (groen en water) zonder daarbij vernieuwing uit de weg te gaan. Dit betekent niet alles in 

één keer veranderen, maar wel met enig tempo; 

- om 600 woningen in een, voor het dorp, aanvaardbaar tempo, te kunnen verwerken is een 

groeimodel vereist in plaats van een ontwikkelmodel (zoals vinex); 

- om de levendigheid in het hele dorp te versterken moet de huidige woonwerk-bestemming 

(bijvoorbeeld het huidige centrumplein en de Talmastraat) gehandhaafd blijven; 

- het verkeer moet zoveel mogelijk om Nijkerkerveen heen. Veilige en plezierige fiets- en 

wandelpaden verdienen extra aandacht; 

- er moeten voldoende voorzieningen zijn voor ouderen en jongeren in Nijkerkerveen zelf. De 

voorzieningen moeten gecombineerd worden zodat deze zoveel mogelijk marktconform kunnen 

worden aangeboden; 

- het huidige centrum is versnipperd. Om toch een centrumfunctie te krijgen moet het versterkt 

worden. Hierin spelen lokale ondernemers een cruciale rol; 

- nieuwe voorzieningen (zowel commerciële als niet-commerciële voorzieningen) kunnen geplaatst 

worden op de huidige locatie van de Veensche Boys. Deze locatie komt vrij en biedt de 
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mogelijkheid voor ondernemers om een breder publiek te voorzien. Daarnaast is het gelegen nabij 

seniorenwoningen (de Zonnehof) en bestaat er de mogelijkheid om hier meer woningen te 

realiseren die gebruik kunnen maken van de voorzieningen; 

- welzijns- en zorgvoorzieningen moeten in samenhang met winkelcentrum enerzijds en bouw 

senioren- en zorgwoningen anderzijds worden ontwikkeld; 

- voldoende sport- en speelgelegenheden voor kinderen in alle leeftijdsgroepen; 

- planning en fasering bepalen de mate waarin Nijkerkerveen de extra woningen kan absorberen. 

Goede afstemming van het verkeersplan en het voorzieningenniveau met de nieuwbouw is 

cruciaal. 

 

Op basis van deze conclusies en de algemene uitgangspunten is door de bewoners een 

toekomstvisie opgesteld. Als motto voor de toekomstvisie is gekozen: “Nijkerkerveen: in balans door 

dynamiek en eigenzinnigheid!” Belangrijk is dat in het dorp ruimte is voor het individu, maar ook dat er 

samen wordt gewerkt aan een sociaal sterk dorp. De uitbreiding wordt gezien als een kans om een 

stabiele economische en volkshuisvestelijke basis te creëren en toch een kleine kern te blijven. 

Daarbij is van belang dat de groei niet te snel plaatsvindt, maar geleidelijk, zodat de nieuwe bewoners 

opgenomen worden in de sociale structuur van het dorp. De voorzieningen die door de uitbreiding ook 

kunnen groeien in aantal en oppervlakte, zouden de bewoners het liefste gesitueerd zien op de 

huidige locatie van de Veensche Boys. Het “oude” dorpscentrum moet behouden blijven als 

ontmoetingsplek voor jong en oud met buitenpodium voor diverse activiteiten.  

 

Ten aanzien van de bereikbaarheid wordt onderzocht welke opties er zijn om een busverbinding met 

Amersfoort Vathorst (onder andere station) te maken, daarnaast moet aandacht zijn voor de 

ontsluitingstructuur: (zwaar) sluipverkeer niet door het dorp, maar er langs. Er wordt gestreefd een 

sterkere verbinding te maken met de omliggende karakteristieke landschapswaarden. Een goede 

aansluiting op de natuurlijke structuur vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan. 

 

De Nijkerkerveners willen het liefst zelf hun huis bouwen en pleiten voor de uitgifte van bouwkavels. 

Daarnaast kan in het goedkope segment best een deel ‘aan de bovenkant’ van de sociale huur 

worden gepositioneerd. Dit sociale segment heeft doel om jongeren en ouderen uit Nijkerkerveen te 

(her-)huisvesten. Daarnaast moeten voor ouderen levensloopbestendige woningen worden ontwikkeld 

zodat ouderen lang zelfstandig kunnen wonen. Qua bouwstijl moet er aansluiting worden gezocht bij 

de bestaande voorraad en kwaliteit. De openbare ruimte moet meer geschikt worden voor 

buitenspelen door kinderen. Aan de rand van het dorp zou ruimte voor bedrijvigheid moeten komen 

die aansluit bij de dorpse schaal; voldoende werkgelegenheid en voldoende voorzieningen.  
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3 Bestaand kader 
 

 

Voor de ontwikkeling van de kern Nijkerkerveen is de wens om de woningvoorraad met circa 600 

woningen uit te breiden. Hiervoor wordt onder andere teruggegrepen op de bestaande beleidskaders. 

Deze kaders worden zowel provinciaal en gemeentelijk beleid gevormd. In dit hoofdstuk worden de 

relevante beleidsstukken besproken.  

 

3.1 Provinciaal beleid 
 

Streekplan Gelderland 2005 

Op 29 juni 2005 is door Provinciale Staten van de provincie Gelderland het Streekplan 2005 

vastgesteld. Op 12 december 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de nota “Zoekzones 

stedelijke functies een landschappelijke versterking” als uitwerking van het streekplan Gelderland 

vastgesteld. De kern Nijkerkerveen is in deze uitwerking als zoeklocatie voor de periode 2005-2015 

opgenomen.  

 

3.2 Gemeentelijke plannen 
 

Een aantal vastgestelde nota’s en plannen vormen belangrijke kaders voor het programma en de 

ontwikkeling van de Kern Nijkerkerveen. Het betreft: 

- Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk; 

- Woonvisie 2005+. 

 

Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk 2015-2030 

Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad van Nijkerk de Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk 

2015-2030 vastgesteld. Deze ontwikkelingsvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van Nijkerk 

rekening houdend met de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten voor het buitengebied en de 

buurtschappen, de kleine en grotere kernen en de stad.  

 

Woonvisie Nijkerk 2005+,  

Op 16 februari heeft de gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld. De conclusie van de Woonvisie is 

dat er vooral behoefte bestaat aan levensloopbestendige woningen in de huursector, goedkope en 

dure koopwoningen. Verder is aangegeven dat de gemeente zich in het woningbouwprogramma wil 

richten op doorstroming. 
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4 Ambitie 
 
De uitbreiding van de kern Nijkerkerveen met circa 600 woningen is een omvangrijk project dat een 
grote impact zal hebben op het woonklimaat van Nijkerkerveen en hoe de bewoners dit ervaren. Het is 
van groot belang dat Nijkerkerveen zijn dorpse uitstraling blijft behouden. De uitbreiding van de kern 
genereert een kans om het bestaande voorzieningenniveau beter op peil te brengen doordat er een 
groter draagvlak voor de voorzieningen wordt gecreëerd.  
 
Op basis van het voorgaande is al een aantal aspecten te noemen die van belang kunnen zijn bij de 
realisatie van het dorpse karakter. Te noemen zijn: 
- kenmerkende eigenschappen van het landschap en cultuurhistorische elementen zijn mede 

bepalend voor de stedenbouwkundige uitwerking; 
- functiemenging zorgt voor levendigheid; het huidige Nijkerkerveen kent een grote mate van 

functiemenging van kleinschalige bedrijvigheid, detailhandel en wonen. 
- het nieuwe wijkcentrum is karakteristiek, is multifunctioneel, heeft een menselijke maat en is 

levendig; 
- seriegroottes van woningen zijn beperkt en woningtypen (huur/koop, rij, 2-kappers en vrijstaand) 

worden gemengd; 
- de bouwvorm zal een dorpse uitstraling moeten krijgen, uitgangspunt daarbij is bebouwing in twee 

bouwlagen met kap; 
- variatie en individualiteit staan centraal bij de verkaveling en bebouwing; 
- bewoners hebben zeggenschap en keuzemogelijkheden; dit kan inhoud krijgen door het uitgeven 

van vrije kavels en het bieden van keuzemogelijkheden; zoals bijvoorbeeld het “Wenswonen”. 
 

 
 
Afbeelding 1: Dorpse uitstraling van Nijkerkerveen 
 
Wonen, zorg en welzijn 
Iedereen moet als volwaardig burger in de samenleving kunnen leven. Ook degenen die daarbij meer 
dan andere mensen steun en begeleiding nodig hebben. Alle inwoners moeten aanspraak kunnen 
maken op een samenhangend basispakket van welzijn, dienstverlening, wonen en zorg. De eerste 
prioriteit hierbij is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Voor 
mensen die aangewezen zijn op, of de voorkeur geven aan een meer op zorg en ondersteuning 
ingerichte woonomgeving, is wonen in een woonzorgzone wellicht een oplossing. Om invulling aan 
deze visie te kunnen geven zal Nijkerkerveen worden opgezet als een levensloopgericht gebied met 
een gedifferentieerd woningaanbod en een samenhangend basisvoorzieningenniveau. 
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Particulier opdrachtgeverschap 
Eeuwenlang is particulier opdrachtgeverschap de normaalste zaak van de wereld geweest. Zo ook in 
Nijkerkerveen. Iedere huishouding bouwde zijn eigen huis en samen vormden die huizen een dorp of 
stad. De herkenbaarheid die daarvan het gevolg was, is in dorpen een veel grotere rol blijven spelen 
dan in de stad. De laatste jaren is de discussie rond het individuele opdrachtgeverschap, en daarmee 
over de identiteit van de eigen woning, steeds nadrukkelijker geworden. Het zijn niet meer alleen 
beleidsmakers en critici die een pleidooi houden voor een meer individuele wijze van bouwen. Ook 
ontwikkelaars zoeken meer en meer inspiratie bij de bouwpraktijk in het buitenland, waar de 
individualiteit van het bouwen altijd een veel grotere rol heeft gespeeld (denk aan het zogenaamde 
‘wenswonen’). Individualiteit van bouwen heeft in essentie te maken met de behoefte aan 
herkenbaarheid binnen de grote massa. Dat valt niet op te lossen door een eindeloze herhaling van 
individuele woningen. Bij het individualiseringsproces in Nijkerkerveen zal gezocht moeten worden 
naar aanknopingspunten in de stedenbouwkundige structuur en naar elementen in het bouwproces.  
 
Architectuur 
Er zal gezocht moeten worden naar eenvoudige vanzelfsprekende architectuur (oorspronkelijk en 
ingetogen). De relatief beperkte mogelijkheden van geïndividualiseerd bouwen zullen zodanig ingezet 
dienen te worden dat een optimale bijdrage wordt geleverd aan een landelijk en dorps beeld van 
Nijkerkerveen. Overigens dient het geïndividualiseerde bouwen steeds in combinatie gezien te worden 
met andere maatregelen die de diversiteit bevorderen. De identiteit van een dorp wordt verkregen 
door variatie in de beeldkwaliteit te zoeken, waarin een zekere samenhang te herkennen is. Het 

aantal materialen voor gevels, daken, raamkozijnen, erfafscheidingen, etc. is bepalend voor de 

beeldkwaliteit en zal beperkt worden om de samenhang te beperken en te kunnen garanderen. 

Lokale, traditionele materialen zijn te verkiezen. De traditionele materialen zorgen voor herkenning en 

eigenheid van een gebied. Bovenstaande voorbeelden voor een dorpse uitstraling te 

behouden/bewerkstelligen moeten in het Masterplan verder worden uitgewerkt.
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5 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 

In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden en uitgangspunten per beleidsveld beschreven waar bij 

het opstellen van een integraal plan voor de Kern Nijkerkerveen rekening mee moet worden 

gehouden. Hierbij geldt dat: 

- randvoorwaarden hard zijn, deze zijn wettelijk of beleidsmatig vastgesteld of zodanig van aard dat 

alternatieven niet mogelijk zijn; 

- uitgangspunten specifiek voor deze locatie geformuleerde uitgangspunten en/of ambities zijn, 

veelal afkomstig uit eigen gemeentelijk beleid of nog op te stellen gemeentelijk beleid.  

 

Daarnaast zijn er per beleidsveld aandachtspunten opgenomen die bij de planuitwerking kunnen 

worden betrokken. Per paragraaf zal, indien van toepassing, een beknopt overzicht worden gegeven 

van de te respecteren randvoorwaarde(n) en/of uitgangspunten. 

 

5.1 Wonen 
 
Deze paragraaf beschrijft de volkshuisvestelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de kern 
Nijkerkerveen. Hiertoe is een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Het concrete doel was het verkrijgen 
van inzicht in de woningen die aan de huidige woningvoorraad toegevoegd zouden moeten worden. 
 
Bij de ontwikkeling van de kern Nijkerkerveen is het uitgangspunt dat er circa 600 woningen worden 
toegevoegd aan de huidige kern. Het betreft een forse toevoeging van woningen die zal voldoen aan 
de behoefte vanuit Nijkerkerveen, maar ook zal voorzien in de regionale en wellicht zelfs 
bovenregionale vraag. 
 
De kern Nijkerkerveen is aantrekkelijk door haar ligging ten opzichte van Amersfoort en de stedelijke 
voorzieningen. De landelijke ligging en uitstraling lenen zich goed voor een meer dorpse variant op de 
bestaande uitbreidingswijken. Het eigen voorzieningenniveau is minimaal. 
 
5.1.1 Vraagzijde 
 
Algemene ontwikkelingen 
Huishoudensverdunning zorgt voor een toename van de woningbehoefte. Het zijn vooral kleine 
huishoudens (senioren), die een toename in getallen laten zien. Maar ook kleine jonge huishoudens 
(één en twee personen) zullen een lichte groei doormaken. Dit betekent dat er op de middellange 
termijn behoefte zal ontstaan naar woningtypen die voor deze groepen geschikt zijn.  
 
Uit diverse gesprekken met makelaars en woningcorporaties en uit onderzoek is gebleken dat er een 
behoorlijke interne vraag is naar betaalbare woningen voor vooral starters en senioren. De te 
realiseren prijsniveaus voor beide doelgroepen liggen niet in het hoogste segment. Starters geven de 
voorkeur aan een ruime woning die gezien hun inkomenspositie betaalbaar zal moeten zijn.  
 
Vanuit de woonwensen en op basis van de marktervaringen, moet wel aandachtig gekeken worden 
naar het aantal te realiseren appartementen. Grootschalige appartementengebouwen zijn in 
Nijkerkerveen niet gewenst. Voor de gewenste dorpse uitbreiding is de realisatie van kleinschalige 
appartementencomplexen in de nabijheid van de mogelijk te realiseren woonzorgzone meer voor de 
hand liggend. 
 
De vraag naar woningen in Nijkerkerveen zal zich enerzijds richten op het hogere segment 
(doorstroming vanuit huidige bebouwing), anderzijds zullen ook de starters in Nijkerkerveen die nu 
vaak richting Nijkerk vertrekken een woning willen kopen.  
 
De grootste vraag gaat uit naar grondgebonden woningen, ook voor starters en senioren (semi-
bungalows bijvoorbeeld). Senioren hebben ook behoefte aan huurwoningen, zodat ze een 
koopwoning kunnen inruilen voor een huurwoning. Er kan gesteld worden dat nieuwbouwwijken een 
aantrekkingskracht hebben op jonge gezinnen. De jonge gezinshuishoudens hebben vooral behoefte 
aan (betaalbare) ruime woningen.  
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In relatie tot de vraag naar woningen kan geconcludeerd worden, dat de gemeente Nijkerk een 
gunstige inkomenspositie heeft ten opzichte van de meeste regiogemeenten. Dit betekent dat de 
bevolking relatief draagkrachtig is. 
 
Veel van de verhuizingen vinden binnen de gemeente zelf plaats; er is geen sprake van onderlinge 
aantrekkingskracht tussen de gemeenten in de regio. Wanneer Nijkerkerveen deze behoorlijke 
woningbouwproductie implementeert zal er wel geconcurreerd moeten worden met de regio, 
aangezien de eigen vraag niet voldoende is om het gehele aanbod te vullen.  
 
Woonwensen 
 
Ouderen 
Het aantal ouderen in Nijkerkerveen neemt toe. Ouderen stellen specifieke eisen aan woning en 
woonomgeving. Er moeten voldoende woningen aanwezig zijn die voor senioren geschikt zijn en waar 
ook zorg kan worden geleverd. 
 
Senioren kiezen bij voorkeur voor minder (onderhouds)kosten of halen hun pensioen uit de 
opbrengsten van de verkoop van hun eigen woning om vervolgens in een goedkopere gelijkvloerse 
woning van dit geld te leven. De voorkeur ligt bij het type semi-bungalow ter waarborging van de 
ruimte en eigen groene buitenruimte. Meerlaags wonen voor senioren is voor slechts een kleine 
hoeveelheid aantrekkelijk. Woningen voor senioren dienen bij voorkeur nabij zorg- en 
welzijnsvoorzieningen, winkels en overige voorzieningen te worden gesitueerd. 
 
Jongeren 
Bij jongeren is betaalbaarheid van belang. Gezien het inkomensniveau is het voor jongeren van 
belang dat er woningen in het goedkope en betaalbare segment worden gerealiseerd in zowel het 
huur- en het koopsegment. 
 
Lagere inkomensgroepen 
Een deel van de bestaande woningvoorraad (huur en koop) in Nijkerkerveen wordt bezet door 
scheefwoners (huishoudens die qua inkomen zijn gegroeid maar niet zijn doorgestroomd).   
 
Het beleid om zo goedkoop mogelijk sociale huurwoningen aan te bieden tempert de doorstroming, 
door de bouwproductie ook op het middensegment te richten zal de doorstroming op gang komen. 
Hiermee wordt bedoeld, dat er voor de woonconsument tussenstappen gerealiseerd worden, 
waardoor doorstroming tot de mogelijkheden behoord (stapsgewijs naar een hoger prijssegment).  
 
Wonen met zorg 
In Nijkerkerveen zijn geen wooncomplexen aanwezig waar zorg en of bescherming geboden kan 
worden. Een van de uitgangspunten uit de Woonvisie 2005+ is dat in Nijkerkerveen een kleine 
intramurale voorziening gerealiseerd wordt. Aangevuld met andere vormen van wonen en zorg. 
 
5.1.2 Aanbodzijde 
Nijkerkerveen kan worden gekarakteriseerd als een laagbouwdorp met relatief veel koopwoningen. De 
uitbreiding met circa 600 woningen rondom Nijkerkerveen is een forse toevoeging waarbij een 
overschot aan woningen kan ontstaan. Het aanbod in de bestaande bouw in Nijkerkerveen is ofwel 
zeer goedkoop, maar zeer selectief bereikbaar, ofwel zeer duur. Dit laatste betreft vaak (woon) 
boerderijen met enorme kavels. 
 
Als mogelijke concurrerende locaties kunnen de Terrassen en Amersfoort Vathorst genoemd worden, 
al moet de rol van Vathorst niet overschat worden. De uitwisseling tussen Amersfoort Vathorst en 
Nijkerkerveen is niet groot. De Terrassen echter is wel een geduchte concurrent, mede door het 
gebrek aan nieuwbouw in de afgelopen tien jaar zijn veel Nijkerkerveners richting Nijkerk en haar 
uitbreidingslocaties verhuisd. De verkoopcijfers van de Terrassen, fase I zijn zeer positief te noemen 
en tonen aan dat er aan vraag naar woningen in deze wijk ondanks de beperkte ontsluiting en 
voorzieningen geen gebrek is. Nijkerkerveen kan hier een concurrerend voordeel in realiseren door te 
voldoen aan de juiste ontsluiting en voorzieningen. 
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5.1.3 Woningbehoefte – confrontatie vraag en aanbod 
De berekende theoretische vraag op gemeenteniveau – dus voor de gehele gemeente Nijkerk - is 
ongeveer 345 woningen per jaar, dit is inclusief bovenregionale vraag. De afgelopen jaren zijn 
gemiddeld per jaar 200- 250 woningen per jaar in Nijkerk opgeleverd. De theoretische vraag is 
hiermee groter dan het aanbod. De komende jaren worden woningen opgeleverd in de projecten 
“Terrassen – Nijkerk”en “Middelaar fase 2 – Hoevelaken”. De verwachting is dat rond 2010 – 2011 
deze projecten nagenoeg gereed zijn. Nijkerkerveen zou dan de volgende woningbouwlocatie voor de 
gemeente Nijkerk zijn.  
 
Voor de ontwikkelingen in Nijkerkerveen geldt verder, dat eerst gekeken moet worden gekeken naar 
gewenste aanvullingen van woonmilieus en woningtypen vanuit de bevolking van Nijkerkerveen. In 
Nijkerkerveen is momenteel de vraag naar woningen van senioren, starters en jonge gezinnen groter 
dan het aanbod. Bij de ontwikkeling is het belangrijk dat er voor deze doelgroepen specifiek aanbod 
wordt gecreëerd. Grotere betaalbare woningen kunnen voor deze doelgroep gerealiseerd worden 
middels een verkoopregulerend contract waarbij de woning voor een lagere koopsom wordt verkocht. 
Middels een dergelijke regeling kan de woning voor jaren behouden blijven voor deze doelgroep. 
Daarnaast kan gekozen worden voor woningen geschikt voor senioren (grondgebonden in semi-
bungalowachtige types of in kleinschalige appartementengebouwen ook in de huursector). 
 
Aangezien in Nijkerk en in de directe omgeving meerdere locaties in ontwikkeling zijn, is het van  
belang om de fasering van Nijkerkerveen zorgvuldig af te wegen zodat het aanbod de vraag niet 
overschrijdt.  Een versnelling van de woningproductie in Nijkerkerveen kan dan niet zonder gevolgen 
blijven voor de afzetmogelijkheden van alle woningbouwontwikkelingen in Nijkerk. Wanneer hiertoe 
besloten wordt, betekent dat voor gezonde marktverhoudingen, dat andere ontwikkelingen uitgesteld, 
dan wel een langere fasering moeten krijgen. 
 
Vanuit de marktpartijen wordt ook aangegeven, dat zeker in de huursector voldoende vraagpotentieel 
aanwezig is. Dit geldt voor geheel Nijkerk, dus ook Nijkerkerveen.  
 
Het aanbieden van een goede variëteit aan woningtypen en prijsklassen vergroot verder de 
marktopnamecapaciteit van de woningbouwplannen. Door het aanbieden van een compleet 
woningaanbod, inclusief vrije kavels, wordt de concurrentiekracht van het gebied groter. Benadruk de 
landelijke ligging nabij het stedelijk weefsel. Vooralsnog wordt er geen nadrukkelijke markt gezien voor 
het projectmatig aanbieden van woonwerkwoningen. Wel kan gedacht worden aan het aanbieden van 
de mogelijkheid hiervoor op de vrije kavels. 

 
Woningbouwprogramma 
Wanneer de berekende theoretische vraag afgezet wordt tegen het te verwachten aanbod, kan een 
inschatting gemaakt worden van de verhoudingen op de markt. Hierbij wordt wel benadrukt dat het 
theoretisch vraagmodel een indicatie geeft van de richting die binnen de woningmarkt gezocht kan 
worden. Het kan niet één op één vertaald worden naar een woningbouwprogramma. Per deelplan 
moet het woningprogramma worden toegesneden op de actuele marktomstandigheden. 
 
Met inachtneming van bovenstaande conclusies kan een indicatief woningprogramma voor 
Nijkerkerveen samengesteld worden. In dit woningbouwprogramma wordt de gebruikelijke verhouding 
van 33-33-33% enigszins losgelaten. Uit het onderzoek van Ecorys blijkt dat een verhouding 25-30-
45% beter aansluit bij de woningmarktbehoefte en ook haalbaar is.  
 
Het voorkeursmodel gaat uit van circa 525 woningen te realiseren in het exploitatiegebied in een 
programma 30% goedkoop, 30% midden en 40% duur. Dit programma sluit goed aan bij de resultaten 
van het marktonderzoek en wordt als realistisch beoordeeld. Het ontwikkeltempo voor Nijkerkerveen is 
op circa 50 woningen per jaar ingeschat, daarmee bedraagt de totale ontwikkelingstijd circa 10-15 
jaar. Vanwege deze fasering zal er gedurende dit proces voortdurend aandacht moeten zijn voor het 
woningbouwprogramma in relatie tot mogelijke veranderende marktomstandigheden. 
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Daarnaast is het goed om de ontwikkeling te starten met het realiseren van woningaanbod voor de 
Nijkerkerveners. De ontwikkeling van een woonzorgzone met kleinschalige appartementen en patio-
(bungalow)achtige woningen kan hierin een rol spelen. In dit kader zal bij de verdere uitwerking van 
het voorkeursmodel ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap 
in diverse vormen. 
 
Het indicatief woningbouwprogramma Kern Nijkerkerveen is dan als volgt: 
 

Categorie Aandeel 

Huur  

< € 485  

€ 485-€ 610 

> € 610 

10% 

5% 

10% 

Koop  

goedkoop  

midden 

duur 

15% 

25% 

35% 

Totaal 100%  100% 

 

5.1.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- het is van belang dat er voor senioren, starters en jonge gezinnen specifiek aanbod wordt 

gecreëerd. Grotere betaalbare woningen kunnen voor deze doelgroep gerealiseerd worden 

middels een verkoop-regulerend contract waarbij de woning voor een lagere koopsom wordt 

verkocht; 

- Voor senioren kan worden gedacht aan de ontwikkeling van een woonzorgzone met 

kleinschalige appartementen en patio-(bungalow)achtige woningen; 

- de ontwikkeling Nijkerkerveen moet zorgvuldig worden gefaseerd zodat het aanbod de vraag 

niet overschrijdt; 

- een woningbouwprogramma van circa 525 woningen met een verhouding 30%-30%-40% 

(goedkoop-midden-duur, zoals is vastgelegd in het voorkeursmodel; 

- het aanbieden van een goede variëteit aan woningtypen en prijsklassen vergroot de 

marktopnamecapaciteit van de woningbouwplannen. Door het aanbieden van een compleet 

woningaanbod, inclusief vrije kavels, wordt de concurrentiekracht van het gebied groter; 

- het is goed om de ontwikkeling te starten met het realiseren van woningaanbod waar vanuit de  

Nijkerkerveners behoefte naar is.  

 
 
5.2 Voorzieningen  
 

Het voorzieningenniveau van Nijkerkerveen moet worden uitgebreid als gevolg van de nieuwbouw van 

600 woningen. Er is onderzocht welk maatschappelijk en commercieel voorzieningenniveau gewenst 

is vanuit het perspectief van de bewoners als gevolg van deze ontwikkeling en welk niveau haalbaar is 

gezien het functioneren van het nieuwe en het bestaande aanbod op de specifieke locatie.  

 

5.2.1 Welzijn- en zorgvoorzieningen 

Onder welzijnvoorzieningen vallen onder andere een buurthuis, een wijkcentrum, eerstelijns zorg en 

een zorgsteunpunt. De inwoners van Nijkerkerveen beschikken over een huisarts en een 

fysiotherapeut. Voor apotheek, tandarts en andere zorg zijn zij aangewezen op voorzieningen in 

Hoevelaken en Nijkerk. In de nieuwe situatie met de uitbreiding, dient, ook in het kader van de 

leefbaarheid, dit niveau behouden te blijven en zo mogelijk uitgebreid te worden. 
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In de woonvisie wordt in Nijkerkerveen een woonservicegebied gepland, waarin een zorgsteunpunt 

een centrale rol speelt. Hierbij is het ondersteunen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de 

burger uitgangspunt. In dit kader wil de gemeente prioriteit geven aan het realiseren van een 

woonzorgcomplex op een centrale ligging in de kern. Het complex bevat ook een zorgsteunpunt en 

minimaal een gemeenschappelijke ruimte die ook als ontmoetingsplek voor ouderen uit de buurt kan 

dienen. Wanneer ook eerstelijnszorg zoals huisarts en fysiotherapie in dit centrum een plek zouden 

kunnen vinden, wordt voldaan aan de wens wonen, zorg en welzijn integraal aan te bieden. Op basis 

van kengetallen is de volgende ruimtebehoefte berekend: 

 

Zorgvoorzieningen m² bruto 

2 huisartsen in AHOED
1
 200 m²  

Tandarts in AHOED 100 m² 

Zorgsteunpunt (als onderdeel woonzorgcomplex) 200 m² 

1,5 parkeerplaatsen per huis-/tandarts; één parkeerplaats inclusief 

toe- en afrit omvat 12,5 m² 

(4,5 parkeerplaatsen) 55 m² 

Totaal zorgvoorzieningen 555 m² 

 

Op het gebied van welzijn heeft Nijkerkerveen niet veel te bieden, noch voor de jongere - (4-12 en 12-

16 jaar) noch voor oudere leeftijdsgroepen. De ontwikkeling van de Kern Nijkerkerveen biedt daarvoor 

kansen, zeker wanneer een bundeling van verschillende diensten en voorzieningen kan worden 

gecreëerd. Er bestaan mogelijkheden van dubbelruimtegebruik door verschillende tijdstippen te 

gebruiken, maar ook door welzijnsvoorzieningen te combineren met multifunctionele 

sportaccommodaties. Hiervoor is de onderstaande ruimtebehoefte berekend op basis van kengetallen. 

 

Welzijnsvoorzieningen m² bvo
2
 

Multifunctionele accommodatie 200 m² bvo 

2-3 plaatsen per 100 m
2
 netto vloeroppervlak, 12,5 m

2
 per 

parkeerplaats 

8 parkeerplaatsen, 100 m² 

Totaal welzijnsvoorzieningen 300 m² bvo 

 

5.2.2 Onderwijsvoorzieningen 
Ten aanzien van onderwijsvoorzieningen wordt er een groei voorzien op diverse vlakken; 
basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang en ook voortgezet 
onderwijs.  
 
De toename die wordt verwacht voor basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang en 
buitenschoolse opvang wordt nader gespecificeerd bij de uitwerking van het voorkeursmodel in het 
Masterplan. In dat kader moet ook worden gekeken naar de mogelijkheid tot het realiseren van een 
brede school in Nijkerkerveen. De toename voor voortgezet zal niet in Nijkerkerveen worden 
geaccommodeerd. In het gebied Spoorkamp, nabij de kern Nijkerkerveen, zijn hiervoor ruimschoots 
mogelijkheden aanwezig. 

 

5.2.3 Recreatie- en sportvoorzieningen 

Nijkerkerveen heeft de beschikking over een sportzaal en voetbalvelden. Vooral de sportzaal kampt 

met onderbezetting, dit komt doordat de zaal qua afmetingen niet geschikt is voor binnensporten als 

basketbal en zaalvoetbal. Door de toevoeging van woningen en de groei van inwoners wordt een 

grotere behoefte aan en een meer gedifferentieerde vraag naar sport en recreatievoorzieningen 

voorzien. Nader onderzoek wordt verricht naar deze mogelijke behoefte.   

 

                                                           

1
 AHOED = Apotheek Huisarts(en) Onder Een Dak 

2
 BVO (Bruto Vloer Oppervlak): De oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau 

langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte 

omhullen. 
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De voetbalvereniging Veensche Boys kan binnen het voorkeursmodel niet op haar huidige locatie 

worden gehandhaafd. Uitgangspunt is dat voetbalvereniging Veensche Boys wordt verplaatst naar de 

locatie nabij Starlight. Voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen is het een randvoorwaarde dat de 

voetbalvereniging tijdig wordt verplaatst om de toekomstige ontwikkeling conform het voorkeursmodel 

mogelijk te maken. 

 

5.2.4 Detailhandelvoorzieningen 

Het huidige koopgedrag van inwoners van Nijkerkerveen wordt in sterke mate bepaald door de 

omvang en kwaliteit van het aanbod aan winkels en voorzieningen. Door wisselwerking zal bij een 

toekomstig uitgebreider en aantrekkelijker aanbod de koopkrachtbinding en toevloeiing ook hoger uit 

kunnen komen. 

 

De koopkrachtbinding van Nijkerkerveners bedraagt nu ongeveer 25%; de bakker en slager in 

Nijkerkerveen zijn in staat omzet van buiten de kern aan zich te binden en zijn daarmee goed voor 5% 

koopkrachtbinding. De koopkrachtafvloeiing, 75% komt terecht in Hoevelaken en Nijkerk; dit zal ook in 

de toekomst aan de orde zijn, maar in mindere mate. In het gunstigste geval kan Nijkerkerveen 40% 

tot 45% koopkracht aan de kern kunnen binden. Door versterking van het aanbod kan de toevloeiing 

van omzet iets toenemen, met maximaal 10% van de totale omzet in de sector dagelijkse artikelen. 

 

Naar de toekomst zal de vloerproductiviteit
3
 toenemen als gevolg van de toename van het aantal 

inwoners binnen het marktgebied en de mogelijke versterking van het aanbod. De berekende 

toename van vloerproductiviteit rechtvaardigt een uitbreiding van 350 tot 450 m
2 
aan detailhandel in de 

dagelijkse artikelensector. Deze oppervlakte dient op een dusdanige manier ingezet te worden dat ook 

daadwerkelijk de benodigde extra omzet wordt behaald en dat dit tegelijkertijd niet ten koste gaat van 

al aanwezige detailhandelvoorzieningen. 

 

Na de uitbreiding met circa 600 woningen is er in Nijkerkerveen ruimte voor een meer volwaardige 

supermarkt; de beschikbare uitbreidingsruimte kan daarom geheel ingezet worden voor een ‘full-

service’ supermarkt. Een winkelvloeroppervlak (wvo) van circa 750 m
2
 biedt hiervoor mogelijkheden. 

In overleg met de toekomstig exploitant moet de exacte omvang worden bepaald. Een moderne ‘full-

service’ supermarkt, waar ook diensten als stomerij en postagentschap vervuld kunnen worden, kan 

een belangrijke rol spelen in de kernverzorging. Zeker omdat het draagvlak binnen de bestaande kern 

voor toevoeging van deze functies onvoldoende is. Verhuizen van een aantal zittende ondernemers 

(bloemist, slager, bakker) naar een locatie in combinatie met de supermarkt is een optie. De functie 

van een voorzieningencluster op dorpsniveau kan aanmerkelijk versterkt worden door de toevoeging 

van kleinschalige horeca (cafetaria of afhaalcentrum) en commerciële dienstverlening (kapper). De 

haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling staat echter ter discussie aangezien een aantal van de 

zittende ondernemers liever niet wil verplaatsen vanwege de nu lage huisvestingslasten en vanwege 

het feit dat zij momenteel prima functioneren. 

 

De huidige supermarkt profiteert van de aanwezigheid van de scholen. De huidige locatie biedt echter 

onvoldoende mogelijkheden voor de vestiging van een nieuwe supermarkt. Deze nieuwe supermarkt 

zou gecombineerd kunnen worden met enige horeca of dienstverlening en met de ontwikkelingen op 

het gebied van maatschappelijke voorzieningen. Zo worden de bestaande winkelvoorzieningen 

grotendeels behouden. Door in de uitbreiding ruimte nog niet te benutten, kan eventueel ruimte 

geboden worden aan bestaande ondernemers die in de toekomst wel willen verhuizen. De totale 

ruimtebehoefte aan winkelvoorzieningen is hieronder weergegeven. 

 

                                                           

3
 Vloerproductiviteit: Een getal dat aangeeft hoeveel omzet per vierkante meter vloeroppervlak in een winkel is 

gemaakt. 



 16 

 
 
Afbeelding 2: Voorzieningen in Nijkerkerveen 

 

Winkelvoorzieningen m² wvo m² bvo 

- moderne dorpssupermarkt (full-service) 

- verplaatsingen 

750 

2x100 

900 

2x125 

Totaal winkelvoorzieningen 950 1150 

Overige commerciële voorzieningen   

- horeca 

- kapper 

 250 

50 

Totaal overige commerciële voorzieningen  300 

Totaal omvang commerciële voorzieningen  1450 

 

5.2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende  randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- de uitbreiding en positionering van de voorzieningen moet zodanig worden uitgewerkt dat het 

een positief effect heeft op de concurrentie met andere woningbouwlocaties; 

- het accommoderen van basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse 

opvang; in Masterplan verder moet deze behoefte nader worden gespecificeerd; 

- het bestaande centrum in Nijkerkerveen waaraan de scholen en supermarkt zijn gevestigd moet 

een verbinding krijgen met de nieuwe locatie van voorzieningen; 

- prioriteit geven aan het realiseren van een woonzorgcomplex op een centrale ligging in de kern. 

Het complex bevat een zorgsteunpunt en minimaal een gemeenschappelijke ruimte die ook als 

ontmoetingsplek voor ouderen uit de buurt kan dienen. Ook eerstelijnszorg en fysiotherapie kan 

in dit centrum een plek krijgen; 

- ten behoeve van het bewegingsonderwijs is een sporthal benodigd, ook voor de overloop vanuit 

de kern Nijkerk (Spoorkamp); 

- na de uitbreiding met circa 600 woningen is er in Nijkerkerveen ruimte voor een meer 

volwaardige supermark. Een winkelvloeroppervlak van circa 900 m
2 
 BVO biedt voldoende 

mogelijkheden; 

- een voorzieningencluster op dorpsniveau kan aanmerkelijk versterkt worden door de 

toevoeging van kleinschalige horeca (cafetaria of afhaalcentrum) en commerciële 

dienstverlening (kapper). 
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5.3 Werken 
 
Er is een quickscan uitgevoerd naar de nut en noodzaak van bedrijventerrein ontwikkeling in de kern 
Nijkerkerveen, rekening houdend met de realisatie van 600 nieuwe woningen en de toekomstige 
behoefte van lokale bedrijven. Daarbij is vraag en aanbod met elkaar geconfronteerd. 
 
De toekomstige vraag vanuit de Kern Nijkerkerveen is relatief beperkt van omvang en betreft 0,75 tot 
6,3 hectare. Deze vraag is te verdelen in de segmenten woon-werk, solitaire kantoren en solitaire 
bedrijfsruimte. Het segment bedrijfsruimte zal veruit de grootste vraag oproepen, maar wordt vooral 
bepaald door de wens van de gemeente om bestaande bedrijvigheid uit te plaatsen naar specifiek 
daarvoor ingerichte werkgebieden. 
 
Conclusie is dat de vraag naar solitaire kantoren en bedrijfsruimten voldoende kan worden 
geaccommodeerd binnen de huidig bestaande planvoorraad in de gemeente Nijkerk, wat ook het 
gemeentelijk beleid is. De vraag naar kantoren kan worden opgevangen in Spoorkamp en eventueel 
de Driehoek, de vraag voor bedrijfsruimten kan worden opgevangen in De Flier, Arkervaart West – de 
Boer en eventueel de Driehoek. Bovendien is het nog te ontwikkelen bedrijventerrein De Flier zeer 
nabij Nijkerkerveen gelegen. 
 
Voor het opvangen van de vraag naar woon- en werklocaties geldt dat hiervoor nog geen vast 
omlijnde plannen aanwezig zijn. Deze vraag dient logischerwijs geaccommodeerd te worden op 
bestaande, maar vooral op nieuw toe te voegen woningbouwlocaties. De vraag zal beperkt zijn, vooral 
ingegeven door de voorspelling dat het overgrote deel van de toekomstige bewoners uit 
Nijkerkerveen, Nijkerk of de regio zal komen. Vooral de vraag naar kantoorruimte aan huis kan 
uitstekend worden opgevangen binnen het woningbouwprogramma. Bij de woon-werkcombinaties met 
een bedrijfsmatige functie dient rekening te worden gehouden met de mogelijke toevoeging en 
inpassing van een loods of opslagruimte.  
 
Nijkerkerveen moet vooral een woonkern blijven. Er dient ruimte te zijn voor bedrijvigheid, maar wel in 
beperkte omvang. Grootschalige bedrijvigheid hoort thuis op de daarvoor ingerichte werklocaties in 
Nijkerk. De vraag uit Nijkerkerveen is op te vangen binnen de uit te geven terreinen in Nijkerk, dit 
betekent dat er in Nijkerkerveen geen nieuw bedrijventerrein aangelegd hoeft te worden en dat het 
bestaande Talmaterrein niet hoeft uit te breiden. De psychologische barrière van Nijkerkerveeners om 
zich te vestigen in Nijkerk verdient aandacht, dit mag niet onderschat worden. Daarom is het 
belangrijk dat de gemeente Nijkerk meedenkt met ondernemers uit Nijkerkerveen en hun wensen voor 
uitbreiding waar mogelijk probeert te faciliteren. Er dient echter ook een grens te worden gesteld aan 
het toegestane bedrijfsmatig gebruik van Nijkerkerveen. Wanneer bedrijven overlast veroorzaken of te 
grootschalig gaan opereren is uitplaatsing de enige oplossing. De ontwikkeling van de 
bedrijventerreinen De Flier en kantorenpark Spoorkamp bieden hierbij uitkomst. Deze terreinen zijn 
gelegen tussen Nijkerk en Nijkerkerveen waarmee de psychologische barrière deels wordt geslecht. 
 
5.3.1 Zoeklocaties bedrijvigheid 
Door de begeleidingsgroep zijn in het advies aan het college twee zoeklocaties voor 
ambachtelijke/creatieve bedrijvigheid genoemd. Deze locaties zijn:  
- uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Talmastraat; 
- omgeving zuidoosthoek, locatie loonwerkbedrijf. 
 
Bij de verdere uitwerking van het voorkeursmodel wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is op 
deze locaties bedrijvigheid te realiseren. Uitgangspunt is dat extra bedrijvigheid niet moet leiden tot 
extra zwaar verkeer in het dorp. 
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5.3.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- de vraag naar solitaire kantoren en bedrijfsruimten accommoderen binnen de aangewezen 
bedrijventerreinen in Nijkerk; 

- de vraag naar kantoren opvangen in Spoorkamp en eventueel de Driehoek; 
- de vraag voor bedrijfsruimten opvangen in De Flier, Arkervaart West – de Boer en eventueel 

de Driehoek; 
- de vraag naar woon- en werklocaties kan in Nijkerkerveen worden opgevangen binnen het 

woningbouwprogramma 
- Onderzoek naar vestiging ambachtelijke/creatieve bedrijvigheid op locaties Talmastraat en 

zuidoosthoek plangebied 
- Extra bedrijvigheid mag niet leiden tot extra zwaar verkeer in het dorp 

 
 

5.4 Verkeer 
 
Er is een eerste verkenning uitgevoerd van de verkeerskundige impact van de woonuitbreiding in 
Nijkerkerveen. Uitgangspunt bij deze studie is dat de toekomstige uitbreiding zal bestaan uit maximaal 
600 woningen (in de periode tot 2030). Hiervan zullen ongeveer 300 woningen in het gebied tussen de 
Vrouwenweg en de Nieuwe Kerkstraat komen te liggen en 300 woningen ten zuiden van de Nieuwe 
Kerkstraat. 
 
5.4.1 Autoverkeer 
 
Huidige situatie 
In de huidige verkeerstructuur van Nijkerkerveen bestaan knelpunten. Deze knelpunten bevinden zich 
op de Vrouwenweg, de Nieuwe Kerkstraat en in het centrum van Nijkerkerveen: 

- het knelpunt op de Vrouwenweg heeft betrekking op de vormgeving van de weg nabij de 
Amersfoortseweg. De weg heeft daar twee scherpe bochten wat) beperkend is voor de 
doorstroming van verkeer;  

- het knelpunt op Nieuwe Kerkstraat heeft betrekking op de kruising met de Schoolstraat. Het 
betreft een kruising van twee relatief drukke wegen. Met name in het kader van verkeersveiligheid 
verdient het de aanbeveling dit kruispunt meer overzichtelijk vorm te geven; 

- het knelpunt in het centrum heeft betrekking op een gebrek aan parkeerplaatsen bij voorzieningen 
(scholen en supermarkt);  

- verkeer afkomstig van aanwezige bedrijvigheid. 
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In de huidige situatie is de kern van Nijkerkerveen via de Vrouwenweg en de Nieuwe Kerkstraat 
verbonden met de Amersfoortseweg. Deze weg vormt de schakel naar het bovenliggende wegennet 
(A28/A1), de relatie met Nijkerk en de relatie met Hoevelaken. De belangrijkste ontsluiting van en naar 
Nijkerkerveen is via de Amersfoortseweg.  
 
Voor de Vrouwenweg geldt in de huidige situatie dat bij een ontmoeting tussen een vrachtauto en een 
personenauto dit met gepaste snelheid moet gebeuren. In de toekomst zullen de ontmoetingen op 
beide wegen toenemen. Gelet op de toename van de verkeersintensiteit zal de wegbreedte in 
overeenstemming met het gebruik moeten worden gebracht.  
 
Toekomstige autostructuur 
Bij de inrichting van de toekomstige wegenstructuur wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het 
gemeentelijk verkeer- en vervoerplan en zal rekening moeten worden gehouden met de principes 
vanuit Duurzaam Veilig. De woonbuurten worden als 30 km/uur gebieden uitgewerkt.  
Voor deze toekomstige situatie is een modelberekening uitgevoerd waarbij ervan wordt gegaan dat: 

- het noordelijke plangebied zowel via de Nieuwe Kerkstraat als via de Vrouwenweg wordt 
ontsloten; 

- het zuidelijk plangebied wordt ontsloten via de Nieuwe Kerkstraat  
 
In de modelberekening is nagegaan wat het effect is van het verbinden van de toekomstige 
ontsluitingsstructuur voor Nijkerkerveen op de nog aan te leggen rotonde Arkenheemweg-
Amersfoortseweg. Conclusie hiervan is dat een eventuele aansluiting enkel een verkeersreducerend 
effect heeft op de verkeersbelasting  op het laatste deel van de Vrouwenweg. De kosten van de 
aanleg van een dergelijke verbinding zijn hoger dan het treffen van maatregelen aan de Vrouwenweg 
zelf. Bij een eventuele realisatie van een derde dorp is het wel van belang een andere ontsluiting te 
realiseren. Bij de nadere uitwerking van de verkeersstructuur binnen het plangebied zullen de effecten 
op de Amersfoortseweg in beeld worden gebracht. 
 
Ten aanzien van de Van Dijkhuizenstraat (ten noorden van de Vrouwenweg) moet nog worden 
opgemerkt dat deze weg in de huidige situatie enkel bereikbaar is voor bestemmingsverkeer. Gelet op 
het feit dat de verkeersomvang toeneemt en het verbod momenteel soms wordt overtreden, moet de 
verkeerssituatie op dat deel van de Van Dijkhuizenstraat gemonitord worden om te bezien of het 
verbod nog een fysieke ondersteuning nodig zal hebben.  
 



 20 

5.4.2 Fietsverkeer 
 
Huidige situatie 
Fietsverkeer rijdt in de huidige situatie op de rijbaan. Er zijn, met uitzondering van de Kerkstraat,  
weinig speciale fietsvoorzieningen aanwezig in Nijkerkerveen. Vanuit de categorisering is dit ook niet 
nodig. De kern kent alleen erftoegangswegen. Op deze wegen mag verkeer met elkaar worden 
gemengd. De belangrijkste fietsroutes zijn die van en naar de Van Noortstraat richting supermarkt en 
de twee basisscholen. Daarnaast wordt vooral de Van Dijkhuizenstraat gebruikt als route naar het 
middelbaar onderwijs (in Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort).  
 
Toekomstige fietsstructuur 
De toekomstige intensiteiten op de straten in en rond het centrum zijn van dien aard dat geen 
aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn. Ook de toekomstige intensiteiten op de Vrouwenweg en 
de Nieuwe Kerkstraat zijn zeker niet te hoog om gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer te mengen. 
Een knelpunt zit wel in de huidige weginrichting van beide wegen, deze hebben een krappe 
dimensionering. Er zijn wel snelheidsremmers op zowel de Vrouwenweg als de Nieuwe Kerkstraat, 
maar in combinatie met de beschikbare breedte en de afwezigheid van een voetpad moet worden 
geconcludeerd dat de huidige vormgeving niet voldoet als ontsluiting.  
 
Voor de interne ontsluiting/verkaveling van de wijk is het van belang om fietsroutes richting het 
centrum van het dorp te maken die vrijliggend zijn. Hierdoor ontstaan directe en veilige verbindingen. 
Naast een route richting het centrum van Nijkerkerveen is het wenselijk om een directe route naar de 
Amersfoortseweg te realiseren. Hierdoor wordt een alternatief geboden ten opzichte van de route over 
de Vrouwenweg of de Nieuwe Kerkstraat. Als een dergelijke route mogelijk is, dan is ook de 
vormgeving van het vervolg van de route door de nieuwe woonbuurt van belang. Een vrij directe route 
tussen bijvoorbeeld de Westerveenstraat en de Amersfoortseweg is een voorwaarde om een 
dergelijke route te laten functioneren. Vanuit verkeersveiligheid spelen vooral de oversteekpunten van 
fietsers een belangrijke rol.  
 
5.4.3 Voetgangers 
 
Voor voetgangersverkeer gelden op structuurniveau niet veel aandachtspunten. De bereikbaarheid 
voor voetgangers is vooral van belang in het kunnen belopen van routes en niet zozeer in hoe lang dit 
nu precies duurt. Binnen de nieuwe woonbuurten moeten voetpaden worden aangelegd. De 
voetpaden binnen het plangebied moeten aan sluiten op de bestaande voetpaden. In Nijkerkerveen 
zijn langs vrijwel alle wegen in de kern voetpaden gelegen. Deze hebben over het algemeen 
voldoende breedte. Bij de aanleg van nieuwe voetpaden moet rekening worden gehouden met 
rolstoel- en rollatorgebruik, waarbij het uitgangspunt geldt dat de paden zo weinig mogelijk 
onderbroken worden. Door een goede aansluiting op het bestaande voetpadennet wordt het 
voetpadennetwerk op de juiste manier uitgebreid. De voetpaden die ‘doorsteken’ richting het centrum 
kunnen liggen aan de fietsroutes.  
 
5.4.4 Openbaar vervoer 
 
Naar verwachting zal er ten aanzien van de lijnvoering in de komende jaren er weinig verandering 
plaatsvinden. Dat betekent voor de nieuwe ontwikkeling dat er vanuit wordt gegaan de huidige halte 
aan de Amersfoortseweg goed te bereiken moet zijn. Het realiseren van een loop- fietsverbinding naar 
deze halte via een route via het nieuwe woongebied is aan te bevelen. Hierdoor hoeft niet van de 
Vrouwenweg of de Nieuwe Kerkstraat gebruik te worden gemaakt. Daarnaast is het wenselijk om te 
onderzoeken of de stallingvoorzieningen voor fietsers bij de halte nog voldoende zijn als er 600 
woningen extra aanwezig zijn in Nijkerkerveen. In overleg met de provincie Gelderland zal besloten of 
Nijkerkerveen bij uitbreiding voldoende potentie heeft om het reguliere openbaar vervoer te laten 
halteren in Nijkerkerveen in plaats van langs de Amersfoortseweg. 
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5.4.5 Parkeren 

 

Voor parkeren is als uitgangspunt genomen dat Nijkerkerveen te vergelijken is met een matig 

stedelijke omgeving in een bebouwde kom situatie. Uitgaande van de woningcategorieën duur, 

midden en goedkoop betekent dit voor parkeren het volgende: 

- woningen duur: 2,1 pp/woning; 

- woningen midden: 1,9 pp/woning; 

- woning goedkoop: 1,7 pp/woning. 

 

Voor vrijstaande en twee onder één kap woningen (en evt. ook hoekwoningen met garage) wordt 

voorgesteld om als uitgangspunt op te nemen dat hier ook (minimaal) 1 voertuig op eigen terrein kan 

parkeren. Garages tellen niet mee in de parkeernorm. Deze parkeerplaats op eigen terrein wordt 

meegeteld in de totale berekening van het benodigd aantal parkeervoorzieningen. Bovengenoemde 

parkeernormen zijn inclusief bezoekersparkeerplaatsen. 

 

Op dit moment wordt er een beleidsnotitie parkeren voor de gemeente Nijkerk opgesteld. De 

vaststelling van deze beleidsnotitie geeft mogelijk aanleiding tot aanpassen van de bovengenoemde 

parkeernormering. 

 

Het is bekend dat in het bestaande centrum de parkeerdruk hoog is; bijv. bij scholen, winkels, grote 

kerk. Bij de uitwerking van de plannen zal hier rekening mee worden gehouden.  

 

5.4.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende  randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- het noordelijke deel van het plangebied ontsluiten zowel via de Nieuwe Kerkstraat als via de 
Vrouwenweg; 

- het zuidelijk deel van het plangebied ontsluiten via de Nieuwe Kerkstraat; 

- de woonbuurten worden als 30 km/uur gebieden uitgewerkt. Bij de uitwerking rekening 
houden met de Duurzaam Veilig principes; 

- fietsroutes richting het centrum van het dorp vrijliggend maken 

- bij aanleg van nieuwe voetpaden rekening worden houden met rolstoel- en rollatorgebruik; 

- de paden zo weinig mogelijk onderbreken; 

- de huidige bushalte aan de Amersfoortseweg moet goed te bereiken zijn; 

- Voor parkeren geldt als uitgangspunt:  

- woningen duur: 2,1 pp/woning 

- woningen midden: 1,9 pp/woning 

- woning goedkoop: 1,7 pp/woning 

 

 

5.5 Geohydrologie 
 

Er is geohydrologisch en geotechnisch onderzoek uitgevoerd om te komen tot een programma van 
eisen met betrekking tot geohydrologie en geotechniek. 

 
5.5.1 Geohydrologisch onderzoek 
 
Uitgangspunten waar bij de planontwikkeling rekening moet worden gehouden zijn: 

- het te ontwikkelen gebied moet met circa 1 meter worden opgehoogd; 

- er dient voldoende ontwatering te worden gerealiseerd door de combinatie van ophoging en door 
toepassing van drainage in de wegen; 

- bij gebruik van watergangen als drainagemiddel, ontstaat meer ruimte voor variatie in het 
stedenbouwkundig ontwerp omdat de drainafstand groter kan zijn; 
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- de weghoogte van de bestaande kern Nijkerkerveen varieert tussen NAP+2,90 meter en 
NAP+3,40 meter. De laagst berekende toekomstige weghoogte voor de uitbreiding is dus nog 
hoger dan de weghoogten van de bestaande kern. Nabij bestaand gebied dient de drainafstand 
kort worden gehouden of oppervlaktewater gerealiseerd te worden ten behoeve van aansluiting 
met bestaand gebied; 

- het bestaande hoogteverschil tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Nijkerkerveen dient 
zoveel mogelijk terug te komen in de toekomstige weghoogte. Dit om zo weinig mogelijk 
verandering in het huidig grondwaterregime te bewerkstelligen; 

- om het hoogteverschil op te lossen tussen bestaand en te realiseren gebied kan oppervlaktewater 
een goede oplossing bieden. Hiermee kan rekening worden gehouden in het stedenbouwkundige 
ontwerp;  

- om huidige problemen met het grondwater in de bestaande kern te kunnen oplossen kan 
oppervlaktewater een goede oplossing bieden. Hiermee dient rekening worden gehouden in het 
stedenbouwkundige ontwerp; 

- met alleen oppervlaktewater aan de randen van het plangebied wordt hoogstwaarschijnlijk nog 
niet voldaan aan de norm van 12 % oppervlaktewater en de te behalen retentie. Binnen het 
plangebied kan naar het midden toe oppervlaktewater worden gerealiseerd met meer retentie 
door toepassing van fluctuerende waterpeilen. Dit dient nader onderzocht te worden in het op te 
stellen waterstructuurplan. 

 
5.5.2 Geomechanisch onderzoek 
 
De ondergrond vertoont geringe (verschil)zettingen. Daarom is het vooralsnog niet zinvol te investeren 
in relatief duur grondonderzoek, gericht op het nauwkeuriger bepalen van de bodemparameters die de 
grootte en snelheid van de zettingen bepalen. 
 
Bij de voorbereiding van de ontwikkeling van plannen in het gebied wordt geadviseerd de 
bodemopbouw te vergelijken met het algemene beeld van de bodemopbouw zoals opgenomen in het 
onderzoek. Als de bodemopbouw meer, of ondieper gelegen, samendrukbare lagen bevat dan deze 
maatgevende bodemopbouw, wordt geadviseerd een aanvullend onderzoek te doen naar de te 
verwachten zettingen. Dit is afhankelijk van de definitieve mate van ophoging. 
 
5.5.3 Waterhuishouding 

 

Met het waterschap is gesproken over de uitbreiding van de Kern Nijkerkerveen in relatie tot de 

waterhuishouding. Het waterschap geeft aan dat zij daar, onder bepaalde voorwaarden, geen 

bezwaar tegen heeft. De gemeente zal in overleg met het Waterschap een Waterstructuurplan 

opstellen, wat als onderdeel van de watertoets in het kader van het bestemmingsplan kan gelden.  

 

Uitgangspunt voor de planontwikkeling is dat gedurende het opstellen van het stedenbouwkundig plan 

regelmatig overleg gevoerd wordt met het waterschap. Doel is om de wateroverlast binnen de 

bestaande kern te reduceren en het vergroten van de veerkracht van het watersysteem. Vanuit het 

waterschap zijn de volgende uitgangspunten gesteld: 

- 12% water als minimum voor de uitbreidingswijk(en); 

- verbreden van de Laak/Nieuwe Laak en noord-zuid verbinding; 

- behoud van de huidige afwateringssituatie (behoud waterscheiding Nijkerkerveen zuid-noord); 

- bestaande stromingen en peilen zijn maatgevend; 

- gescheiden rioolstelsel uitbreidingswijk(en); 

- afwatering en ontwatering bestaande bebouwing mag niet verslechteren, mogelijk wel verbeteren. 
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5.5.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende  randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- het te ontwikkelen gebied moet met circa 1 meter worden opgehoogd, door de combinatie van 
ophoging en door toepassing van drainage in de wegen; 

- om het hoogteverschil op te lossen tussen bestaand en te realiseren gebied kan 

oppervlaktewater een goede oplossing bieden. 

- het bestaande hoogteverschil tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Nijkerkerveen dient 
zoveel mogelijk terug te komen in de toekomstige weghoogte; 

- de afwatering en ontwatering bestaande bebouwing dient zo mogelijk te  verbeteren door de 
waterhuishouding van de uitbreiding, het mag in ieder geval niet verslechteren; 

- 12% van het plangebied inrichten met oppervlaktewater; 

- behoud van huidige afwateringssituatie (behoud waterscheiding Nijkerkerveen zuid-noord); 

- bestaande stromingen en peilen zijn maatgevend; 

- in uitbreiding dient een gescheiden rioolstelsel te worden toegepast. 

 
 
5.6 Natuur en landschap  
 

De ontwikkeling van Nijkerkerveen is een omvangrijk project en zal een grote impact hebben op de 

landschappelijke structuur. Het is van belang dat veel waarde wordt gehecht aan een goede inpassing 

van het te realiseren vastgoed in bestaande landschappelijke structuren. Kenmerkende 

eigenschappen van het landschap dienen mede bepalend te zijn voor de stedenbouwkundige 

uitwerking. 

 

5.6.1 Ontstaanswijze en kernkwaliteiten 

 

De landschappen van Nijkerk zijn heel divers. De invloed van omgelegen gebieden heeft gezorgd voor 

diversiteit van de verschillende landschappen. Het huidige projectgebied rond Nijkerkerveen is een 

voormalig moeras- en veengebied. Het veen heeft zich gevormd doordat het gebied zich in vroeger 

tijden vulde met kwelwater en regenwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De mens 

heeft een duidelijke invloed gehad op de huidige karakteristieken van het landschap. In het gebied 

heeft op kleinschalig niveau veenontginning plaatsgevonden. Het landschap kenmerkt zich hierdoor 

als een halfopen slagenlandschap van houtwallen, weilanden en akkers. Daarnaast heeft de 

agrarische schaalvergroting in de vorige eeuw veel houtwallen laten verdwijnen en zijn de grenzen 

tussen het open en halfopen landschap door de tijd heen vervaagd.  
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Afbeelding 3: Slagenlandschap met houtwallen 

 

Het van nature vochtige laaggelegen veenweidegebied vormt een geschikt leefgebied voor amfibieën, 

vlinders en insecten. De houtwallen leveren geschikte broed- en schuilgelegenheid voor vogels, 

zoogdieren en insecten. Het natte slagenlandschap vormt  een groeiplaats voor onder meer 

blauwgraslanden, kwelgerelateerde vegetaties en dopheide. Verdroging vormt een van de 

bedreigingen van dit landschap doordat steeds minder mineraal kwelwater aan de oppervlakte komt.  

 

5.6.2 Kwaliteiten en kenmerken  

 

De versnippering van en de huidige bebouwing in het plangebied hebben de van oorsprong 

aanwezige landschaps- en natuurwaarden nogmaals behoorlijk aangetast. Het is wenselijk de nieuwe 

ontwikkelingen in het landschap op te nemen waarbij ook de oorspronkelijke kwaliteiten en kenmerken 

van de locatie zoveel mogelijk worden hersteld en vastgelegd. Het is belangrijk bij verdere 

verstedelijking van het gebied  veel aandacht te besteden aan de waterhuishouding en waterberging. 

In de Integrale Ontwikkelings Visie van de gemeente Nijkerk is dit vertaald in het landschappelijk 

raamwerk voor Nijkerkerveen. Dit raamwerk is opgebouwd uit een aantal hier onder benoemde in het 

gebied aanwezige elementen. Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig concept vormen deze 

elementen een belangrijk uitgangspunt. 

 

De Laak 

De Laak vormt de zuidgrens van het plangebied en is gelegen langs de Laakweg. De Laak heeft een 

belangrijke waterafvoerende functie voor haar achterlegen gebied waardoor deze integraal in de 

plannen opgenomen moet worden. In het noordelijk gelegen deel van de Laak grenzend aan de 

gemeente Amersfoort wordt de Laak verbreed en geschikt gemaakt voor recreatieve doeleinden. 

Indien de Nieuwe Laak eveneens wordt verbreed, kunnen hiermee mogelijkheden worden gecreëerd 

om het veenlandschap met haar karakteristieke watergangen verder tot ontwikkeling te brengen. 

Hierbij valt zeker te denken aan kansen ten aanzien van het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. 

 

De Veenwal 

De Veenwal kan in samenhang met de Laak tot een groene ader worden ontwikkeld. Hierbij liggen 

kansen voor rechtstreekse recreatieve verbindingen tussen Hooglanderveen in Vathorst, het 

Hoevelakense bos, het houtwallen landschap en het Landgoederen mozaïek ten oosten van Nijkerk. 
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Het ontwikkelen van groenstructuren geeft kansen voor aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, wonen 

in het groen, tuincomplexen e.d. 

 

Het Hoevelakense bos 

Het Hoevelakense bos vormt de westelijke gelegen “achtertuin” van de toekomstige bewoners van 

Nijkerkerveen. Het bos wordt momenteel in oostelijke richting uitgebreid, ter versterking van de 

huidige natuurwaarden in het bos. Belangrijk perspectief vormt de recreatieve functie die het 

Hoevelakense bos in de toekomst voor bewoners van het plangebied vervullen kan. 

 

Het houtwallenlandschap 

Ter versterking van het oorspronkelijk slagenlandschap is het wenselijk nieuwe houtwallen aan te 

leggen, niet alleen binnen het plangebied maar ook in de aangrenzende gebieden zoals Slichtenhorst 

en tussen Nijkerkerveen en Hoevelaken. 

 

De beken 

Het is wenselijk de beken  in het plangebied op te waarderen tot groene aders voor natuur en 

recreatie. Door verbreding van de beekdalen wordt ruimte gecreëerd voor meer natuurlijk 

meanderende beeklopen. Denk ook weer aan de ontwikkeling van  natuurvriendelijke oevers als kans 

voor een aantrekkelijk groen woonmilieu. 

 

Het water 

Water vormt een van de belangrijkste peilers in het plangebied door een directe ligging aan de Veluwe 

en de Utrechtse Heuvelrug en het Randmeer. Het plangebied en omliggende gebieden zoals het 

Hoevelakense bos, de Laak, de Bunt vallen onder de hydrologische invloedsfeer van deze drie 

gebieden. Het is essentieel voor de instandhouding van aanwezige (natuur) waarden in de 

omliggende gebieden maar ook in het plangebied zelf de watersystemen en de effecten van verdere 

verstedelijking daarop in kaart te brengen. 

 

5.6.3 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende  randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- het is wenselijk de nieuwe ontwikkelingen in het landschap op te nemen waarbij ook de 

oorspronkelijke kwaliteiten en kenmerken van de locatie zoveel mogelijk worden hersteld en 

vastgelegd; 

- het ontwikkelen van groenstructuren geeft kansen voor aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, 

wonen in het groen, tuincomplexen e.d.; 

- het Hoevelakense bos kan voor bewoners een recreatieve functie vervullen; 

- ter versterking van het oorspronkelijk slagenlandschap is het wenselijk nieuwe houtwallen aan 

te leggen; 

- het is wenselijk de beken  in het plangebied op te waarderen tot groene aders voor natuur en 

recreatie. 
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5.7 Milieu 
 

5.7.1 Geluid 

 

Ten aanzien van geluid geldt als randvoorwaarde dat moet worden voldaan aan de wetten en regels 

van onder andere de Wet Geluidhinder. Er wordt onderscheid gemaakt naar: 

- industrielawaai; 

- railverkeerslawaai; 

- wegverkeerlawaai. 

 

Industrielawaai 

Er is een inventarisatie gemaakt van de bedrijvigheid in Nijkerkerveen en de afstandnormen die hier 

bij in acht moeten worden genomen. Bij de planontwikkeling van Nijkerkerveen zal hiermee rekening 

worden gehouden. 

 

Railverkeerslawaai 

Voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen hoeft geen rekening te worden gehouden met 

railverkeerslawaai in het onderzoekgebied. 

 

Wegverkeerlawaai 

Er moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van geluidscontouren bij enkele belangrijke 

doorgaande gebiedsontsluitende wegen. Woningbouw aansluitend aan deze wegen kan niet 

plaatsvinden binnen de nog te berekenen 48dB(A) zone (voorkeursgrenswaarde). 
 
Bij de uitwerking van een 30 km gebied moet rekening worden gehouden dat klinkers zorgen voor een 
geluidsproductie zodanig dat het voldoen aan de voorkeursgrenswaarde voor de gevelbelasting 
aandacht verdient. 

 

5.7.2 Luchtkwaliteit 

 

De gevolgen van de ontwikkeling van de kern Nijkerkerveen met betrekking tot luchtkwaliteit moeten 

bij het opstellen van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van deze locatie in beeld worden 

gebracht. Er moet op basis van de Wet Luchtkwaliteit worden bekeken of het project Niet in betekende 

mate is (NIBM). 

 

Als randvoorwaarde geldt dat er geen verslechtering van de luchtkwaliteit mag optreden. Het streven 

moet erop gericht zijn de luchtkwaliteit in Kern Nijkerkerveen te verbeteren, bijvoorbeeld door  het 

combineren van functies als groen en water.  

 

5.7.3 Industriële hindercontouren 
 
Voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen zijn in beeld gebracht de bestaande industriële inrichtingen 
die mogelijk van invloed zijn op de ontwikkelingen. Onderscheid is gemaakt tussen inrichtingen die 
door hun milieuzonering van invloed zijn op het exploitatiegebied en inrichtingen binnen het 
exploitatiegebied aanwezig zijn.  
 
In totaal zijn er 44 inrichtingen bekend:  
Buiten grens exploitatiegebied, maar wel van invloed :   8 inrichtingen 
Binnen grens exploitatiegebied    : 36 inrichtingen 

 

Bij de planontwikkeling moet rekening gehouden worden met de inrichtingen door voldoende afstand 

te houden tussen de te realiseren woningen en de bestaande inrichtingen. In de directe omgeving van 

het plangebied zijn ook agrarische bedrijven aanwezig. Van een aantal van deze bedrijven zijn de 

bijbehorende geurcontouren van invloed op de ontwikkeling. Bij de planontwikkeling dient onderzocht 

te worden of er voldoende afstand kan worden gehouden of dat bij het betreffende bedrijf maatregelen 

kunnen worden genomen of dat het bedrijf moet worden aangekocht. 
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5.7.4 Agrarische geurcontouren 
 
Voor de ontwikkeling van het uitbreidingsgebied bij Nijkerkerveen zijn op basis van de Wet geurhinder 
en veehouderij de huidige geurcontouren voor de relevante veehouderijen in beeld gebracht die 
mogelijk van invloed zijn op de ontwikkelingen. Onderscheid is gemaakt tussen geurcontouren die een 
vast afstandsnorm kennen (grondgebonden veehouderij) en individuele en bedrijfsspecifieke 
contouren voor intensieve veehouderijen. De geurbelasting van de omliggende veehouderijbedrijven 
op het plangebied is berekend met behulp van de rekenmodule V-stacks-gebied. Hieruit blijkt dat de 
geurbelasting van de agrarische bedrijven ter plaatse van het plangebied voldoet aan het 
beschermingsniveau. Hierbij is uitgegaan van de volgende invulling van het lokale geurbeleid voor dit 
gebied, vastgelegd in de gemeentelijke Verordening geurhinder en veehouderij: “de wettelijk en 
huidige geurnorm voor de geurgevoelige objecten in het plangebied Nijkerkerveen is gewijzigd van 3 
ouE/m3 (bebouwde kom) of 14 ouE/m3 (geen bebouwde kom) in 6,5 ouE/m3. Daarnaast zijn de vaste 
afstanden van tot geurgevoelige objecten in het plangebied gewijzigd van 100 meter (bebouwde kom) 
of 50 meter (geen bebouwde kom) naar respectievelijk 50 meter en 25 meter." 
 

5.7.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende  randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Randvoorwaarden 

- bij de planontwikkeling moet rekening gehouden worden met industriële en agrarische 

hindercontouren.  

 

 
5.8 Flora en fauna 
 

5.8.1 Flora- en faunawet 

 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. De wet is gericht op de bescherming van 

planten- en diersoorten. De soortbescherming uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is hierin 

opgenomen. De Flora- en faunawet gaat uit van het ‘nee, tenzij’ principe. Dat betekent dat alle 

handelingen die nadelig zijn voor beschermde planten- en diersoorten verboden zijn. Onder strikte 

voorwaarden zijn afwijkingen van de verbodsbepalingen mogelijk. Hiervoor moet ontheffing worden 

aangevraagd. 

 

In het kader van de Flora- en faunawet is de gemeente verplicht onderzoek uit te voeren naar de 

aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Dit onderzoek is in 2008 uitgevoerd. De resultaten 

uit het onderzoek zijn gebaseerd op een dagbezoek op 21 mei, twee nachtelijke bezoeken op 26 

maart en 22 mei 2008 en op een inventarisatie van bekende verspreidingsgegevens. 

 

5.8.2 Aangetroffen en te verwachten soorten 

 

Het onderzoeksgebied heeft een relatief kleinschalig karakter en bestaat voornamelijk uit een 

afwisseling van agrarische percelen, bosschages en boerderijen. Uit het onderzoek komen de 

volgende zaken naar voren: 

- in het plangebied zijn met uitzondering van de laag beschermde Zwanenbloem, geen wilde 

beschermde plantensoorten of soorten van de Rode Lijst aangetroffen. Wel zijn gecultiveerde 

exemplaren van Grote Kaartenbol en Kleine Maagdenpalm aangetroffen. Geen van de genoemde 

soorten is ontheffingsplichtig; 

- kraamkolonies van vleermuizen ontbreken in het onderzoeksgebied. Wel zijn in het najaar 

verblijfplaatsen van vleermuizen te verwachten. Vliegroutes zijn niet aangetroffen en onmisbare 

foerageergebieden van vleermuizen ontbreken eveneens; 

- verspreid in het gebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag 

beschermde zoogdiersoorten aangetroffen of te verachten. Strikter beschermde soorten zijn niet 

aangetroffen of te verwachten; 
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- in de beplanting in het plangebied is broedgelegenheid aanwezig van algemeen voorkomende 

broedvogelsoorten van vooral erven, bos en struweel. Ook is binnen deelgebied noordoost en 

noordwest een territorium van de ontheffingsplichtige Steenuil aangetroffen. In deelgebied 

zuidwest zijn nestlocaties van de Zwarte Kraai en Boerenzwaluw aangetroffen. Beide soorten zijn 

na de op handen zijnde wetswijziging eveneens ontheffingsplichtig; 

- laag beschermde amfibieënsoorten als de Bastaardkikker, Bruine Kikker, Kleine watersalamander 

en Gewone pad zijn in het gehele onderzoeksgebied foeragerend en overwinterend te 

verwachten. Ook is in alle deelgebieden incidenteel voortplanting aangetoond of te verwachten; 

- er zijn binnen het gehele onderzoeksgebied geen reptielen of beschermde vissen en 

ongewervelden aangetoond of te verwachten. 

 

Op basis van de ligging van het onderzoeksgebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden, 

beschermde natuurmonumenten, Ecologische Hoofdstructuur of specifieke natuurwaarden buiten de 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur kan worden geconcludeerd dat geen negatieve effecten op 

deze gebieden te verwachten zijn die het gevolg zijn van woningbouw in het onderzoeksgebied. 

 

5.8.3 Vervolgstappen 

 

Indien binnen het onderzoeksgebied bebouwing wordt gesloopt zal nader onderzoek naar vleermuizen 

moeten uitwijzen of vaste verblijfsplaatsen aanwezig zijn. Aangezien vleermuizen regelmatig van 

verblijfsplaats wisselen zal dit onderzoek verspreidt door het seizoen plaats moeten vinden. Indien 

een verblijfsplaats wordt aangetast, moet ontheffing van de Flora- en faunawet worden aangevraagd. 

 

Bij ruimtelijke ontwikkeling in de drie deelgebieden dient rekening te worden gehouden met de 

aanwezigheid van (toekomstige) ontheffingsplichtige broedvogelsoorten. Deze noodzaak blijkt vooral 

uit de waarneming van territoriaal gedrag van de Steenuil in de deelgebieden noordoost en noordwest 

en nesten van de Boerenzwaluw en Zwarte kraai in deelgebied zuidwest. Ook de aangetroffen 

nestkasten van de Steenuil en Kerkuil kunnen bezet raken. Na concretisering van de plannen zal 

nader onderzoek naar genoemde ontheffingsplichtige broedvogels moeten uitwijzen of ontheffing van 

de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Ook nestplaatsen buiten het ontwikkelingsgebied 

dienen daarbij te worden meegenomen. 

 

Werkzaamheden die in gebruik zijnde nesten verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden 

voorkomen. Dit is voor de meeste vogelsoorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering te 

starten in de periode voor 15 maart en na 15 juli. Overigens wordt voor het broedseizoen geen 

standaardperiode gehanteerd, maar het is van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de 

datum. 

 

Voor beschermde ‘algemene soorten’ uit de groep kleine zoogdieren en amfibieën geldt automatisch 

een vrijstelling van verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet en is het aanvragen van een ontheffing 

noodzakelijk. 
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5.8.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende  randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Randvoorwaarden 

- indien binnen het onderzoeksgebied bebouwing wordt gesloopt zal onderzoek naar vleermuizen 

moeten uitwijzen of vaste verblijfsplaatsen aanwezig zijn. Indien een verblijfsplaats wordt 

aangetast moet ontheffing van de Flora- en faunawet worden aangevraagd; 

- nader onderzoek naar genoemde ontheffingsplichtige broedvogels moet uitwijzen of ontheffing 

van de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Ook nestplaatsen buiten het 

ontwikkelingsgebied dienen daarbij te worden meegenomen; 

- werkzaamheden die in gebruik zijnde nesten verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te 

worden voorkomen; 

- voor beschermde ‘algemene soorten’ uit de groep kleine zoogdieren en amfibieën geldt 

automatisch een vrijstelling van verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet en is het aanvragen 

van een ontheffing noodzakelijk. 

 
 
5.9 Bodemkwaliteit 
 
Voor een groot deel van de gronden gelegen in het plangebied is bodemonderzoek uitgevoerd. In 
totaal zijn 18 rapportages beoordeeld. Voor een deel van de locaties binnen het plangebied geldt dat 
deze voldoende zijn onderzocht. Voor deze locatie sis geen aanvullend onderzoek nodig. Uit luchtfoto-
interpretatie is gebleken dat er gedempte sloten en/of kavelpaden aanwezig zijn. Nader onderzoek is 
nodig om te bepalen wat de globale omvang is en of wat de milieuhygiënische kwaliteit is in verband 
met de mogelijke aanwezigheid van asbest. Ook is nog onvoldoende informatie beschikbaar over de 
in het plangebied gelegen bestaande bebouwing (zowel historisch,  verkennend, aanvullend en/of 
nader onderzoek). Verder kan op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart worden bepaald bij 
welke percelen waar geen voor bodemverontreiniging verdachte objecten aanwezig zijn, geen nader 
onderzoek nodig is.  
  
Randvoorwaarde is dat de grond het plangebied geschikt wordt gemaakt voor toekomstig gebruik. 

 

Randvoorwaarden 

Alle gronden gelegen in het plangebied geschikt wordt gemaakt voor toekomstig gebruik. 

 

 
5.10 Duurzaam- en energiezuinig bouwen 
 
Bij de ontwikkeling van Nijkerkerveen worden innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie 
en duurzaamheid niet uit de weg gegaan. Er is een grote ontwerpvrijheid om energetisch de beste 
oplossing te bedenken. Nijkerkerveen is een nieuwe dorpsdeel waarin doelstellingen uit het 
klimaatbeleid gerealiseerd kunnen worden. Uitgangspunten hierbij zijn: 
- Het streven is een EPL ≥ 7; 
- Uitgangspunt is zoveel mogelijk zongericht verkavelen door oriëntatie van de woning of door een 

noord-zuid dakoriëntatie; 
- Alle nieuwe woningen dienen te worden uitgerust met een lage temperatuur verwarmingssysteem 

(LTV). LTV zorgt voor meer comfort en maakt de weg vrij om (eventueel in de toekomst) gebruik 
- te kunnen maken van grootschalige inzet van duurzame energiebronnen. Door toepassing van 

LTV kan ongeacht de toekomstige energievoorziening zonder grote aanpassingen in de woning 
de warmtevoorziening worden gecontinueerd; 

- Onderzoeken of een (collectief) energiesysteem van koude/warmteopslag is toe te passen dan 
wel (collectieve) stadsverwarmingssysteem middels een biomassacentrale op wijkniveau; 

 



 30 

Bij het toepassen van duurzame elementen zoals warmtekrachtkoppelingen of grijswatersystemen 
moet rekening gehouden worden met de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals gesteld door het 
waterschap. 
 

5.10.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende  randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- het streven is een EPL ≥ 7; 
- zoveel mogelijk zongericht verkavelen door oriëntatie van de woning of dakoriëntatie; 
- alle nieuwe woningen dienen te worden uitgerust met een lage temperatuur; 
- verwarmingssysteem (LTV). LTV zorgt voor meer comfort en maakt de weg vrij om (eventueel 

in de toekomst) gebruik te kunnen maken van grootschalige inzet van duurzame 
energiebronnen. Door toepassing van LTV kan ongeacht de toekomstige energievoorziening 
zonder grote aanpassingen in de woning de warmtevoorziening worden gecontinueerd; 

- onderzoeken of een (collectief) energiesysteem van koude/warmteopslag is toe te passen dan 

wel (collectieve) stadsverwarmingssysteem middels een biomassacentrale op wijkniveau. 

 

 
5.11 Groen- en speelvoorzieningen 
 

5.11.1 Groenvoorzieningen 

 
Voor de groeninrichting in openbaar gebied gelden de volgende randvoorwaarden: 
- Daar waar mogelijk aansluiten bij bestaande landschapsstructuren; 
- Zorg er voor dat groeiplaatsen van bomen en kabels en leidingen niet op dezelfde locatie worden 

geplaatst. 
 
Als uitgangspunten kunnen worden genoemd: 
- Vergroot leefbaarheid door groen (rolstoel)toegankelijk te maken; 
- Creëer aaneengesloten groene netwerken, zodat er geen versnippering van flora en fauna 

optreedt; 
- Combineer waterberging met groen. 

 

5.11.2 Speelvoorzieningen 

 
Benodigd aantal speelvoorzieningen 
- Voor kinderen van 0-12 jaar gecombineerde grotere speelplaatsen ontwikkelen met een 

aantrekkelijk speelaanbod binnen 250 meter van de woning (ca. 500m2). 
- Op het niveau van het totale plangebied dient voor de jeugd van 12 jaar en ouder een 

multifunctioneel speelterrein (circa 1.000m
2
) gericht op sport en spel en een trapveld van circa 

800 m
2
 te worden ingepast. 

 
Bereikbaarheid speelvoorzieningen 
De bereikbaarheid wordt bepaald door de afstand van huis naar de speelplaats en de (drukke) straten 
die kinderen moeten oversteken om die speelvoorziening te bereiken of andere gevaarlijke obstakels 
voor kinderen zoals een waterloop of verkeersweg. 
 
Bij de inpassing in het plan dient rekening te worden gehouden met de feitelijke bereikbaarheid van 
een speelvoorziening. Deze wordt beperkt door de aanwezigheid van barrières. De bereikbaarheid 
van een speelplaats neemt toe naarmate er minder barrières rondom de speelplaats zijn. Een barrière 
is een onveilige, moeilijk over te steken weg of straat, watergang of spoorlijn. 
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Aanvullende voorzieningen speelvoorziening 
Bij elke speelvoorziening minimaal één zitgelegenheid voor ouders. Eventuele natuurlijke 
mogelijkheden die de omgeving biedt integreren in de speelvoorzieningen. 
 
Eisen speeltoestellen 
- De speeltoestellen moeten voldoen aan de eisen betreffende het “besluit veiligheid attractie- en 

speeltoestellen”. 
- De ruimte rondom de toestellen moet voldoen aan de minimale afmeting opvangzone in relatie tot 

vrije valhoogte. 
 
Ondergronden speelvoorzieningen 
De ondergronden, inclusief vereiste vrije ruimte rondom de speeltoestellen, moeten voldoen aan de 
valdempende werking zoals omschreven in het ‘besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen”. Er mag 
geen materiaal als ondergrond gebruikt worden waarbij de mogelijkheid aanwezig is dat er gevaar  
voor de volksgezondheid kan optreden. Hierbij wordt vooral bedoeld mogelijkheden tot aanwezigheid 
van spoelwormen of schimmels en ziektekiemen die kunnen ontstaan of gedijen in het gebruikte 
bodemmateriaal. Het gebruikte bodemmateriaal dient dusdanig aangebracht te zijn dat de 
mogelijkheid ontbreekt om dit eenvoudig (denk hierbij aan vandalisme) uit te breken of te 
beschadigen. Wanneer verschillende ondergronden worden toegepast moet er een geheel van 
worden gemaakt. 
 
Type toestellen 
Duurzame toestellen met gecombineerde spelfunctie. De toestellen moeten een gegarandeerde 
levensduur van 15 jaar hebben. 
 
5.11.3 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 
Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 
belangrijkste uitgangspunten. 

 

Randvoorwaarden 

- zorg er voor dat groeiplaatsen van bomen en kabels en leidingen niet op dezelfde locatie 
worden geplaatst; 

- voor kinderen van 0-12 jaar gecombineerde grotere speelplaatsen ontwikkelen met een 
aantrekkelijk speelaanbod binnen 250 meter van de woning (ca. 500m2); 

- op het niveau van het totale plangebied dient voor de jeugd van 12 jaar en ouder een 
multifunctioneel speelterrein (circa 1.000m

2
) gericht op sport en spel en een trapveld van circa 

800 m
2
 te worden ingepast; 

- bij elke speelvoorziening minimaal één bank en afvalbak; 
- de speeltoestellen moeten voldoen aan de eisen betreffende het “besluit veiligheid attractie- en 

speeltoestellen”; 
- de ruimte rondom de toestellen moet voldoen aan de minimale afmeting opvangzone in relatie 

tot vrije valhoogte; 

- de ondergronden, inclusief vereiste vrije ruimte rondom de speeltoestellen, moeten voldoen aan 

de valdempende werking zoals omschreven in het ‘besluit veiligheid attractie- en 

speeltoestellen”; 
- duurzame toestellen met gecombineerde spelfunctie. De toestellen moeten een gegarandeerde 

levensduur van 15 jaar hebben. 

 

Uitgangspunten 

- waar mogelijk aansluiten bij bestaande landschapsstructuren; 
- vergroot leefbaarheid door groen (rolstoel)toegankelijk te maken; 
- creëer aaneengesloten groene netwerken, zodat er geen versnippering van flora en fauna 

optreedt; 
- combineer waterberging met groen. 
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5.12 Archeologie en cultuurhistorie 
 

In het gebied voor de ontwikkeling van de Kern Nijkerkerveen is verkennend archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. De uitkomsten hiervan geven aanleiding tot het nader onderzoeken van enkele kleine 

delen. De Gemeente Nijkerk heeft op dit moment een archeologische waardenkaart in voorbereiding, 

deze moet op korte termijn  gereed komen Dit nader onderzoek kan pas worden uitgevoerd na het 

gereedkomen van de archeologische waardenkaart. 

 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied archeologische resten uit de pre- of (proto)historie 

kan herbergen. In de hoger gelegen terreindelen met een intacte podzolbodem kunnen resten van 

bewoning en begravingen verwacht worden en in de beekdalen kunnen dumpzones, voorden, 

bruggen, wegen en (rituele) deposities, zoals bijlen en bronzen voorwerpen voorkomen. De 

archeologische verwachting is voor het gehele plangebied middelhoog. Het is niet mogelijk gebleken 

om op basis van de bestudeerde bronnen een onderscheid te maken tussen kansrijke en kansarme 

zones in het plangebied. 

 

Aanbevolen wordt een inventariserend veldonderzoek uit te voeren teneinde inzicht te krijgen in de 

vormeenheden van het landschap die van invloed kunnen zijn geweest op de locatiekeuze in het 

verleden. Zodoende kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden 

geselecteerd. 

 

Dit veldonderzoek kan worden uitgevoerd door een verkennend booronderzoek ter bepaling van de 

bodemopbouw en de intactheid van het bodemprofiel (gemiddeld circa 2 boringen per hectare), en 

een oppervlaktekartering op recent geploegde akkers om archeologische vindplaatsen te identificeren 

en te begrenzen.  

 
5.12.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 
Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 
belangrijkste uitgangspunten. 

 

Randvoorwaarden 

Indien de gebieden die als mogelijk waardevolle archeologische vindplaatsen zijn aangemerkt als gevolg van 

bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden dient vervolgonderzoek door middel van proefsleuven te 

worden uitgevoerd. Voorafgaand aan dit onderzoek dient een Programma van Eisen te worden opgesteld. 

 

Uitgangspunten 

Gestreefd zal worden om de mogelijk waardevolle archeologische vindplaatsen en de cultuurhistorisch 

waardevolle elementen in het gebied zo goed als mogelijk in het plan op te nemen. 
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5.13 Kunst 
 

De gemeente Nijkerk heeft geen beleid voor kunst in openbare ruimte op ontwikkelingslocaties. 

Omdat de aanwezigheid van kunst in de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls voor de ontwikkeling 

betekent, wordt als uitgangspunt genomen dat er kunst in de openbare ruimte komt. Het budget 

hiervoor bedraagt maximaal 1% van de kosten van bouw- en woonrijp maken van de ontwikkeling. 

De realisatie en keuze voor de kunst wordt in een later stadium met de projectgroep uitgewerkt.  

 
5.13.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 
Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 
belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

voor kunst in de openbare ruimte is budget van maximaal 1% van de kosten van bouw- en woonrijp 

maken. 

 
 
5.14 Beheer en onderhoud 
 
5.14.1 Beheer en onderhoud openbare wegen 
 
Ten aanzien van beheer en onderhoud van de openbare weg dient bij het ontwerp rekening gehouden 
te worden met onderstaande aandachtspunten:  
- de hoofdontsluitingsweg moet van een gesloten verharding (asfalt) worden voorzien. De wegen in 

het verblijfsgebied moeten van een open bestrating (bijvoorbeeld klinkers) worden voorzien;  
- inrichting en materiaalgebruik van het wegdek moet duidelijk maken waar geparkeerd mag 

worden;  
- de openbare wegen moeten zodanig ingericht zijn dat ze mechanisch geveegd kunnen worden;  
- er dient, ter bevordering van het handhaven van de inrichting van de openbare ruimte, gestreefd 

te worden naar een duidelijke (groene) scheiding tussen openbaar gebied en privé terrein.  
 
Ten aanzien van beheer en onderhoud van dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met 
onderstaande aandachtspunten:  
- natuurvriendelijke oevers moeten machinaal gemaaid kunnen worden;  
- speelplaatsen moeten bereikbaar zijn voor gemotoriseerd onderhoudsverkeer;  
- de watergangen en/of -partijen dienen toegankelijk te zijn om het beheer en onderhoud doelmatig 

uit te kunnen voeren. Watergangen dienen toegankelijk te zijn voor onderhoud vanaf de oever. 
Indien het onderhoud vanaf het water uitgevoerd gaat worden dient er een boteninlaatplaats te 
zijn. Onderdoorgangen van bruggen moeten geschikt zijn voor varend onderhoud (afstand 
beneden onderkant brug tot waterspiegel is minimaal 1 meter).  

 
5.14.2 Afval  
 
Met betrekking tot het onderwerp afval dient rekening te worden gehouden met eisen ten aanzien van:  
- collectieve afvalvoorzieningen;  
- afvalinzameling bij gestapelde bouw;  
- afvalinzameling bij grondgebonden woningen.  
 
Collectieve afvalvoorzieningen  
Er wordt gestreefd de volgende collectieve voorzieningen voor tuingroen, glas, textiel en sappakken 
en kunststof. 
- 1 (ondergrondse) glascontainer per 650 inwoners;  
- 1 textielcontainer per 4500 inwoner, nabij een glascontainer gesitueerd dient te worden.  
 
Bij de locatiekeuze van de collectieve afvalvoorzieningen dient rekening gehouden te worden met de 
toegankelijkheid en een ‘logische looproute’ voor gebruikers. Zo staan containers voor glas, textiel, 
sappakken en kunststof bij voorkeur in of bij een winkelcentrum of langs een ontsluitingsweg.  
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Afvalinzameling gestapelde bouw  
Bij gestapelde bouw moet gekozen worden voor ondergrondse containers, GFT- en restafval wordt bij 
appartementen niet gescheiden. Ook daarmee dient in voorbereiding van het project rekening te 
worden gehouden.  

 
Afvalinzameling bij grondgebonden woningen.  
Bewoners van grondgebonden woningen krijgen de beschikking over 2 kliko’s, één voor GFT afval en 
één voor het restafval. Alternatief voor kliko’s is toepassen van vuilniszakken; gemeente maakt 
gebruik van DIFTAR-systeem. 

 

5.14.3 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 
- de hoofdontsluitingsweg moet van een gesloten verharding (asfalt) worden voorzien; 
- de wegen in het verblijfsgebied moeten van een open bestrating (bijvoorbeeld klinkers) worden 

voorzien;  
- inrichting en materiaalgebruik van het wegdek moet duidelijk maken waar geparkeerd mag 

worden;  
- de openbare wegen moeten zodanig ingericht zijn dat ze mechanisch geveegd kunnen worden;  
- er dient gestreefd te worden naar een duidelijke (groene) scheiding tussen openbaar gebied en 

privé terrein; 
- natuurvriendelijke oevers moeten machinaal gemaaid kunnen worden;  
- speelplaatsen moeten bereikbaar zijn voor gemotoriseerd onderhoudsverkeer;  
- de watergangen en/of -partijen dienen toegankelijk te zijn om het beheer en onderhoud 

doelmatig uit te kunnen voeren; 
- watergangen dienen toegankelijk te zijn voor onderhoud vanaf de oever; 
- indien het onderhoud vanaf het water uitgevoerd gaat worden dient er een boteninlaatplaats te 

zijn; 
- onderdoorgangen van bruggen moeten geschikt zijn voor varend onderhoud (afstand beneden 

onderkant brug tot waterspiegel is minimaal 1 meter); 
- er wordt gestreefd de volgende collectieve voorzieningen voor tuingroen, glas, textiel en 

sappakken en kunststof; 
- 1 (ondergrondse) glascontainer per 650 inwoners;  
- 1 textielcontainer per 4500 inwoner, nabij een glascontainer gesitueerd dient te worden; 

- bij de locatiekeuze van de collectieve afvalvoorzieningen dient rekening gehouden te worden 

met de toegankelijkheid en een ‘logische looproute’ voor gebruikers; 

- bij gestapelde bouw moet gekozen worden voor ondergrondse containers, GFT- en restafval 

wordt bij appartementen niet gescheiden; 

- bewoners van grondgebonden woningen krijgen de beschikking over 2 kliko’s, één voor GFT 

afval en één voor het restafval. Alternatief voor kliko’s is toepassen van vuilniszakken. 

 

 
5.15 Informatie- en communicatietechnologie 
 

De woningen in Nijkerkerveen zullen moeten voldoen aan alle eisen en wensen van de moderne 

consument. Een deel van deze eisen en wensen heeft vooral betrekking op de toepassingen van 

informatie- en communicatietechnologie (ICT) in en om de woning. Bijvoorbeeld zaken als 

inbraakdetectie, het opsporen en melden van gaslekkages, wateroverlast of brand. Denk ook aan een 

snelle internet- en satellietverbinding, mogelijkheden voor digitale televisie en radio. Deze technische 

snufjes worden steeds meer gemeengoed en vallen onder de term ‘domotica’. 
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5.15.1 Domotica 

De term ‘domotica’ is een samenvoeging van ‘domus’, het Latijnse woord voor huis, en elektronica. 

Domotica is de integratie van elektronische apparaten in en om de woning. 

 

Ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie gaan zo snel dat veel consumenten 

nauwelijks zicht hebben op alle mogelijkheden van domotica. Daarom is professionele ondersteuning 

nodig bij het maken van dergelijke keuzes. Het streven is om straks bij het ontwerp van de woningen 

invulling te geven aan het toepassen van deze ICT-mogelijkheden in en om het huis.  

 

Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een aantal domoticapakketten met logische combinaties van 

mogelijkheden te ontwikkelen, die aansluiten op de beleving, de levensstijl en andere belangrijke 

wensen van consumenten. Gedacht kan worden aan pakketten die gericht zijn op verschillende 

bewonersbehoeften, zoals ‘ruimte en licht’, ‘veiligheid en alarmering’, ‘comfort en energie’ en 

‘ontspanning en communicatie’. 

 

Ook voor senioren (55+) en gehandicapten is domotica een middel om zorg en welzijn toegankelijker 

te maken vanuit de woning. Daarnaast kan domotica de veiligheid verhogen van de woning en 

woonomgeving. 

 

Vooral voor de woon-werkunits en zorgcomplexen in het gebied, maar ook voor de individuele 

huishoudens is het aan te bevelen om een optimale ICT-infrastructuur aan te bieden. Bij de 

ontwikkeling van Nijkerkerveen zal worden nagegaan hoe hieraan invulling kan worden gegeven, 

bijvoorbeeld door in te zetten op realisatie van een volwaardig glasvezelnet. 

 
5.15.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

Voor alle woningen en woonwerkcombinaties dient gestreefd te worden naar een optimale ICT-

infrastructuur.  

 
 
5.16 Veiligheid 
 

Een veilige leef- en werkomgeving wordt gerealiseerd door bij de planontwikkeling rekening te houden 

met uitgangspunten en ambities ten aanzien van veiligheid. Bij (integrale) veiligheid gaat het om 

sociale, fysieke en externe veiligheidsaspecten die soms wel maar niet altijd met elkaar 

samenhangen. Afhankelijk van de infrastructuur, de functies en de voorzieningen binnen een wijk kan 

er in plannen op een verschillende wijze met veiligheidsaspecten omgegaan worden.  

 

De zorg voor integrale veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Integrale veiligheid is 

daarmee ook het integraal waarborgen van veiligheid door de verschillende betrokkenen, niet alleen 

de gemeente, politie en brandweer, maar ook het bedrijfsleven en de burgers. 

 

5.16.1 Sociale veiligheid 

 

Sociale veiligheid omvat de bescherming tegen overlast, kleine criminaliteit, vandalisme en geweld. 

Een gebied dient een veilige uitstraling te hebben om mensen een veilig gevoel te geven. Met 

betrekking tot de sociale veiligheid spelen vooral aspecten als zichtbaarheid en kwetsbaarheid 

(gebouwen en openbare ruimte) en toegankelijkheid (bereikbaarheid en vluchtmogelijkheden) van 

gebieden een belangrijke rol.  
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Bij de uitwerking van de plannen voor de kern Nijkerkerveen zal aandacht worden besteed aan 

onderstaande aspecten: 

- zichtbaarheid en attractiviteit; 

- aanwezigheid van sociale ogen (toezicht); 

- betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners; 

- toegankelijkheid en vluchtwegen; 

- aantrekkelijkheid en kwetsbaarheid van potentiële doelwitten; 

- materiaalkeuze in relatie tot onderhoud en beheer. 

 

WoonKeur 

WoonKeur is het keurmerk voor nieuwbouwwoningen die voldoen aan een bepaalde kwaliteit: een 

hoog niveau van gebruikskwaliteit, inbraakbeveiliging, sociale veiligheid, valveiligheid, 

toegankelijkheid en flexibiliteit. De woning kan gemakkelijk worden aangepast wanneer de bewoners 

een andere indeling of een ander gebruik wensen of wanneer zij moeilijker ter been worden. Deze 

aanpasbaarheid biedt ook latere bewoners een flexibeler en beter bruikbare woning.  

 

WoonKeur is samengesteld uit de basiseisen van het Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig wonen, 

de VAC-kwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid. WoonKeur bestaat uit een verplicht 

basispakket met eisen voor de directe woonomgeving, het woongebouw en de woning zelf. 

 

Een WoonKeurwoning is niet alleen interessant voor ouderen maar geschikt voor alle leeftijden en 

voor iedereen aantrekkelijk. Het keurmerk staat garant voor een goede woonkwaliteit en de 

consument hoeft geen vergelijkend warenonderzoek te doen om de beste huur- of koopwoning te 

vinden. De bedoeling is om binnen het plangebied Kern Nijkerkerveen de woningen in de geest van  

WoonKeur te laten ontwikkelen. 

 

5.16.2 Fysieke veiligheid 

 

Fysieke veiligheid betreft de bescherming van mens, dier en milieu tegen daadwerkelijke ongelukken. 

De meeste (vaak kleinere) ongelukken gebeuren juist in en om het huis. Door het vooraf treffen van 

bepaalde infrastructurele, bouwkundige en technische maatregelen kunnen ongelukken zoveel 

mogelijk worden voorkomen. Een goede bereikbaarheid van gebieden evenals de aanwezigheid van 

voldoende bluswater is een voorwaarde voor een snelle hulpverlening. Er zijn twee vormen van 

fysieke veiligheid te onderscheiden: 

- verkeersveiligheid: de verkeersstructuur voor de kern Nijkerkerveen is gericht op een bereikbare, 

veilige en leefbare woonomgeving. Een duurzaam veilig wegontwerp gaat uit van het 

minimaliseren van conflictsituaties; 

- brandveiligheid: de brandpreventie is onderworpen aan wettelijke normen en richtlijnen waaraan in 

Kern Nijkerkerveen voldaan moet worden. Naast eisen met betrekking tot brandveilig bouwen en 

installeren gelden er regels voor brandveilig gebruik. De voorschriften zijn gericht op het 

structureel voorkomen van ongevallen, branden en calamiteiten en het beperken van de gevolgen 

ervan. 

 

5.16.3 Externe veiligheid 

 

Bij externe veiligheid gaat het om risico's die omwonenden lopen door de productie, het gebruik, de 

opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Voor Nijkerkerveen zal een onderzoek naar externe 

veiligheid worden uitgevoerd, vooral gericht op de gastransportleiding die door het gebied loopt. 

 

In het kader van brandveiligheid dient een onderzoek uitgevoerd te worden naar rijtijden en 

opkomsttijden van de brandweer. Ook moet de nut en noodzaak van het plaatsen van een 

waarschuwingsmast worden onderzocht. 

 

Gasleidingen 
Het huidige beleidskader (Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen, 1984) is 
formeel nog van kracht, echter wordt in de praktijk al op basis van het in voorbereiding zijnde nieuwe 
buisleidingenbeleid getoetst.  



 37 

In het nieuwe buisleidingenbeleid gaan nieuwe afstanden gelden. De bebouwingsafstand wordt 
vervangen door de ligging van de 10-6 PR (plaatsgebonden risico) contour; de toetsingsafstand wordt 
vervangen door het invloedsgebied van het groepsrisico (GR). Daarmee wordt het beleid voor 
buisleidingen gelijk gesteld aan dat van andere transportmodaliteiten en inrichtingen. De afstand die 
aangehouden moet worden tussen een buisleiding en bebouwing zal ten minste 5 meter aan 
weerszijden van de leiding bedragen in verband met toegankelijkheid van de leiding voor de exploitant 
vanwege onderhoud. Deze 5 meter is voor leidingtracé A-510-01-KR-060-1 t/m 069 (een hogedruk 
transport leiding) gelijk aan het plaatsgebonden risico. 
 
De Gasunie heeft op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar het groepsrisico (meerdere 
QRA's). Hieruit werd duidelijk dat bij inpassing van de huidige gasleiding de oriëntatiewaarde (OW) 
van het groepsrisico wordt overschreden. Met het nemen van beschermende maatregelen (leiding 
beschermen met betonplaten en plaatsen waarschuwingslint conform grondroerdersregeling) komt de 
OW onder de 1,0. Met dit scenario is rekening gehouden. Het maatregelenpakket ter bescherming van 
de gasleiding is opgenomen in de exploitatie. Vanwege de toename van het groepsrisico geldt er nog 
een expliciete verantwoordingsplicht voor het bestuur.  

 

5.16.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- bij uitwerking van plannen aandacht voor sociale veiligheid; 

- bij uitwerking rekening houden met transport gevaarlijke stoffen; 

- bij uitwerking rekening houden met nieuwe regelgeving m.b.t. gasleidingen. 

 

 
5.17 Financiën 
 
Een harde randvoorwaarde ten aanzien van de financieel economische uitvoerbaarheid van het plan 
is dat de ontwikkeling van de locatie Nijkerkerveen een minimaal sluitende grondexploitatie dient te 
hebben en indien mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de vermogenspositie van de 
gemeente. 
 
Op basis van dit IPvE en informatie over andere kosten- en opbrengstenfactoren zal in de volgende 
planfase een normatieve financiële analyse worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk in een vroeg 
stadium een beeld te vormen van de financiële (on)mogelijkheden die ontstaan bij de ontwikkeling van 
Nijkerkerveen. Door het berekenen van een aantal scenario’s wordt het tevens mogelijk zicht te  
verkrijgen in de effecten van bepaalde uitgangspunten, zowel aan de kosten- als de opbrengstenzijde, 

als op het financiële saldo van de ontwikkeling. 

 

5.17.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Hieronder volgt een overzicht van de voor dit planonderdeel geldende randvoorwaarden en de 

belangrijkste uitgangspunten. 

 

Uitgangspunten 

- de ontwikkeling van de locatie Nijkerkerveen dient een minimaal sluitende grondexploitatie te 

hebben. 
- de ontwikkeling van de locatie Nijkerkerveen zou een positieve bijdrage mogen leveren aan de 

vermogenspositie van de gemeente; 
- In financieel opzicht is rekening gehouden met een 1 op 1 verplaatsing van Veensche Boys.  
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6 BRONNEN  
 

 

- Streekplan Gelderland 

Provincie Gelderland, 29 juni 2005 

- Zoekzones stedelijke functies een landschappelijke versterking 

Provincie Gelderland, 12 december 2006 

- Nijkerkerveen 2020, In balans door dynamiek en eigenzinnigheid 

Laagland ‘Advies, 18 mei 2007 

- Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk 

Kuiper Compagnons, februari 2006 

- Woonvisie Nijkerk 2005+ 

Gemeente Nijkerk, 16 februari 2006 
- Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de kern Nijkerkerveen 

Gemeente Nijkerk, 15 maart 2007 
- Geohydrologisch en grondmechanisch onderzoek Nijkerkerveen 

Syncera, 25 maart 2008 
- Verkennende natuurtoets buitengebied Nijkerkerveen, gemeente Nijkerk 

Ecogroen Advies, 13 november 2008 
- Woningmarktonderzoek Nijkerk, voorstel woningbouwprogramma Kern Nijkerkerveen 

Ecorys Nederland BV, 7 juli 2008 
- Nijkerkerveen, Nijkerk energiescan 

W/E Adviseurs, 3 augustus 2008 
- Gemeente Nijkerk, Programma van wensen voorzieningen Nijkerkerveen 

BRO, 23 april 2008 
- Gemeente Nijkerk, Quickscan bedrijventerreinontwikkeling Nijkerkerveen 

BRO, 8 mei 2008 
- Woonuitbreiding Nijkerkerveen, Verkeerskundige gevolgen 

BVA, 11 juli 2008 
- Gemeente Nijkerk, Programma van wensen voorzieningen Nijkerkerveen, update 

september 2008 
BRO, 21 oktober 2008 

- Verkeerseffecten woninguitbreiding Nijkerkerveen, aanvullingen 
BVA, 24 oktober 2008 

- Concept archeologisch onderzoek Njkerkerveen 
ADC, augustus 2007 

- Onderzoek ínventarisatie bodemgegevens herontwikkelingsgebied Nijkerkerveen 
Tauw, 23 oktober 2007 
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COLOFON 
 

 

Het Integraal Programma van Eisen (IPvE) is onder leiding van de Stuurgroep Kern Nijkerkerveen 

samengesteld. Voor het IPvE zijn bijdragen opgenomen van bestuurders en ambtenaren van het 

gemeentelijk apparaat, overheden en instanties, belanghebbenden en adviserende (externe) bureaus. 

 

De Stuurgroep Kern Nijkerkerveen bestaat uit: 

- Renger Walet - Wethouder en tevens voorzitter 

- Henk Lambooij - Wethouder grondbedrijf 

- Maarten Kroon - Manager Infra 

- Toon van Nuland - Projectleider Kern Nijkerkerveen 

- Annemiek Hoitinga - Projectleider Kern Nijkerkerveen 

 

Dit Integraal Programma van Eisen is samengesteld door en op basis van bijdragen van: 

- Annemiek Hoitinga - Project- en procesmanagement  

- Toon van Nuland - Project- en procesmanagement 

- Gerard van Dijken – Project- en procesmanagement 

- Hendri Kasteel - Adviseur civiele techniek, gemeente Nijkerk 

- Jelmer Pott - Adviseur grondverwerving en planeconomie, gemeente Nijkerk 

- Agnes Reitsma - Adviseur volkshuisvesting, gemeente Nijkerk 

- Desiree Huilmand - Adviseur welzijn, gemeente Nijkerk 

- Marjo Walkier - Medewerker infra, gemeente Nijkerk 

- Tim Idema - Adviseur milieu, gemeente Nijkerk 

- Wendy Zwierenberg - Adviseur milieu, gemeente Nijkerk 

- Carola Prins - Verkeerskundig adviseur, gemeente Nijkerk 

- Esther van Garderen - Verkeerskundige adviseur, gemeente Nijkerk 

- Betsy Jansen - Adviseur communicatiebeleid, gemeente Nijkerk 

- Simon Meere – Adviseur welzijn en sport, gemeente Nijkerk 

- Bram de Vries – Brandweer, gemeente Nijkerk 

 

Adviesbureaus 

- Laagland ‘Advies - Leefbaarheidsvisie Nijkerkerveen 

- ECORYS - Woningmarktonderzoek Nijkerkerveen 

- BRO - Commerciële en maatschappelijke voorzieningen 

- BRO - Quickscan bedrijventerreinontwikkeling Nijkerkerveen 

- BVA - Verkeerskundig adviesbureau 

- Ecogroen Advies - Verkennende natuurtoets 

- Bureau B+B - Stedenbouwkundige advisering 

- Impuls partners - Verwervings- en ontwikkelingsstrategie 

- Materman Grondbeleid en planeconomie - Planeconomie en financieel management 

- Urbanet - Digitale communicatie 

- PRO-RO B.V. - Projectmanagement 

 

Organisaties & instanties 

- Provincie Gelderland 

- Waterschap 


