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VOORWOORD

Voor u ligt de Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk
2015 – 2030, vastgesteld door de gemeenteraad
vaan de gemeente Nijkerk op 15 december 2005.
Een visie op de toekomst van de gemeente Nijkerk
op de llangere termijn. Een visie op de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling van de hele gemeente, die is
opgezet vanuit de nu aanwezige en in de toekomst
gewenste waarden en kwaliteiten van landschappen,
buurtsschappen, kernen en de stad.

De Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk 2015 – 2030,
kortweg IOV, heeft tot doel een kader te bieden, waar-
in alle aanspraken op de ruimte kunnen worden afge-
stemd, afgewogen en gecombineerd, niet primair
gericht op uitbreiding, maar vooral op behoud en ver-
betering van bestaande ruimtelijke en sociale kwa-
liteiten.

De IOV is geen gedetailleerd uitgewerkt document.
Het is een denkrichting die de gemeente gebruikt bij
de ontwikkelingen in de toekomst. Geen vastomlijnd,
statisch plan, maar een visie, die aangeeft waar
oplossingen, bijvoorbeeld voor toekomstige woonbe-
bouwing, gezocht kunnen worden. Een visie, die flexi-
bel is in tijd, plaats, hoeveelheid en tempo. Een
bouwdoos met tal van keuzemogelijkheden en varia-
belen.

De IOV geeft een toekomstrichting aan over beleids-
velden als wonen, werken, landschap, sport, water,
ecologie, maatschappelijke voorzieningen, enzo-
voort. Een toekomstrichting, die de gemeente nodig
heeft om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, om
waarden te kunnen (h)erkennen en behouden.
Voorbeeld hiervan is de vraag wat er moet en kan
gebeuren met het buitengebied, als in de toekomst
veel agrariërs stoppen met boeren.

Met het vaststellen van de IOV heeft de gemeente
haar huiswerk nog lang niet af! De denkrichting is er,
de onderbouwingen, afwegingen en definitieve keu-
zes nog niet! Zo zal, als dat te zijner tijd aan de orde
is, bij de invulling van zoeklocaties de financiële
haalbaarheid goed onderzocht moeten worden. Op
grond daarvan kunnen de nu nog maar indicatief
aangegeven begrenzingen van die locaties wijzigen. 

Er zullen zich ontwikkelingen voordoen, die in de IOV
(nog) niet voorzien zijn. Gelukkig biedt deze Visie de
ruimte om met die actuele ontwikkelingen rekening te
houden: of het nu gaat om het landschap en de ont-
wikkeling van het buitengebied of om hoeveel men-
sen er in Nijkerk wonen, in tijd, plaats en hoeveelheid
is de IOV flexibel. 
Basis van de IOV is en blijft de landschapswaarde-
ring. 

De IOV zal de komende jaren het kader vormen, dat
de gemeente zal gebruiken bij de verdere ontwikke-
ling van beleid. Zo is in september 2005 ook al een
Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk 2005 - 2014
opgesteld, dat aansluit op de IOV. Zo zullen nieuwe
beleids- en/of uitvoeringsplannen steeds aan de IOV
worden getoetst.
Ook de IOV zelf moet een “levend” document blij-
ven. De gemeenteraad heeft daarom bepaald dat de
IOV in elke komende raadsperiode op voorstel van
burgemeester en wethouders wordt getoetst aan
bestaande en nieuwe ontwikkelingen. 

De Visie gaat over de gemeente Nijkerk. Over land-
schap en gemeenschap. Een samenleving, die zich
ontwikkelt, die een eigen identiteit heeft en wil hou-
den. De IOV gaat ons allemaal aan en is van ons
allemaal! In het kort gezegd is dat ook de reden
waarom de IOV in overleg met de inwoners tot stand
is gekomen. Vanzelfsprekend komen wij met alle uit-
werking, die de IOV nog moet krijgen, ook bij u
terug. 
Wij wensen u veel leesplezier in de Integrale
Ontwikkelingsvisie Nijkerk 2015 –2030.

Nijkerk, februari 2006

Burgemeester en Wethouders van Nijkerk
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[ 1 ] DENKEN AAN DE TOEKOMST

De Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk is klaar. De
ontwikkelingsvisie spreekt zich uit over de ruiimtelijke
ontwikkeling van de gehele gemeente. Zij beschrijft
de huidige en gewenste waarden en kwaliiteiten voor
het buitengebied en de buurtschappen, de kleine en
grotere kernen en de stad. In de visiie kijken we voor-
uit naar 2015 met een doorkijk naar 2030.

De integrale ontwikkelingsvisie biedt een kader,
waarin aanspraken op de ruimte kunnen worden
afgestemd en gecombineerd, niet primair gericht op
uitbreiding maar vooral ook op behoud en verbetering
van de bestaande ruimtelijke en sociale kwaliteiten. 

In de ontwikkelingsvisie is gewerkt met drie denkbeel-
dige bevolkingsscenario’s: 45.000, 55.000 of
65.000 inwoners in 2030. Deze aantallen zijn niet
heilig, integendeel. De ontwikkelingsvisie verkiest
kwaliteit boven kwantiteit en het versterken van het
bestaande boven groei. Het landschap bepaalt hoe-
veel groei het uiteindelijk in zich op kan nemen. Ook
op grond van de discussies met de bevolking wordt
in het voorkeursmodel ingezet op beheerste groei
plus om in de toekomst de aanwezige voorzieningen
en sociale structuren in stand te kunnen houden. 

De ontwikkelingsvisie vormt een beeld van zowel de
samenleving als de ruimtelijke omgeving van Nijkerk.
Dit wordt aangegeven door de ondertitel gemeen-
schap en landschap. Het is geen blauwdruk, geen
statisch document maar een flexibele visie. Op basis
van deze visie moet een uitdagende en verrassende
gemeente ontstaan. Bovendien kunnen wij een aan-
tal vernieuwende projecten realiseren. 

De landschappen rondom Nijkerk zijn van een bij-
zondere kwaliteit en diversiteit. De ontwikkelingsvisie
benoemt de verschillende landschappen en geeft er
een waardering aan. Het huidige landschap is
gewaardeerd op zijn economische, ecologische, cul-
tuurhistorische en esthetische waarde. Daarnaast is
gekeken naar de kansen die het landschap biedt
voor de toekomst. Op basis van deze waardering is
per landschapstype een toekomstperspectief
geschetst. Geconcludeerd is dat de verstedelijking
zich zou moeten concentreren in die gebieden, die in
de huidige situatie als het minst waardevol zijn aan-
gemerkt. Het gaat dan om vrijwel het hele gebied

tussen de kernen Nijkerk en Hoevelaken, met uitzon-
dering van Slichtenhorst en het Hoevelakense Bos, en
om Doornsteeg. 

Voor dit gebied is vervolgens een landschappelijk
raamwerk opgesteld. Liever dan het gebied te
beschouwen als één grote bouwlocatie en straks te
beginnen met bouwrijp maken, is er in de ontwikke-
lingsvisie voor gekozen om het landschap eerst waar-
derijp te maken. Zelfs als ervoor gekozen zou worden
om geen enkele nieuwe woning meer te bouwen na
2015, zijn er toch bepaalde ingrepen in het land-
schap nodig om de cultuurhistorische en ecologische
waarden te versterken, om structuren beter te kunnen
ervaren, en om mogelijkheden te bieden voor
recreatie en waterberging. 

De ontwikkelingsvisie maakt de weg vrij om in delen
van het landelijk gebied en bij sommige kleine ker-
nen woningen te realiseren. Verspreid over het lande-
lijk gebied zullen in de komende jaren agrarische
bedrijven ophouden te bestaan. De ruimte voor ruim-
te regeling biedt mogelijkheden voor een toename
van het aantal woningen in het buitengebied. Het
buitengebied van Nijkerk kent een aantal gebieden
met bijzondere waarden en potenties voor de natuur.
Op deze plekken kunnen op kleine schaal landgoe-
deren worden ontwikkeld. Deze landgoederen dra-
gen bij aan een verdere ontwikkeling en recreatieve
openstelling van de natuur (op grond van de
Natuurschoonwet). Voor de kleine kernen Appel,
Kruishaar en Driedorp spelen de kwaliteiten van het
landschap en de sociale component een belangrijke
rol bij het toekennen van nieuwe bouwmogelijkheden
voor woningbouw. Hier wordt dan ook niet gedacht
aan ‘traditionele’ uitbreidingen, maar aan een afwis-
seling van bebouwde kavels en open veldjes, pas-
send bij de huidige karakteristiek van deze kernen.

Tijdens de discussies in het kader van de ontwikke-
lingsvisie heeft de bevolking van de gemeente
Nijkerk aangegeven bijzonder te hechten aan het
behoud van de eigen identiteit. Omdat Hoevelaken
en Nijkerk pas sinds 1 januari 2000 samen één
gemeente zijn, is er in die zin geen gedeeld verleden
dat een gezamenlijke identiteit heeft gevormd. Die
gezamenlijke identiteit wordt vooral bepaald door de
ligging aan de rand van de Veluwe, in de Gelderse
Vallei, tussen Randstad, Randmeer en Veluwe. De
drie hoofdkernen Nijkerk, Nijkerkerveen en
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Kern Nijkerk gezien vanaf A28/Corlaer

Zicht  op Veluwerandmeer/Nijkerkernauw
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Hoevelaken hebben elk een sterke eigen identiteit,
maar van een gezamenlijke identiteit is (nog) geen
sprake. De ontwikkelingsvisie probeert met een nieuw
element, een landschappelijke zone voor water,
sport, recreatie, cultuur en bedrijvigheid langs de
A28, de drie kernen samen te binden en een nieuwe
‘genius loci’ tot stand te brengen. 

Door de bevolking van de gemeente Nijkerk zijn zor-
gen geuit over de oprukkende verstedelijking vanuit
het westen (Amersfoort) en over de toenemende
bereikbaarheidsproblemen. Door aanleg van de
landschappelijke zone langs de A28 wordt een
onderdeel van de gewenste groene ring om
Amersfoort gerealiseerd. In deze landschappelijke
zone is een parallelweg gedacht, die ten zuiden van
Corlaer een aantakking krijgt op de A28 en een ver-
binding geeft met Amersfoort zonder knooppunt
Hoevelaken te hoeven passeren. Om Hoevelaken en
Nijkerkerveen met de nieuwe aantakking op de A28
te verbinden is bovendien nog een tweede weg
geprojecteerd. De exacte situering en uitvoering van
de voorgestelde nieuwe wegen vergen echter nog
wel een grondige studie.
Om doorgaand sluipverkeer door de gemeente
tegen te gaan wordt bovendien nog altijd ingezet op
een doortrekking van de A30, langs Voorthuizen en
Putten, naar de A28. 

Aangrenzend aan de stad Nijkerk is een aantal
mogelijke bouwlocaties aangegeven; in de gedachte
van afronding van de compacte stad zijn Luxool,
Doornsteeg en Plankenburch (tussen het spoor en de
Oude Amersfoortseweg) aangemerkt als geschikte
plekken voor woningbouw. Slichtenhorst is en blijft
onbebouwd; het landschap is hier zo waardevol dat
wij het behoud en de versterking hiervan voorop stel-
len. In Hoevelaken is Middelaar Oost aangegeven
als toekomstige locatie voor woningbouw. Een
belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de bereik-
baarheid en ontsluiting van Hoevelaken gewaar-
borgd zijn. In het gebied tussen Nijkerk en
Hoevelaken zijn twee verschillende modellen onder-
zocht, het model nieuwe dorpen of het model nieu-
we kern. Het college heeft een duidelijke voorkeur
uitgesproken voor het model van de nieuwe dorpen,
omdat dit model het beste aansluit bij de al bestaan-
de sociale structuren en cohesie in Holkerveen en
Nijkerkerveen.

De ontwikkelingsvisie gaat niet alleen in op wonen
maar ook op werkgelegenheid. De ontwikkelingsvisie
praat niet over bedrijventerreinen in de traditionele
zin van het woord, maar zet veel meer in op bedrij-
vigheid en arbeidspplaatsen. Dit is een veel breder
begrip, dat aangeeft dat economie ruimer moet wor-
den gezien dan in termen van hectares bedrijventer-
rein.

De ontwikkelingsvisie is een voorbeeld van planning
van onderop, vanuit het lokale denken. Bij de opstel-
ling van de visie is rekening gehouden met het
Streekplan Gelderland 2005 zoals dat op 29 juni
2005 door Provinciale Staten van Gelderland is vast-
gesteld. De aanpak past goed binnen de Nota
Ruimte, die niet zozeer de fysieke ruimte vastlegt
maar eerder bevoegdheden en figuurlijke ruimte
geeft aan het lokale bestuur om zelf vorm en inhoud
te geven aan buitengebieden, dorpen en de steden.

De ontwikkelingsvisie bevat verrassende en inspire-
rende ideeën voor de toekomst van Nijkerk. De ont-
wikkelingsvisie is geen dichtgespijkerd verhaal, maar
bevat naast een - vooral landschappelijke - analyse,
een bouwdoos met tal van keuzemogelijkheden, de
zogenaamde variabelen. Uit deze variabelen zijn keuzes
gemaakt. Deze keuzes zijn in deze visie opgenomen.
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[ 2 ] DUURZAAM OP WEG NAAR 
2015 EN 2030

De gemeente Nijkerk heeft de ontwikkelingsvisie
opgesteld voor het gehele grondgebied van de
gemeentte: het landelijk gebied, de kleine en grotere
kernen en de stad. Dit heeft een drieledig doel: het
ontdekken van idealen en waarden, het ontdekken
van de opgaven en kansen en het creëren van
draagvlak.. De ontwikkelingsvisie is erop gericht om
grenzen te overbruggen, grenzen te overschrijden,
grenzen te onderkennen, grenzen te vervagen en
grenzen te verleggen.

Het ontdekken van idealen en waarden. De ontwik-
kelingsvisie schetst het toekomstige beeld van de
ruimtelijke, functionele, ecologische en maatschap-
pelijke structuur van de gemeente Nijkerk. De ont-
wikkelingsvisie vertaalt de idealen en waarden die uit
de sterkte-zwakte analyse naar voren zijn gekomen,
via variabelen naar concrete plannen en voorstellen.

Het ontdekken van de opgaven en kansen. De ont-
wikkelingsvisie is erop gericht een hechte eenheid te
smeden tussen het landschap en de stad. Zij kunnen
niet zonder elkaar. De stad zoekt naar het landschap,
het landschap verlangt naar de stad. In de stadsran-
den, de grote en kleinere kernen, infrastructuur, de
bedrijventerreinen, overal liggen opgaven en kansen.

Het creëren van draagvlak. De gemeente Nijkerk wil
met de ontwikkelingsvisie een zo breed mogelijk
draagvlak creëren om in de komende jaren het
gewenste structuurbeeld voor de gemeente daadwer-
kelijk te realiseren. Dit doet de gemeente samen met
de bewoners, maatschappelijke organisaties, diverse
geledingen van het bedrijfsleven, andere overheden,
marktpartijen en de gemeentelijke diensten.

De ontwikkelingsvisie van Nijkerk heeft een sociale
en een ruimtelijke component. We spreken over
gemeenschap en landsschap. De sociale component
heeft vooral betrekking op de leefbaarheid en het
algemeen functioneren van de stad, de grote en klei-
nere kernen en het buitengebied. De ontwikkelingsvi-
sie is geschreven vanuit het ideaal van de heteroge-
ne stad. In de heterogene stad is plaats voor ieder-
een en zijn sociale cohesie en culturele diversiteit

gelijktijdig aan de orde. De ruimtelijke component
heeft betrekking op de samenhangende landschap-
pen van de stad, de kernen en het buitengebied. De
ontwikkelingsvisie is een middel om van de stad en
de ommelanden een samenhangend en gemeen-
schappelijk geheel te maken. Het doel is uiteindelijk
een duurzame stad in een duurzame samenleving.
Het betreft de materiële duurzaamheid, de economi-
sche duurzaamheid, de culturele duurzaamheid en
de sociale duurzaamheid.

Het is belangrijk om te beseffen dat de ontwikkelings-
visie niet uitsluitend gaat over waar Nijkerk in de
komende decennia met woonwijken en bedrijventer-
reinen zal gaan uitbreiden. De ontwikkelingsvisie
beschrijft meer dan alleen de ruimtelijke ontwikkelin-
gen van Nijkerk, ook de gewenste sociale ontwikke-
lingen komen aan bod. Deze ontwikkelingsvisie is
daarmee geen blauwdruk voor de toekomst. Het is
een stimulans en aanbeveling om Nijkerk te vernieu-
wen en te verbeteren. De ontwikkelingsvisie vormt
hiermee een basis voor een investeringsstrategie en
een leidraad voor de begrotingsbehandelingen voor
de komende jaren.

Duurzaam op weg naar 2015 en 2030. Nijkerk heeft
op dit moment bijna 38.000 inwoners en ruim
14.000 woningen. Er is voor de periode tot 2015
nog een aantal bouwlocaties beschikbaar (zowel bin-
nen de stad en de kernen als in de vorm van uitbrei-
dingen). Samen hebben deze locaties een capaciteit
van ongeveer 1.700 woningen. De woningvoorraad in
2015 bedraagt daarmee 15.700 woningen (zie bij-
lage).

Tussen 2015 en 2030 zijn 1.300 woningen nodig
om de eigen groei van de bevolking te kunnen
opvangen.
De gemiddelde woningbezetting ligt met 2,7 perso-
nen per woning nu in Nijkerk iets boven het landelijk
gemiddelde. Er is echter een landelijke trend gaande
die aangeeft dat de gemiddelde woningbezetting de
komende jaren zal blijven afnemen. Als we aanne-
men dat de gemiddelde woningbezetting in 2015 en
daarna in Nijkerk gedaald zal zijn tot 2,4 dan bete-
kent dit een extra vraag van 2.000 woningen.

Er moeten dus alleen al om de eigen groei en de
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gezinsverdunning op te kunnen vangen 3.300
woningen gebouwd worden boven op de 1.700
woningen die tot 2015 al zijn voorzien (zie bijlage).
Daarnaast is het verstandig om rekening te houden
met een zekere ‘overcapaciteit’. Bijvoorbeeld omdat
niet alle invullocaties ook daadwerkelijk benut kun-
nen gaan worden, of omdat de gezinsverdunning
nog lager zal uitpakken dan nu is aangenomen (lan-
delijk wordt 2,3 of zelfs 2,2 verwacht1), en omdat we
ook rekening willen houden met een beperkte
opvang van bewoners van buiten de gemeente.

De ontwikkelingsvisie kiest er niet voor om een exact
eindgetal van woningen of inwoners vast te leggen.
Daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Wél vastge-
legd is de maximale capaciteit die het voorkeursmo-
del bevat, de capaciteit die het landschap in het dor-
penmodel maximaal in zich op kan nemen. Deze
maximumcapaciteit bedraagt 5700 woningen, waar-
van 500 in het landelijk gebied. Deze capaciteit is
berekend boven op de capaciteit van de locaties die
nu al bekend en tot 2015 beschikbaar zijn. Dit bete-
kent dat Nijkerk uiteindelijk uit kan groeien tot een
gemeente met ruim 21.000 woningen. Bij een
gemiddelde woningbezetting van 2,4 zou dit een
inwonertal van ongeveer 51.000 inwoners betekenen. 

Nijkerk beschikt tot 2015 over een capaciteit van 15
tot 20 hectare bedrijventerrein (De Flier en de drie-
hoek bij de aansluiting op de A28). Uit onderzoek
van de Kamer van Koophandel blijkt, dat Nijkerk
daarnaast nog behoefte heeft aan 25 hectare bedrij-
venterrein tot 2020. Door het bestaande bedrijven-
terrein Arkervaart te herstructureren en te intensive-
ren, door een ander uitgiftebeleid en door op nieu-
we bedrijventerreinen in te zetten op meervoudig
ruimtegebruik zou de uiteindelijke ruimtevraag wel
eens mee kunnen vallen. Het gaat immers om de
bedrijvigheid en de arbeidsplaatsen en niet om de
vierkante meters.

LEESWIJZER

In de hoofdstukken “Ontstaan van landschappen,
kernen en stad” en “De waarden van het landschap”
en “Landschappelijk raamwerk” worden te koesteren
belangen en verlangens opgeroepen. Deze hoofd-
stukken bevatten de geheugensteuntjes voor de
gemeente, niet als belemmering maar als uitdaging.
Het hoofdstuk “Sociale cohesie, culturele diversiteit”
gaat in op verschillende idealen met betrekking tot
de samenleving. In het hoofdstuk “Eindeloos combi-
neren” wordt aan de hand van twee ruimtelijke basis-
modellen een scala aan groeimogelijkheden
getoond. De gemaakte keuzen voor de periode tot
2030 zijn verwoord in het hoofdstuk
“Voorkeursmodel”.

1 een uiteindelijke gezinsverdunning van 2,3 in plaats
van de hier aangenomen 2,4 betekent een extra
woningvraag van ongeveer 700 woningen, een uitein-
delijke gezinsverdunning van 2,2 betekent een extra
woningvraag van ongeveer 1.400 woningen.
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Voor aanleg van de dijk

Na aanleg van de dijk
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[ 3 ] ONTSTAAN VAN LANDSCHAP-
PEN, KERNEN EN STAD

De landschappen van Nijkerk zijn heel divers. Dat
komt door de ligging in de Gelderse Vallei, tussenn
Utrechtse Heuvel-rug en Veluwe, aan de oude
Zuiderzee. Vooral het water heeft een grote invloed
gehhad op de vorming en ontwikkeling. Ten noorden
van de stad Nijkerk heeft de zee een kleiafzetting
achhtergelaten, waardoor het landschap hier hoger
ligt dan in de achtergelegen Vallei. Vanuit de
Zuiderzzee stroomde regelmatig water de Vallei in,
dat stagneerde achter de zeekleiafzettingen. De
Vallei vuulde zich bovendien met kwelwater en regen-
water van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Ten
zuidenn en westen van de stad ontstond een groot
moeras, waarin veen groeide.

Naast het water heeft de mens de grootste invloed
gehad. Al in de 12e eeuw is de mens begonnen om
het veen- en moerasgebied rond Hoevelaken te ont-
ginnen. Mensen vestigden zich in grote boerenhofste-
den aan de tweede ontginningsas, de
Oosterdorpstraat. Rond deze tijd werden ook ver-
schillende buurtschappen gesticht, zoals
Slichtenhorst/Driedorp en Appel. De oudste is de
buurtschap Wullenhove. Deze buurtschap bestond uit
het, met een gracht versterkte, huis Berecamp en de
buitenplaatsen Salentein en Balkeschoten, die toen
hofsteden waren. Op haar gebied werd later de veste
Nijkerk gebouwd. 
Dit gebeurde nadat Nijkerk in de Gelders-Arkelse
oorlog van 1412 was platgebrand. Het oude kerk-
dorp kreeg stadsrechten en de bebouwing bij de kerk
werd voorzien van een omwalling met drie poorten.
De gekanaliseerde beek Arkervaart werd de verbin-
ding met de Zuiderzee, die een halve eeuw eerder al
met een dijk was afgeschermd van de Vallei. 

Tijdens de ontwikkeling van Nijkerk als havenstadje
werd het veen afgegraven en verkocht als brandstof.
Ten westen van de stad werd het veen op een groot-
schalige wijze vergraven, waardoor een open slagen-
landschap is ontstaan dat nu nog bestaat uit een
open, rationeel verkaveld weidelandschap. Ten zui-
den van Nijkerk vonden kleinschalige ontginningen
plaats, die resulteerden in een halfopen slagenland-
schap van houtwallen, weilanden en kleine akkers.

Tegenwoordig is dit slagenlandschap veel opener.
Door de agrarische schaalvergroting van de vorige
eeuw zijn veel houtwallen verdwenen en zijn de gren-
zen tussen het open en halfopen landschap door de
tijd heen vervaagd. 

Op de dekzandgronden ten oosten van de stad werd
het landschap ontgonnen voor de landbouw. Deze
ontginningen vonden plaats in de vorm van potstal-
cultuur en tabaksteelt. Hierdoor ontstonden het klein-
schalige kampenlandschap en de open heideontgin-
ningen. Bij de beken werden de hoeven gebouwd en
hooilanden ontwikkeld voor de veelteelt. Verder weg
van de beken ontstonden akkers voor onder meer de
tabaksteelt. Het kampenlandschap is nog altijd een
kleinschalig en besloten ‘kamerlandschap’ van heg-
gen, houtwallen, essen, akkers en kleine hooilanden. 

Op de hoger gelegen gronden, op de flanken van
het Veluwemassief, bevonden zich de heidevelden.
Het heidelandschap is door de jaren heen sterk ver-
kleind, ontgonnen en deels bebost omdat hout voor
de mijnbouw in Limburg nodig was. Op de overgang
naar de heideontginningen werden essen aangelegd.
Dit zijn hoger gelegen, veelal bolle akkers met don-
ker gekleurde aarde.

In de 17e en 18e eeuw ontwikkelde de stad Nijkerk
zich tot een belangrijk centrum van de Noordwest
Veluwe. Er werd veel tabak verbouwd en er was een
levendige handel. Naast de landbouw was de
scheepvaart een belangrijk middel van bestaan. De
welvaart van de Gouden Eeuw ging in de Franse tijd
grotendeels verloren. In de 19e eeuw werd het nats-
te gebied, het Nijkerkerveen, ontgonnen; akkerbouw
en veelteelt waren de belangrijkste economische pij-
lers. Later ontwikkelde de industrie zich door de aan-
leg van de Zuiderzeestraatweg en de spoorlijnen
Amersfoort-Zwolle en Ede-Nijkerk. 

De aanleg van de A28 en de verstedelijking van de
stad Nijkerk in noordwestelijke richting vonden plaats
in de oude zeekleipolder. Het karakteristieke open
krekenlandschap is daardoor verkleind. Ten noorden
van de snelweg is het landschap echter door de
geschiedenis heen onaangetast gebleven. De onre-
gelmatige kavelstructuur en het open landschap zijn
nog altijd goed herkenbaar.
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Arkemheense polder

Slichtenhorst
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Doornsteeg/Dammersbeek gezien vanaf A28
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Bron: Waterschap ValleiEem, Waterbeheersplan 2004 - 2007

Ecologische hoofdstructuur en verbindingen



[ 4 ] DE WAARDEN VAN HET LAND-
SCHAP

De polder Arkemheen en grote delen van het kam-
penlandschap en de heideontginningen zijn onder-
deeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De
polder is tevens aangewezen als Vogelrichtlijngebied.

Een ecologische verbindingszone is geprojecteerd
net ten zuiden van de A1, langs de Esvelderbeek. 
In het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-
Oost wordt een zoekgebied voor een robuuste ver-
binding aangegeven, die de Utrechtse Heuvelrug
verbindt met de Veluwe. Deze verbinding zou ten
oosten van Nijkerk vorm kunnen krijgen ter hoogte
van bijvoorbeeld Driedorp of Appel. 
Aangrenzend aan of binnen de ecologische hoofd-
structuur zijn specifieke gebieden aangewezen die
vallen onder de Natuurschoonwet (NSW). In deze
gebieden gelden speciale subsidieregelingen, die het
financieel aantrekkelijk maken om landgoederen te
behouden dan wel te ontwikkelen. De belangrijkste
voorwaarden hierbij zijn dat het landgoed uit mini-
maal 5 ha aaneengesloten terrein bestaat, dat een
bepaald percentage bos wordt aangelegd en dat het
gebruik van het terrein geen inbreuk maakt op het
aanwezige natuurschoon. De provincie definieert een
nieuw landgoed als een openbaar boscomplex (al
dan niet met overige gronden) met daarin een woon-
gebouw ‘van allure’ met maximaal 3 wooneenheden
en een minimale omvang van de bebossing (of ande-
re natuuraanleg) van 5 hectare. Het gebied moet
bovendien worden opengesteld. 

De oude zeekleipolder Arkemheen is een belangrijk
weidevogelgebied (Vogelrichtlijn-gebied) en overwin-
teringsgebied voor de kleine knobbelzwaan. De pol-
der ontleent zijn waarde aan eeuwenlang extensief
beheer en hoge waterstand. Daarnaast komt een bij-
zondere oeverflora voor met hier en daar zilte vege-
taties.

Het slagenlandschap (veenweidegebied en de over-
gang van veenweide naar kampen) is een leefgebied
voor amfibieën (zoals de heidekikker), vlinders en
insecten. De houtwallen doen dienst als broed- en
schuilgelegenheid voor vogels, zoogdieren en insec-
ten. Het natte slagenlandschap is een groeiplaats

voor onder meer blauwgraslanden, kwelgerelateerde
vegetaties en dopheide. Verdroging vormt voor dit
landschap een steeds grotere bedreiging, omdat
steeds minder mineraal kwelwater aan de oppervlak-
te komt. Vooral het Hoevelakense Bos heeft hiermee
te kampen. 

Het kampenlandschap en de heideontginninggen ken-
nen een grote biodiversiteit door de verscheidenheid
in grondgebruik, bodem en water. De beken zijn leef-
gebied voor vissen en amfibieën. De Breede Beek
heeft specifieke waarden en ecologische mogelijkhe-
den. De nabijgelegen hooilanden zijn een groei-
plaats voor aan kwel gerelateerde vegetaties. Het
kleinschalige landschap van bossen, houtwallen en
akkers is een uitstekend leef- en foerageergebied
voor vogels, vleermuizen, zoogdieren, vlinders en
insecten. Houtwallen zijn belangrijke groeiplaatsen
voor struweelvegetaties.
De open heidevelden zijn leefgebied voor reptielen
als de adder en de heidekikker, maar ook voor
vogels (zoals de veldleeuwerik). Bovendien zijn het
belangrijke groeiplaatsen voor struik- en dopheide.
Grote delen van het kampenlandschap en de heide-
ontginningen hebben te maken met verdroging.
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Bron: Waterschap ValleiEem, Waterbeheersplan 2004 - 2007

Bijzondere gebieden binnen grotere landschapstypen
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Bron: Streekplan Gelderland 2005

Landschapstypologie
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Economie Ecologie Cultuurhistorie Esthetiek Totaal

Zeekleipolder Arkemheen V G G G G

- Doornsteeg S S G G V

Veenweidegebied G V V V V

Overgang veenweide naar kampen S S S V S

- Hoevelakense Bos G V G G G

- Plankenburch S S V S S

- Slichtenhorst V V G G V/G

Oud kampenlandschap S/V V V G V

- Berencamp/Salentein S V G G V/G

- De Bunt S G G G G

- Appel/Appelsche Heide S V G G V/G

Heide ontginningen V S V V/G V

V/G V/G V/G V/G V/G V/GS= slecht/laag V= voldoende G= goed/groot

Waarden van huidig landschap



De verschillende landschappen zijn gewaardeerd op
hun huidige kwaliteiten. Binnen grotere landschaps-
typen zijn enkele bijzondere deelgebieden onder-
scheiden. Deels zijn dit de eerder genoemde
Natuurschoonwetgebieden en deels zijn het gebie-
den die in de Nijkerkse context een bijzondere bete-
kenis hebben (Doornsteeg, Plankenburch,
Slichtenhorst en het Hoevelakense Bos). Alle land-
schapstypen zijn beoordeeld op vier criteria:

1. economie, ofwel de huidige landbouwkundige
gebruikswaarde;

2. ecologie, ofwel de conditie van de biotopen;
3. cultuurhistorie, ofwel de eenheid en authenticiteit;
4. esthetiek, ofwel de gaafheid van de landschaps-

structuren.

Vervolgens zijn dezelfde gebieden beoordeeld op de
kansen voor de toekomst. De vier criteria zijn onver-
anderd:

1. economie: beoordeeld zijn de kansen voorrecrea-
tie en/of plattelandsvernieuwing en/of verstedelij-
king/wonen;

2. ecologie: beoordeeld zijn de toekomstopties
‘behouden, versterken en transformeren’; 

3. cultuurhistorie: beoordeeld zijn de toekomstopties
‘behouden, versterken en transformeren’;

4. esthetiek: beoordeeld zijn de toekomstopties
‘behouden, versterken en transformeren’.

Op basis van de landschapsanalyse en diverse ande-
re beleidsnota’s (zoals het reconstructieplan, het con-
cept landschapsontwikkelingsplan en het beheers-
plan van het waterschap) zijn de volgende lijnen voor
de toekomst uitgezet. 
De polder Arkemheen blijft onbebouwd, naast vee-
teelt zijn er mogelijkheden voor extensieve, natuurge-
richte recreatie, die wordt gereguleerd door een
beperkte ontsluiting, en voor routegebonden recrea-
tie (fiets- en wandelpaden, kanoroutes langs de ran-
den). Om verstoring van het gebied tegen te gaan
moet voorzichtig worden omgegaan met nieuwe
recreatieve initiatieven. Wel is het vanuit toeristisch en
cultuurhistorisch perspectief goed denkbaar dat meer
wordt gedaan met het stoomgemaal Hertog Reijnout. 
Het deelgebied Doornsteeg maakt deel uit van de
oude zeepolder. De economische gebruikswaarde en

de conditie van de huidige biotopen zijn laag.
Tegelijkertijd echter zijn de cultuurhistorische en
esthetische waarden hoog. Het gebied biedt door zijn
openheid een prachtig uitzicht op de kerktoren van
Nijkerk, en het is één van de laatste plekken waar het
landschap nog echt tot aan de stadskern raakt. De
economische toekomstmogelijkheden liggen vooral
op het vlak van recreatie en wonen. Ook ligt er een
uitdaging om het beekdal van de Dammersbeek eco-
logisch te ontwikkelen. 
In het veenweidegebied tussen Arkemheen en
Vathorst is de landbouwkundige gebruikswaarde
momenteel goed. Door aanvullend mogelijkheden te
bieden aan initiatieven voor plattelandsvernieuwing,
kan het platteland hier duurzaam vitaal blijven. 
Het overgangsgebied tussen het veenweide- en kam-
penlandschap krijgt in de huidige situatie een lage
beoordeling op de criteria landbouwkundige
gebruikswaarde, ecologie en cultuurhistorie. Dit heeft
alles te maken met de sterke versnippering van het
gebied. Economische toekomstmogelijkheden liggen
er vooral voor wonen en recreatie. Bij een verdere
verstedelijking moet veel aandacht worden besteed
aan de waterhuishouding en waterberging. 
Het Hoevelakense Bos vormt een recreatief uitloop-
gebied voor de inwoners van Hoevelaken maar zeker
ook voor Vathorst. Bovendien heeft het duidelijk ook
een bovenlokale aantrekkingskracht. Omdat de
recreatieve druk op het bos in de toekomst alleen
nog maar verder zal toenemen, worden plannen om
het bos uit te breiden gestimuleerd. Om het bos voor
de toekomst te behouden moet gezocht worden naar
mogelijkheden om de verdroging tegen te gaan. 
Met Plankenburch bedoelen we het hier het gebied
tussen de spoorlijn en de Oude Amersfoortseweg. De
economische, ecologische en esthetische waarden
van dit gebied zijn laag. Enkele grote bedrijven bepa-
len hier het beeld en de structuur van het landschap
is moeilijk afleesbaar. Voor de toekomst stellen wij
een combinatie van plattelandsvernieuwing en
wonen voor.
Slichtenhorst scoort over de hele linie hoger dan
Plankenburch. Met name de gaafheid van de land-
schapsstructuur wordt hoog gewaardeerd. Er liggen
kansen voor plattelandsvernieuwing en als stedelijk
uitloopgebied (agrarisch cultuurhistorisch park). Als
bijzonder element kan het beekdal van de Breede
Beek ecologisch worden vergraven. 
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Economie Ecologie Cultuurhistorie Esthetiek

Zeekleipolder Arkemheen R B B B

- Doornsteeg R/W V V V

Veenweidegebied P B B B

Overgang veenweide naar kampen R/W V T T

- Hoevelakense Bos R V B B

- Plankenburch P/W V B V

- Slichtenhorst P V B V

Oud kampenlandschap P/R B B B

- Berencamp/Salentein R V V V

- De Bunt P/R V V V

- Appel/Appelsche Heide P V B B

Heide ontginningen P B V V

V/G V/G V/G V/G V/GR= recreatieve kansen P= kansen voor plattelandsvernieuwing W= kansen voor wonen B= behouden V=

versterken T= transformeren

Kansen voor toekomstig landschap



Het oude kampenlandschap staat economisch onder
druk. Agrarische schaalvergroting is moeilijk inpas-
baar in het kleinschalige, besloten landschap. In de
toekomst zal het accent liggen op een combinatie
van plattelandsvernieuwing en recreatie (zoals bed &
breakfast, kamperen bij de boer). 
De oude buitenplaatsen Berencamp en Salentein val-
len onder de Natuurschoonwet. De landbouwkundi-
ge gebruikswaarde is laag, maar de potenties als
recreatief, stedelijk uitloopgebied zijn groot. 
Ook De Bunt is een Natuurschoonwetgebied. Ook
hier is de landbouwkundige gebruikswaarde laag.
Een combinatie van plattelandsvernieuwing en
recreatie met een sterk accent op natuur is het toe-
komstperspectief. Er liggen ecologisch zeer interes-
sante mogelijkheden om schone kwel te benutten. 
Als laatste Natuurschoonwetgebied noemen we het
gebied rond Appel en de Appelsche Heide. Ook hier
geldt weer dat de landbouwkundige gebruikswaarde
laag is, maar dat er wel kansen zijn voor plattelands-
vernieuwing. Nieuwe landgoederen kunnen in deze
zone bijdragen aan het creëren van een schakel in de
gewenste robuuste verbinding tussen Veluwe en
Utrechtse Heuvelrug. 
De heideontginnningen tenslotte functioneren vol-
doende voor de landbouw. Er moet voor gewaakt
worden dat de karakteristieke rasterstructuur van de
heidevelden bewaard en liever nog versterkt wordt,
ook als in de toekomst schaalvergroting plaatsvindt.
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Groene ruggengraat

Waterhuishouding



[ 5 ] LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK 

De toekomstige verstedelijking moet zich concentre-
ren in het gebied rondom en tussen de bestaande
kkernen. Voor dit gebied is een landschappelijk raam-
werk opgesteld. Liever dan het zoekgebied voor veer-
stedelijking te beschouwen als één grote bouwlocatie
en straks te beginnen met bouwrijp maken, iss er in de
ontwikkelingsvisie voor gekozen om het landschap
eerst waarderijp te maken. Zelfs als beslloten zou
worden om geen enkele nieuwe woning meer te bou-
wen na 2015, zijn er toch bepaalde ingrepeen in het
landschap nodig om de cultuurhistorische en ecolo-
gische waarden te versterken, om structuuren beter te
kunnen ervaren, en om mogelijkheden te bieden
voor recreatie en waterberging.

Een eerste belangrijk onderdeel van het landschap-
pelijk raamwerk is de groeene ruggengraat.  Tijdens
de totstandkoming van de ontwikkelingsvisie zijn dis-
cussies met de bevolking gevoerd over de identiteit

van de gemeente. Daaruit kwam duidelijk naar voren
dat Nijkerk een gemeente is met drie afzonderlijke
kernen met elk een sterke eigen identiteit, maar dat
een gezamenlijke identiteit vooralsnog ontbreekt.
Grote waarde werd gehecht aan het behouden van
de afzonderlijke kernen en identiteiten. Zorgen wer-
den geuit over de groene ruimtes daartussen.
Immers, als je daar niet bewust mee omgaat, bestaat
het gevaar dat langzaam maar zeker één groot aan-
eengesloten stedelijk gebied ontstaat van Nijkerk tot
Hoevelaken.
Op het niveau van de hele gemeente is het gevoel
van onderlinge verbondenheid beperkt, terwijl dat in
de afzonderlijke buurten, wijken en kernen wél sterk
aanwezig is. We hebben daarom gezocht naar een
nieuwe toevoeging die kan bijdragen aan een geza-
menlijke identiteit voor de gemeente als geheel, iets
dat samenbindt en waar alle inwoners trots op kun-
nen zijn. Hiervoor stellen we een brede landschappe-
lijke zone langs de A28 voor, van Arkervaart tot aan
de Laak, die een praktische functie heeft als water-
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Landschappelijk raamwerk
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Landgoed Hoevelaken Hoevelakense Bos

Verbrede Laak Beekdal

IMPRESSIE ELEMENTEN LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK
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berging voor het stedelijke gebied maar die ook ont-
wikkeld kan worden voor ecologie, gebruikt kan wor-
den voor bijvoorbeeld sport, recreatie en cultuur,
voor hoogwaardige bedrijvigheid in een landschap-
pelijke setting en voor een ontsluitingsweg die de
Amersfoortseweg deels kan ontlasten. 
In deze zone vinden we nog de restanten van de
Nyhe Rhijn. Begin 1500 is Karel van Gelre begonnen
met de aanleg van een 8 m breed kanaal dat de Rijn
met de Zuiderzee zou verbinden. Uiteindelijk is
slechts 4 km gegraven. Restanten van en herinnerin-
gen aan dit kanaal vinden we nu nog terug in het
gebied ten zuiden van Corlaer, en verderop in het
slagenlandschap ten westen van de A28, in land-
schapslijnen en slootjes die schuin op de overheer-
sende kavelrichting staan, en in de naam van de
boerderij “De Rijn”.  Deze herinneringen moeten
worden gekoesterd bij de verdere inrichting van de
zone.

Het landschappelijk raamwerk wordt verder opge-
bouwd uit de volgende elementen.

De Laak wordt verbreed en geschikt gemaakt voor
recreatieve doeleinden en natuurontwikkeling. Dit
wordt gedaan om de toenemende recreatieve druk af
te leiden van het kwetsbare Arkemheen. Met de
inrichting van natuurvriendelijke oevers aan de zijde
van de polder kan de recreatieve druk worden afge-
schermd van broedende vogels in de polder. Het is
niet de bedoeling dat motorboten in De Laak gaan
varen, daarom wordt een breedte van 7-8 m voorge-
steld. Kano’s, roeiboten en fluisterboten kunnen
elkaar dan moeiteloos passeren. Ook de Nieuwe
Laak wordt verbreed. Hierdoor wordt het gebied rond
Nijkerkerveen ruimtelijk helder afgebakend en wor-
den mogelijkheden gecreëerd om het veenlandschap
met watergangen verder te geleden en te dooraderen.

Als een groene ader vormt De Veenwal een recht-
streekse recreatieve verbinding tussen
Hooglanderveen in Vathorst, het Hoevelakense Bos,
het Houtwallenlandschap en het Landgoed-erenmo-
zaïek. De route loopt over bestaande wegen, waar-
langs boerderijen en woningen liggen. De bestaande
wegen worden door enkele ingrepen omgevormd tot
aantrekkelijke groene routes, bijvoorbeeld door de
wegen autoluw te maken, laanbeplanting te herstel-

len of aan te brengen, door het concentreren van
recreatieve voorzieningen en door uitsluitend wonin-
gen op grote kavels toe te laten. De recreatieve voor-
zieningen kunnen speeltuinen, paardenweitjes of bij-
voorbeeld tuincomplexen zijn. 

Het Hoevelakense Bos is een langgerekt bos dat een
belangrijke schakel in de verbinding tussen de
Eemvallei, het Bekenlandschap en het
Houtwallenmozaïek vormt. Het bos wordt momenteel
uitgebreid in oostelijke richting. Met de aanleg van
De Veenwal wordt de bereikbaarheid vanuit Vathorst
en Hoevelaken verbeterd. Het smalle zandpad waar-
mee De Veenwal het Hoevelakense Bos doorkruist
wordt verbreed tot een fietspad. Onderzocht zou
moeten worden welke recreatieve functies aan het
bos toegevoegd zouden kunnen worden, zoals een
beeldentuin of natuurtuin.

Het Houtwallenlandschapp bij Slichtenhorst en tussen
Nijkerkerveen en Hoevelaken wordt versterkt door
nieuwe houtwallen aan te leggen. Hiermee wordt de
landschapsstructuur geaccentueerd, en wordt het van
oudsher aanwezige verschil tussen het halfopen sla-
genlandschap ten oosten van de A28 en het open
landschap ten westen daarvan weer zichtbaar
gemaakt.

De Beken die door het Houtwallenmozaïek lopen
worden opgewaardeerd tot groene aders voor natuur
en recreatie. Het gaat dan om de Strijlandsche Beek
en Breede Beek (natuurontwikkeling) die samenko-
men in de Dammersbeek. Door verbreding van de
beekdalen wordt meer ruimte gecreëerd voor een
meer natuurlijke, meanderende beekloop.
Oeverzones worden verbreed en beplant. Op enige
afstand van de oevers worden wandel- en fietspaden
aangelegd.

Water is een belangrijk onderdeel van het land-
schappelijk raamwerk. Het watersysteem van Nijkerk
ligt in de invloedssfeer van de Veluwe, Utrechtse
Heuvelrug en het Randmeer. Vanuit de Veluwe wordt
Nijkerk gevoed door een stelsel van beken en kwel-
water. Ook vanuit de Utrechtse Heuvelrug vindt voe-
ding met kwelwater plaats. Aan de noordzijde wordt
in droge perioden water ingelaten vanuit het
Randmeer. Door de invloed van deze drie watersyste-
men is er altijd relatief schoon water aanwezig. 
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IMPRESSIE A28-ZONE

Varen langs de snelweg Parkachtig werklandschap

Ecologie en recreatie Grote waterberging



Het is voor de toekomst essentieel dat bovendien vol-
doende oppervlaktewater aanwezig is om water te
bergen en vast te houden. 
Op elke hectare nieuwe verstedelijking die wordt
aangelegd zal daarom 0,12 hectare waterberging
worden gerealiseerd. In de landschappelijke zone
langs de A28 wordt uitgegaan van een groot opper-
vlak aan waterberging, om de negatieve effecten van
verdere verstedelijking te compenseren. Als de nieu-
we waterstructuur kan worden aangesloten op het
schoonwatercircuit van de wijk Corlaer, kan deze bij-
dragen aan een verhoging van het grondwaterpeil.
Dit zal dit een gunstig effect hebben op de lokale
waterhuishouding en op die van de flanken van de
Veluwe. Door verhoging van het grondwaterpeil zal
de vallei immers minder water onttrekken aan de
Veluwe en daarmee een bijdrage leveren aan de
bestrijding van verdroging. Op lokaal niveau zorgt
verhoging van de grondwaterstand ervoor dat de
venige bodem rond Nijkerkerveen niet verdroogt en
levert het een bijdrage aan het bestrijden van de ver-
droging van het Hoevelakense bos. 
Het zou geweldig zijn als de verbrede Laak via het
nieuwe water in de zone langs de A28 verbonden
zou kunnen worden met de Arkervaart. We hebben
hier echter te maken met verschillende waterpeilen
(De Laak ligt 1.10 m hoger dan de Arkervaart), zodat
het niveauverschil met sluizen overbrugd zou moeten
worden.
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Sociaal raamwerk

Economisch raamwerk



[ 6 ] SOCIALE COHESIE, CULTURELE 
DIVERSITEIT

Naast een landschappelijk raamwerk, onderscheiden
we ook een sociaal raamwerk (de gemeenschappen
vann de stad, kernen en buurtschappen), een econo-
misch raamwerk (landbouw, bedrijventerreinen en
centrra met bedrijvigheid, detailhandel en horeca) en
een voorzieningenraamwerk (scholen, kinderdagver-
bllijven, medische centra, zorgvoorzieningen, biblio-
theek/buurthuizen en sportvoorzieningen). Samen
vormen deze raamwerken het ‘cement’ dat de
gemeente bindt. In de toekomst zullen er wijzigingen
optredden binnen de verschillende raamwerken,
omdat de gemeente groter groeit en er daardoor een
grotere beehoefte zal zijn aan bepaalde voorzienin-
gen. Veranderingen zullen echter ook optreden als
autonome processen, los van de verdere groei van
de gemeente. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de
veranderiingen die zich zullen voltrekken in de land-
bouw of aan de toenemende vergrijzing en de daar-

mee saamenhangende vraag naar zorgvoorzieningen.
Het is belangrijk om nu al over dergelijke processen
na tee denken en er, waar mogelijk, op te anticiperen
in de ontwikkelingsvisie.

Nijkerk heeft een markante en centrale positie in de
Gelderse Vallei. Als schakel tussen de Randstad en de
Veluwe ligt Nijkerk enerzijds op een knooppunt van
hoogwaardige infrastructuur, anderzijds aan de rand
van uitgestrekte natuur- en recreatiegebieden. Voor
industrie, transport, dienstverlening, recreatie, stedelijk
en landelijk wonen, sociaal-maatschappelijke voorzie-
ningen en onderwijs (tot en met VWO) is in Nijkerk een
compleet en hoogwaardig aanbod aan locaties en
voorzieningen voorhanden.
Enkele uitgesproken sterke punten van Nijkerk zijn de
sterke gemeenschapszin, een gedifferentieerd vereni-
gingsleven, goede zorgvoorzieningen, een lage
werkloosheid en een beroepsbevolking die in even-
wicht is met het aantal arbeidsplaatsen. Zwwakke pun-
ten zijn een tekort aan betaalbare woningen vooral
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Gemeenschappen en afstanden

Binding met de omgeving vanuit de woning



voor starters en jongeren, de leefbaarheid in de
kleinste kernen en buurtschappen, een beperkt aan-
bod aan culturele voorzieningen, het extensieve
ruimtegebruik op bedrijventerreinen, een slechte
bereikbaarheid in de spits, overlast van sluipverkeer
en een afnemende vitaliteit van het platteland. 

Een sterke gemeenschapszin en sociale cohesie han-
gen nauw samen met de omvang van leefgemeen-
schappen en met de aanwezigheid van ontmoetings-
plaatsen daarbinnen. In zijn algemeenheid kan
gesteld worden dat de anonimiteit en het individua-
lisme toenemen naarmate de gemeenschap groter
wordt. Sociologische studies geven een aantal ken-
getallen voor de omvang van verschillende soorten
gemeenschappen:

Bewonersorganisaties functioneren het best in eenhe-
den van 500-1500 personen, dus op het niveau van
een grotere buurtschap, een dorp of een buurt bin-
nen een stad. 

Het begrip binding kan ook worden gerelateerd aan
afstanden gemeten vanuit de woning. De verbonden-
heid met de leefomgeving is het grootst op een
afstand tot ongeveer drie blokmaten (ca 150 m)
rondom de eigen woning. Tot een afstand van 500
meter blijft er sprake van een duidelijke samenhang.
Dit is niet verwonderlijk als je bedenkt dat dit een
maat is die ongeveer overeenkomt met de afmetin-
gen van middeleeuwse stadscentra. Gemeen-
schappen kunnen zich uitstrekken tot 500 maar ook
wel tot 1500 meter. Alles daarbuiten, maar zeker
vanaf 2500 meter, wordt door mensen als ‘alien
space’ ervaren. 
Deze sociologische theorieën zijn gebaseerd op het
concept van de compacte en complete stad, waarin
wonen, werken en vrije tijd zich volledig afspelen bin-

nen de stad. Met de opkomst van mobiliteit en stede-
lijke netwerken lijken deze gemeenschapstheorieën
misschien achterhaald, omdat afstanden steeds mak-
kelijker overbrugbaar zijn geworden en de meeste
mensen al lang niet meer wonen, werken en recreë-
ren op één plek maar op een veelheid van plekken.
Tegelijkertijd zien we echter ook een duidelijke tegen-
beweging in de samenleving, een verlangen naar
meer geborgenheid en saamhorigheid, een reactie
op het individualisme. 

In de gemeente Nijkerk, die terecht trots is op haar
sterke gemeenschapszin, sociaal-maatschappelijke
voorzieningen en verenigingsleven, kiezen we daar-
om graag voor een benadering van de toekomstige
bouwopgave die recht doet aan verschillende groot-
tes en vormen van gemeenschappen: gedifferenti-
eerd wonen.

Deze ruimtelijke ontwikkelingsvisie kent een hoger
doel. De ontwikkelingsvisie moet voor de toekomst
ruimte en structuur bieden aan veranderingen en
nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, de kleine
en grotere kernen en de stad. Als er niets gebeurt dan
vergrijst Nijkerk, lopen de kernen leeg, verdwijnen er
belangrijke voorzieningen en neemt de vitaliteit van
het platteland verder af. Deze veranderingen en ont-
wikkelingen moeten het mogelijk maken dat de jeugd
en jonge gezinnen binnen de gemeente Nijkerk kun-
nen blijven wonen en werken. Daarnaast moet er vol-
doende ruimte zijn voor de grote kracht van Nijkerk,
de bedrijvigheid. De initiatieven en de betrokkenheid
van lokale ondernemers zijn zeer belangrijk voor de
ontwikkeling en leefbaarheid van het buitengebied,
de kernen en de stad. Dit betekent dat er samen met
lokale ondernemers gezocht moet worden naar ruim-
telijke kansen en mogelijkheden om de bedrijvigheid
in Nijkerk te stimuleren. Deze kansen liggen er niet
alleen op de bestaande bedrijventerreinen, maar ook
in nieuw bedrijventerrein (bijvoorbeeld voor de crea-
tieve industrie), de dorpen (vooral in Nijkerkerveen
en omgeving) en in het buitengebied (recreatie, plat-
telandsvernieuwing en in vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing).

Op dit moment zijn de boeren de grootste beheer-
ders van het landschap. In de toekomst zal dat gelei-
delijk gaan veranderen. Er zullen veel boeren stop-
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Gemeenschap Personen Woningen

Cluster 20-30 10

Klein buurtschap 200-500 80-200

Groot buurtschap/dorp 500-2000 200-800

Wijk/gemeenschap 2000-5000 800-2000
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Schoolstraat (ten oosten van Nijkerkerveen) 

Buurtschap Driedorp



pen, waardoor boerderijen en landbouwgronden
vrijkomen. Regionaal houdt tot 2020 50% van de
boerenbedrijven op te bestaan. Het gaat dan om
ruim 2000 agrarische bedrijven. Dat biedt allerlei
kansen voor meer recreatie in de agrarische land-
schappen, bijvoorbeeld in de vorm van “bed and
breakfast”. Daarnaast biedt het kansen voor nieuwe
vormen van bewoning van de agrarische landschap-
pen. Ook zijn er mogelijkheden voor allerlei vormen
van bedrijvigheid. Deze transformatie van het lande-
lijk gebied zal plaatsvinden als een organisch en
autonoom proces. Dit proces zal zich geleidelijk en
over vele jaren voltrekken. Daarnaast zijn nu al plek-
ken aan te wijzen, waar in de vorm van enclaves in
het landschap nieuwe bewoners worden toegelaten
in kleine, saamhorige leefgemeenschappen. Soms
kan daarbij het motto “eerst geven, dan nemen” wor-
den gehanteerd. Hiermee bedoelen we dat nieuwe
bewoning wordt toegelaten in ruil voor de aanleg of
versterking van natuur, landschap en ecologie. Dit
wordt ook wel de zogenaamde “rood voor groen of
blauw”- constructie genoemd. 

Het gaat hier niet alleen om het voorzien in de vraag
naar landelijk wonen, maar ook om de behoefte aan
economische dragers, en de zorg voor de kwaliteit
van landschap en architectuur. Trefzekere plannen
op dit gebied vinden hun onderbouwing in een gede-
gen analyse van het omliggende landschap. Bouwen
in het buitengebied is geen eenvoudige opgave; er
moet ruimte gevonden en geboden worden, maar er
moet ook op kwaliteit worden gestuurd. Voor de
opdrachtgevers en ontwerpers is het de uitdaging om
kwaliteiten toe te voegen die de prestaties van de
vorige generaties op zijn minst zullen evenaren. 

In het buitengebied van Nijkerk kunnen in totaal zo’n
500 woningen worden gebouwd. 
Om de leefbaarheid in de drie kleine kernen Appel,
Driedorp en Kruishaar te vergroten wordt ruimte
geboden aan 150 nieuwe woningen. Deze drie ker-
nen zijn ontstaan als kampenontginningen langs lin-
ten. Ze worden gekarakteriseerd door een afwisse-
ling van open, onbebouwde ‘kamers’, boskamers en
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Wonen in kampenlandschap Rand van nieuw dorp

Nieuw Landgoed Hoevelaken Nieuw landgoed in bos

IMPRESSIE ‘BUITEN WONEN’



woonkamers (bebouwde percelen). Wanneer nieuwe
woningen aan de kernen worden toegevoegd, moet
dit gebeuren op een wijze die past bij de karakteris-
tiek. Dit betekent dat niet gekozen wordt voor het
‘opvullen’ van alle lege veldjes of voor één compac-
te uitbreiding aan de rand van de kern, maar dat
zorgvuldig het patroon van open, bos en bebouwd
wordt voortgezet. 
Nieuwe landgoederen of buitenplaatsen kunnen wor-
den gerealiseerd in de gebieden die vallen onder de
Natuurschoonwet: Berencamp/ Salentein, De Bunt
en delen van de Appelsche Heide. Wij gaan ervan uit
dat in deze gebieden in totaal ongeveer 50 wonin-
gen worden gerealiseerd, gemiddeld 5-10 woningen
per landgoed. De huidige regeling maakt slechts 2-
3 woningen per landgoed mogelijk. Vanuit het ide-
aalbeeld van kleine gemeenschappen vinden wij een
omvang van 5-10 woningen per landgoed echter
meer wenselijk. Landgoedwoningen zijn typische
voorbeelden van rood voor groen constructies, waar-
bij woningen worden ingezet om natuurdoelstellin-
gen te realiseren.
Als laatste woonmogelijkheid in het buitengebied is
er de ruimte voor ruimte regeling, die voorziet in een
verruiming van het aantal woningen bij boerenbedrij-
ven nadat het bedrijf is opgehouden te bestaan. De
lege stallen mogen in zo’n geval worden gesloopt en
op beperkte schaal vervangen worden door woonbe-
bouwing. De capaciteit van deze woonmogelijkheid
schatten we in op 200-300 woningen. 

Het toevoegen van woningen in het buitengebied kan
ook niet worden losgezien van het ontplooien van
nieuwe sociaal-economische perspectieven voor en
door plattelandsbewoners. Het toevoegen van
woningen levert uiteindelijk werk op en draagvlak
voor uiteenlopende voorzieningen. Door het meer
efficiënt organiseren van voorzieningen in de vorm
van multifunctionele centra voor onderwijs, sport,
verenigingsactiviteiten en wellicht kleine dorpswinkels
kan de leefbaarheid en gemeenschapszin in het bui-
tengebied en in de kleine kernen toenemen.
Aanvullend zullen nieuwe organisatievormen van ver-
voer en nieuwe toepassingen van informatie- en
communicatietechnieken het isolement van de platte-
landsbewoners verkleinen. Voorbeelden hiervan zijn
openbaar vervoer op bestelling, met kleine busjes die
ook fietsen kunnen meenemen en bestellingen voor

dagelijkse boodschappen via internet. Het staat de
plattelandsbewoners vrij om initiatieven te nemen op
het gebied van recreatie en toerisme. De stedeling
staat open voor sportarrangementen en korte vakan-
ties in de vorm van kamperen, logeren of werken bij
de boer.

[ 31 ]]



[ 32 ]

19801965 2005

Model nieuwe kernModel nieuwe dorpenZoeklocaties verstedelijking



[ 7 ] EINDELOOS COMBINEREN

De gemeenteraad heeft in 2002 besloten om drie
scenario’s van bevolkingsgroei te laten onderzoeken
in de ontwikkelingsvisie: beheerste groei, sterke groei
en zeer sterke groei. Deze opdracht is vertaalld in een
uiteindelijk aantal inwoners in 2030 van 45.000,
55.000 of 65.000. Het waren willekeurige aaantallen;
deze moesten niet worden gezien als reële verwach-
tingen van inwonertallen die persé bereeikt zouden
moeten worden, maar veel meer als een hulpmiddel
om verschillende ruimtelijke modellen tee kunnen
tekenen.

Op dit moment wonen er in de gemeente Nijkerk
38.000 mensen in 14.000 woningen. Tot 2015 zul-
len in ieder geval nog zo’n 1.700 woningen worden
bijgebouwd op locaties die nu al bekend of in ont-
wikkeling zijn (zie bijlage). In 2015 zijn er dus
15.700 woningen, dat is ons rekenkundige vertrek-
punt.

De gemiddelde woningbezetting ligt met 2,7 perso-
nen per woning nu in Nijkerk iets boven het landelijk
gemiddelde. Er is echter een landelijke trend gaande
die aangeeft dat de gemiddelde woningbezetting de
komende jaren zal blijven afnemen. We nemen aan
dat de gemiddelde woningbezetting tussen nu en
2030 zal dalen tot 2,4. 

We hebben hiervóór becijferd dat het buitengebied
van Nijkerk plaats kan bieden aan 500 woningen.
Dan resulteert de volgende opgave voor woning-
bouw in het zoekgebied dat we hebben gedefinieerd
voor de verstedelijking:

Scenario 1 ruim 2.500 woningen
Sceenario 2 bijna 7.000 woningen
Scenario 3 bijna 11.000 woningen

In de voorgaande hoofdstukken zijn de idealen
beschreven en zijn de waarden en potenties van het
landschap voor het hele gemeentelijke grondgebied
bepaald. Daarmee is ook de contramal vastgelegd.
Deze contramal geeft aan welke gebieden land-
schappelijk minder waardevol zijn en waar verstede-
lijking zou kunnen plaatsvinden. In grote lijnen gaat
het om enkele locaties direct grenzend aan de

bebouwde kommen van Nijkerk en Hoevelaken en
om het gebied rond Nijkerkerveen. 
Binnen het landschappelijk raamwerk zijn verschillen-
de zoeklocaties voor verstedelijking onderzocht.
Sommige daarvan zijn ‘logische’ locaties vanuit de
gedachte van het afronden van de stad, maar zijn
vanuit andere invalshoeken (bijvoorbeeld in verband
met milieuzones) minder gewenst. We hebben voor
het gebied waarin de meeste woningen gebouwd
moeten worden, het gebied rond Nijkerkerveen, twee
verschillende ruimtelijke modellen geschetst: nieuwe
dorpen of een nieuwe kern.

De potentiële zoeklocaties zijn:

o Luxool, Doornsteeg en Plankenburch in Nijkerk. 
o Middelaar Oost in Hoevelaken
o de omgeving van Holkerveen en Nijkerkerveen
o het houtwallenlandschap tussen Hoevelaken en

De Laak
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Met deze locaties zijn eindeloos veel verschillende
combinatiemogelijkheden denkbaar. We laten er hier
(slechts) vier zien. Steeds is gezocht naar combinaties
van locaties die recht doen aan de idealen en de
waarden van het landschap, en die qua woningaan-
tallen ongeveer overeenkomen met de scenario’s. De
eerste variant biedt plaats aan ongeveer 3.500
woningen en komt daarmee ongeveer overeen met
het scenario “beheerste groei”, ofwel 45.000 inwo-
ners. De laatste variant is tevens de maximale vari-
ant: alle beschikbare locaties zijn hierin benut. De
capaciteit van dit model is ongeveer 7.500 wonin-
gen. Dit model vertegenwoordigt het scenario “ster-
ke groei” ofwel 55.000 inwoners. De twee andere
varianten zijn “tussenmodellen” qua woningaantal-
len, circa 4.900 respectievelijk 5.500 woningen.

De verschillende modellen laten zien dat er ruimte is
om de bevolking uiteindelijk te laten groeien tot
45.000 of 55.000 inwoners. Een inwonertal van
65.000 is niet haalbaar, daarvoor is het landschap te

kwetsbaar en te waardevol. Groei mag ook nooit een
einddoel op zich zijn. 

Op de discussieavonden die met de inwoners van de
gemeente over de ontwikkelingsvisie zijn gehouden,
is de mogelijke groei uitgebreid besproken. Breed
leeft bij de bevolking de wens om woningen te bou-
wen naar behoefte en om de gemeente beheerst te
laten groeien, ongeveer zoals de gemeente in de
laatste tien jaar is gegroeid. Als die beheerste trend
zich doorzet tot 2030, zou de gemeente dan onge-
veer 45.000 inwoners tellen. 
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[ 8 ] VOORKEURSMODEL

Van de twee ruimtelijke basismodellen “nieuwe dor-
pen” en “een nieuwe kern” is een duidelijke voorkkeur
uitgesproken voor de nieuwe dorpen. Het dorpenmo-
del biedt meer flexibiliteit, is makkelijker tte faseren en
sluit beter aan bij de gedachte van gemeenschapszin
en sociale cohesie. Het voorkeursmoodel is opge-
bouwd uit de volgende elementen.

Het landschappelijk raamwerk wordt aangelegd en
versterkt om het gebied waarderijp te maken, zelfs als
er geen woning meer zou worden gebouwd na
2015.

In het buitengebied kunnen ongeveer 500 woningen
worden gebouwd. In de drie kleine kernen Appel,
Driedorp en Kruishaar wordt ruimte geboden aan
150 nieuwe woningen. Het gaat hier niet om ‘tradi-
tionele’ uitbreidingsbuurtjes. Als er gebouwd wordt
moet dat gebeuren op een wijze die past bij de
karakteristiek van de kampenontginningen. Dit bete-
kent dat niet gekozen wordt voor het ‘opvullen’ van
alle lege veldjes of voor één compacte uitbreiding
aan de rand van de kern, maar dat zorgvuldig het
patroon van open, bos en bebouwd wordt voortge-
zet. Nieuwe landgoederen of buitenplaatsen kunnen
worden gerealiseerd in de gebieden die vallen onder
de Natuurschoonwet: Berencamp/Salentein, De Bunt
en delen van de Appelsche Heide. Wij gaan ervan uit
dat in deze gebieden in totaal ongeveer 50 wonin-
gen worden gerealiseerd, gemiddeld 5-10 woningen
per landgoed. De huidige regeling maakt slechts 2-
3 woningen per landgoed mogelijk. Vanuit het ide-
aalbeeld van kleine gemeenschappen vinden wij een
omvang van 5-10 woningen per landgoed echter
meer wenselijk. Landgoedwoningen zijn typische
voorbeelden van rood voor groen constructies, waar-
bij woningen worden ingezet om natuurdoelstellin-
gen te realiseren. Als laatste woonmogelijkheid in het
buitengebied is er de ruimte voor ruimte regeling, die
voorziet in een verruiming van het aantal woningen
bij boerenbedrijven nadat het bedrijf is opgehouden
te bestaan. De lege stallen mogen in zo’n geval wor-
den gesloopt en op beperkte schaal vervangen wor-
den door woonbebouwing. De capaciteit van deze
woonmogelijkheid schatten we in op 200-300
woningen.

Er zijn vier locaties opgenomen direct grenzend aan
het stedelijk gebied van de kernen Nijkerk en
Hoevelaken: Luxool, Plankenburch, Doornsteeg en
Middelaar Oost. 
Luxool is gekozen omdat deze locatie dicht bij het
centrum (de voorzieningen) ligt en daarom uitermate
geschikt is om voor woningbouw te ontwikkelen.
Door de ligging is ook een relatief hoge dichtheid
van 30 woningen per hectare mogelijk, zodat de
ruimte efficiënt wordt benut. De locatie is in het voor-
keursmodel verkleind ten opzichte van eerder gete-
kende modellen. Dit is gedaan vanwege de aanwe-
zigheid van hoogspanningslijnen en de in beweging
zijnde wetgeving hieromtrent. We schatten voorlopig
in dat op de locatie Luxool ongeveer 350 woningen
kunnen worden gebouwd. Dit aantal kan nog lager
uitvallen wanneer de regelgeving over afstanden
rond hoogspanningslijnen is vastgesteld. Een voor-
waarde voor ontwikkeling is wél, dat de sportvelden
een goede, nieuwe locatie krijgen. Hiervoor is ruim-
te gereserveerd in de landschappelijke zone langs de
A28.
Plankenburch is eveneens een geschikte locatie voor
woningbouw. Landschappelijk is de locatie aanmer-
kelijk lager gewaardeerd dan het aangrenzende
Slichtenhorst. De locatie wordt duidelijk begrensd
door de Oude Amersfoortseweg; deze weg beschou-
wen we als de (niet te overschrijden) grens tussen
Slichtenhorst en Plankenburch. Op Plankenburch kan
in een lage dichtheid gebouwd worden, we gaan uit
van 15 woningen per hectare. Belangrijk is dat de
openheid en zichtlijnen naar Slichtenhorst worden
behouden. De capaciteit is geraamd op 400 wonin-
gen. De gemeenteraad heeft bepaald dat het gebied
Plankenburch pas als zoeklocatie wordt onderzocht
op het moment dat de raad heeft vastgesteld dat de
andere zoeklocaties voor woningbouw geen of
onvoldoende mogelijkheden bieden.
De locatie Doornsteeg is als bouwlocatie aange-
merkt vanwege de ligging aansluitend aan het stede-
lijk netwerk, de goede bereikbaarheid en de nabij-
heid van voorzieningen. Het aanwijzen van het
gebied Doornsteeg als mogelijke bouwlocatie sluit
aan bij bestaande ideeën van de gemeente. Om het
gebied als bouwlocatie te kunnen ontwikkelen zijn al
enige stappen gezet (grondverwerving). De gemeen-
teraad heeft uitgesproken dat  het voor de hand ligt
het gebied Doornsteeg als eerste IOV-locatie te ont-
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wikkelen. We vinden het van groot belang dat de
landschappelijke relatie aan weerszijden van de snel-
weg op deze plek behouden blijft, evenals het zicht
op de kerktoren. Er zal daarom geen geluidswal wor-
den aangelegd. Bovendien hebben we een stevige
maat nodig om de landschappelijke zone langs de
A28 te kunnen inrichten, én we hebben te maken met
steeds strenger wordende normen ten aanzien van
luchtkwaliteit. Een landschappelijk element dat bin-
nen Doornsteeg opwaardering verdient is het beek-
dal van de Dammersbeek, dat een onderdeel vormt
van het landschappelijk raamwerk. In een dichtheid
van 25 woningen per hectare kunnen ongeveer 750
woningen worden gerealiseerd. Afhankelijk van
onder andere de eisen met betrekking tot luchtkwali-
teit kunnen er mogelijk meer woningen worden
gerealiseerd.
Middelaar Oost is een locatie die kan voorzien in de
opvang van de eigen woningbehoefte van
Hoevelaken. Er wordt alleen ten zuiden van de
Oosterdorpstraat gebouwd om De Veenwal een zo
groen mogelijke uitstraling te laten behouden. Een
belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van deze
locatie is dat de bereikbaarheid en ontsluiting van
Hoevelaken zijn gewaarborgd. Bij een dichtheid van
20 woningen per hectare, kunnen maximaal 400
woningen worden gerealiseerd.

De kern Holkerveen wordt uitgebreid tot een vol-
waardig dorp naast de kern Nijkerkerveen, dat ver-
der uit kan breiden, en twee nieuwe dorpen. Bij een
dichtheid van 20 woningen per hectare kunnen in
totaal 3100 woningen worden gebouwd. In dit
gebied zijn al veel bestaande woningen aanwezig,
die zoveel mogelijk zullen worden ingepast in de
(nieuwe) dorpen. Door de bestaande kernen te laten
groeien blijft of komt er draagvlak voor een zeker
minimum voorzieningenniveau. Ook in de nieuwe
dorpen is het van belang dat er bepaalde voorzienin-
gen worden gerealiseerd, zodat een gemeenschap
zich kan ontwikkelen en mensen plekken hebben
waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Tussen de Laak en
Nieuwe Laak wordt een fijnmazige nieuwe water-
structuur aangelegd, niet alleen als waterberging
maar ook om bij te dragen aan de identiteit en bele-
vingswaarde van de dorpen. Tussen de dorpen
onderling worden ruime maten opengehouden voor
het karakteristieke houtwallenlandschap. Deze open

groenzones garanderen het los van elkaar blijven
van de kernen in het dorpenmodel en dragen op die
wijze bij aan het dorpsgevoel en een eigen identiteit
van de afzonderlijke kernen.

Tussen Hoevelaken en De Laak kunnen Nieuwe
Landdgoederen worden gebouwd in het houtwallen-
landschap, dat daarmee tevens een (openbare)
recreatieve functie krijgt en de toenemende recreatie-
ve druk op het Hoevelakense Bos helpt op te vangen.
De capaciteit van deze locatie bedraagt maximaal
200 woningen. 

Het voorkeursmodel heeft een maximale capaciteit
van 5.200 woningen in het gebied dat als zoekloca-
tie voor de verstedelijking is aangegeven. Het lande-
lijk gebied heeft een capaciteit van 500 woningen.
De totale capaciteit van het voorkeursmodel
bedraagt dus 5.700 woningen. Als alle locaties in het
voorkeursmodel daadwerkelijk benut worden, dan
heeft Nijkerk in het eindplaatje 21.400 woningen (=
14.000 + 1.700 + 5.700). Als de gemiddelde
woningbezetting 2,4 bedraagt, dan betekent dit een
maximum inwonertal van ruim 51.000. 

De gemiddelde woningbezetting ligt met 2,7 perso-
nen per woning nu in Nijkerk iets boven het landelijk
gemiddelde. Er is echter een landelijke trend gaande
die aangeeft dat de gemiddelde woningbezetting de
komende jaren zal blijven afnemen. Als we aanne-
men dat de gemiddelde woningbezetting tussen nu
en 2030 zal dalen tot 2,4 dan betekent dit een vraag
van 2.000 woningen. Deze vraag komt dus uitslui-
tend voort uit de aangenomen daling van de woning-
bezetting, het aantal inwoners stijgt niet ten gevolge
van deze woningen. 
Tussen 2015 en 2030 zijn 1.300 woningen nodig
om de groei van de eigen bevolking te kunnen
opvangen. Dit is gebaseerd op een doortrekking van
de huidige trends. Als de groeitrend daalt, bijvoor-
beeld omdat het geboorteoverschot kleiner (of zelfs
negatief: een sterfteoverschot) wordt, zullen er logi-
scherwijs minder nieuwbouwwoningen nodig zijn. 
Er moeten dus alleen al om de eigen groei en de
gezinsverdunning op te kunnen vangen 3.300
woningen gebouwd worden (boven op de 1.700
woningen die tot 2015 al zijn voorzien). Deze 3.300
woningen zien we als het minimale aantal zeker te
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realiseren woningen. Daarnaast is het verstandig om
rekening te houden met een zekere ‘overcapaciteit’.
Bijvoorbeeld omdat niet alle invullocaties ook daad-
werkelijk benut kunnen gaan worden, of omdat de
gezinsverdunning nog lager zal uitpakken dan nu is
aangenomen (landelijk wordt 2,3 of zelfs 2,2 ver-
wacht2), en omdat we ook rekening willen houden
met een beperkte opvang van bewoners van buiten
de gemeente. Het voorkeursmodel voorziet in deze
‘overcapaciteit’.

Het is van het grootste belang dat flexibel met al deze
getallen wordt omgegaan. De ontwikkelingsvisie is
geen blauwdruk voor de toekomst, maar ‘slechts’
een strategisch beleidskader waarbinnen toekomsti-
ge ontwikkelingen kúnnen plaatsvinden. Flexibel ook
in de tijd: 2030 is niet meer dan een jaartal dat
gekozen is om mee te rekenen. Flexibel ook voor wat
betreft de fasering. In zijn algemeenheid wordt een
fasering voorgesteld waarbij eerst locaties direct aan-
grenzend aan de stad Nijkerk of de kern Hoevelaken
worden ontwikkeld, daarna komt uitbreiding van de
kernen Nijkerkerveen en Holkerveen aan bod. Als
laatste kunnen de nieuwe dorpen worden gereali-
seerd. Dat betekent echter niet dat op beperkte
schaal niet al eerder ontwikkelingen kunnen plaats-
vinden in het gebied rond Nijkerkerveen/Holkerveen.
Het is immers ook van belang dat er altijd differenti-
atie in aanbod beschikbaar is. Per jaar en per geval
moet steeds bekeken worden wat de actuele vraag is.
De woningen in het buitengebied kunnen gespreid
door de tijd worden gebouwd. Zelfs ten aanzien van
de locaties moet een zekere flexibiliteit worden
gehanteerd; als een locatie om welke reden dan ook
niet uitvoerbaar blijkt te zijn, dan kan in het uiterste
geval in zijn geheel van ontwikkeling van de desbe-
treffende locatie worden afgezien. Voor alle bouwlo-
caties geldt dat de ontwikkeling op basis van een
sluitende exploitatie moet kunnen gebeuren; de
opbrengsten en investeringen moeten minstens met
elkaar in evenwicht zijn. 

2 een uiteindelijke gezinsverdunning van 2,3 in plaats
van de hier aangenomen 2,4 betekent een extra
woningvraag van ongeveer 700 woningen, een uit-
eindelijke gezinsverdunning van 2,2 betekent een
extra woningvraag van ongeveer 1400 woningen.

Als het voorkeursmodel uiteindelijk in zijn geheel zal
zijn gerealiseerd, en de bevolking zal zijn toegeno-
men tot 51.000 inwoners (ten opzichte van een aan-
genomen 42.000 in 2015 bij een gelijkblijvende
woningbezetting tot dat moment), dan groeit de
bevolking ten gevolge van de bouwlocaties in het
voorkeursmodel met ruim 9.000 inwoners. Dit zal
gevolgen hebben voor de vraag naar allerlei voorzie-
ningen. Ter illustratie volgen hier een paar voorbeel-
den van de toename die voortkomt uit de groei van
9.000 inwoners. Hiervoor is gebruik gemaakt van
indicatieve kengetallen voor het draagvlak van voor-
zieningen, er is geen rekening gehouden met ruimte-
lijke spreiding/geografische ligging, gecombineerde
voorzieningencentra, invloed van andere centra en
dergelijke.

Bij een toename van ruim 9.000 inwoners geldt indi-
catief een toename van:
o 2 peuterspeelzalen,
o 10 sportvelden,
o 44 lokalen voor basisonderwijs,
o 4 huisartsen,
o 2 tandartsen,
o 3 fysiotherapeuten, en 
o 14.000 m² verkoopvloeroppervlak detailhandel.

Deze voorzieningen zullen daar worden gerealiseerd,
waar het draagvlak aanwezig is, met andere woor-
den daar waar de grootste aantallen nieuwe wonin-
gen worden gebouwd. Vooral dus in de stad Nijkerk
en in het gebied rond Holkerveen en Nijkerkerveen.

Vanaf 40.000 inwoners is er bovendien (theoretisch)
draagvlak aanwezig voor bijvoorbeeld een multifunc-
tionele accommodatie voor sociaal-culturele activi-
teiten en welzijn, een centrale bibliotheek, educatie
en dergelijke. Deze zou centraal in de gemeente
moeten worden gevestigd, bijvoorbeeld in de zone
langs de A28, gecombineerd met sportvoorzieningen
en het hoogwaardige bedrijvenpark.
Voor allerlei andere gemeentelijke voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld een gemeentemuseum, is geen
minimum draagvlak aan te geven. Dat wil je of dat
wil je niet, ongeacht het aantal inwoners. 
Relatief grootschalige commerciële voorzieningen,
zoals een evenementenhal of een grote
speeltuin/verkeerspark/crossbaan, kennen een
ondergrens van 55.000-60.000 inwoners en komen
dus in principe niet in beeld in het voorkeursmodel.
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Bedrijvigheid

Nieuwe infrastructuur
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Nijkerk is een gemeente met van oudsher een grote
bedrijvigheid. Tot 2015 beschikt Nijkerk over een
capaciteit van 15-20 hectare bedrijventerrein (De
Flier en de driehoek bij de aansluiting op de A28).
Tot 2020 wil Nijkerk aanvullend beschikken over 25
hectare bedrijventerrein. De ontwikkelingsvisie gaat
ervan uit dat de uiteindelijke ruimtevraag mee kan
vallen door een creatief proces van herstructureren
en intensiveren van het bestaande terrein Arkervaart,
door een andere aanleg van nieuw terrein en door
een verruiming van mogelijkheden voor relatief klein-
schalige en schone bedrijvigheid in de dorpen en het
buitengebied.
Het herstructureren van de Arkervaart is een forse
opgave waarin veel lokale problemen en uitdagin-
gen bij elkaar komen. De combinatie van de ligging
dicht bij het centrum van Nijkerk, de sterk verouder-
de bedrijvigheid, het inefficiënte ruimtegebruik en de
recreatieve potenties van de Vaart zelf bieden vol-
doende kansen om van de Arkervaart een hoog-
waardig en eigentijds bedrijventerrein te maken.
Hierbij is het noodzakelijk dat het aan de havenkom
grenzende gebied een verdere kwaliteitsverbetering
ondergaat. Wanneer het veevoederbedrijf vertrekt,
zal de gemeente de herontwikkeling van de locatie
voortvarend oppakken. 

In plaats van een ‘traditionele’ aanleg van nieuw
bedrijventerrein zet de ontwikkelingsvisie in op het
ontwikkelen van een nieuwe hoogwaardige locatie in
de zone langs de A28, ter vervanging van De Flier.
Nieuwe bedrijfsbebouwing wordt hier volledig geïnte-
greerd met het landschap. Bedrijfsbebouwing en ver-
harding worden geclusterd op enkele verzamelperce-
len in een parkachtig werklandschap. De constructie
is te vergelijken met die welke voor de aanleg van
landgoederen geldt. Voor elke hectare bebouwd of
verhard oppervlak wordt tevens minimaal een hecta-
re openbaar parklandschap aangelegd. Meervoudig
ruimtegebruik zal hierdoor sterk worden gestimu-
leerd, en aan de uitstraling van de bebouwing en
inrichting van de buitenruimte zullen hoge eisen wor-
den gesteld.

Als de vraag naar meer traditioneel bedrijventerrein
in de toekomst toch groot blijft, voorziet de ontwikke-
lingsvisie in een ‘reservelocatie’ aan de zuidoostzijde
van Hoevelaken. Een essentiële voorwaarde voor

ontwikkeling van deze locatie is echter wel, dat de
bereikbaarheid en ontsluiting gewaarborgd zijn. 

Het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid in of
vlakbij de woongebieden vindt in de regel plaats op
kleine en overzichtelijke locaties en verweven met
bestaande en nieuwe landschappen. Deze kleinscha-
lige combinaties van wonen en werken liggen in de
dorpen in het Nijkerkerveen waar de woon- en werk-
kavels worden afgewisseld met woonkavels en land-
schapskavels. Andere mogelijkheden voor locaties
voor kleinschalige woon- en werkkavels liggen in
beperkte mate in het landelijk gebied in vrijkomende
agrarische bebouwing. In alle gevallen spreken wij
hier over maatwerk en een zorgvuldige landschappe-
lijke inpassing.

De toenemende bereikbaarheidsproblemen van de
gemeente en in het bijzonder van Hoevelaken vragen
een voortdurende zorg en aandacht.  Het voorkeurs-
model voorziet in een parallelweg in de landschap-
pelijke zone langs de A28. Deze parallelweg, die ten
zuiden van Corlaer een aantakking krijgt op de A28,
geeft een verbinding met Amersfoort zonder knoop-
punt Hoevelaken te hoeven passeren. Om
Hoevelaken en Nijkerkerveen, zeker als in de zoeklo-
caties bij deze kernen woningbouw wordt ontwikkeld,
met de nieuwe aantakking op de A28 te verbinden is
bovendien nog een tweede weg geprojecteerd, ten
oosten van de kern Nijkerkerveen. Op de aansluiting
van de weg op de rotonde op de Amersfoortseweg
na, is het tracé van de weg slechts indicatief aange-
geven. Vanzelfsprekend wordt naar een logisch, zo
min mogelijk belastend tracé gezocht. Het tracé mag
daarbij het uitgangspunt van het dorpenmodel, dat
groenzones tussen de dorpen essentieel zijn voor de
waarde van de los van elkaar gelegen gebieden,
geen geweld aandoen. De weg sluit aan op de rand-
weg om Corlaer en is nodig om het gebied rond
Nijkerkerveen te ontsluiten. 
De exacte situering en uitvoering van de voorgestel-
de nieuwe wegen vergen echter nog wel een grondi-
ge studie.
Om doorgaand sluipverkeer door de gemeente
tegen te gaan wordt bovendien nog altijd ingezet op
een doortrekking van de A30, langs Voorthuizen en
Putten, naar de A28.
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[ 9 ] SLOT

De ontwikkelingsvisie bevat verrassende en inspire-
rende ideeën voor de toekomst van Nijkerk. De onnt-
wikkelingsvisie is geen dichtgespijkerd verhaal, maar
bevat naast een – vooral landschappelijke –– analyse,
een bouwdoos met tal van mogelijkheden, de zoge-
naamde variabelen. Uit deze variabelen heeeft de
raad keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn in deze visie
opgenomen.
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Woningbouwlocaties meer dan 50 woningen

Bedrijventerrein

Bijlage: Woningbouwlocaties en bedrijventerreinen tot 2015
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