
Omgevingsvisie 
in één oogopslag

De gemeente Nijkerk maakt een Omgevingsvisie voor de periode tot 2040. 
In deze visie beschrijft de gemeente de plannen voor de toekomst van de 
gemeente. Het gaat om plannen voor: 
• wonen, 
• werken, 
• verkeer & vervoer, 
• sport & recreatie, 
• landbouw & natuur 
• energie & duurzaamheid. 
In deze folder leest u een korte samenvatting van de Omgevingsvisie. 
De visie zelf kunt u lezen op de website van de gemeente:
www.nijkerk.eu/omgevingsvisie.

Keuzes
In de Omgevingsvisie 
vertellen we welke 
keuzes we willen 
maken. Voor ons staat 
vast dat Nijkerk een 
mooie gemeente is 
om te wonen, te  
werken en te verblijven, 
met een oude 
geschiedenis en 
mooie landschappen. 
Dat willen we bewaren 
en beschermen. 

Waarom een Omgevingsvisie?
De Omgevingsvisie is nodig omdat er veel veranderingen zijn. Veranderingen 
die voor heel Nederland gelden. Denk aan de grote vraag naar woningen. 
Of denk aan maatregelen die we als samenleving moeten nemen voor het 
klimaat en de natuur.
We hebben maar één gemeente Nijkerk. Daarom moeten we keuzes maken 
hoe we ons grondgebied het best willen gebruiken. Waar het één komt is 
geen plek voor het ander. Keuzes hangen met elkaar samen. 
Meer woningen bouwen betekent meer verkeer en wellicht meer wegen. 
Meer inwoners betekent dat er ook meer ruimte nodig is voor werken 
en recreatie. En er moet ook plek blijven voor groen, natuur en de 
ontwikkeling van de landbouw.

Samen
De Omgevingsvisie is geen dichtgetimmerd 
plan. Als het nodig is, passen we de visie 
aan. De visie geeft wel richting en helpt ons 
om verdere plannen te maken. Dat doen we 
altijd samen met onze inwoners. We organi-
seren momenten waarop inwoners kunnen 
meedenken en meepraten. De Omgevingsvisie 
geeft ook veel ruimte voor eigen plannen van 
inwoners en bedrijven. We werken graag mee 
aan plannen die passen in de visie.
Wij werken nauw samen met onze 
buurgemeenten. Dat is ook nodig, omdat de 
opgaven waar wij voor staan niet ophouden 
bij de gemeentegrens. Om deze reden hebben 
wij met de gemeenten in Regio Foodvalley en 
Regio Amersfoort ook visies geschreven. De 
uitkomsten hebben wij in onze visie 
meegenomen.





Wonen

Er is een tekort aan woningen in onze regio. Vooral 
voor starters en ouderen zijn meer woningen nodig. 
Het gaat om zowel goedkope als duurdere woningen 
en om huur en koop. Onze bevolking groeit ook de 
komende jaren. We verwachten dat de gemeente 
Nijkerk in 2040 ongeveer 55.000 inwoners heeft. 

Om het tekort terug te dringen bouwen wij ongeveer 
250 woningen per jaar. Tot aan 2032 hebben we 
genoeg ruimte in de bestaande woningbouwgebieden. 
Dat zijn Doornsteeg, Het Spaanse Leger, Oude 
Barneveldseweg in Nijkerk, Klaarwater in Hoevelaken 
en de zuidzijde van Nijkerkerveen. Om na 2032 ook 
woningen te kunnen bouwen zoeken we nieuwe 
gebieden. We bouwen eerst in de bestaande stad en 
dorpen. Daar is ruimte voor maximaal 700 woningen. 
Denk aan het gebied rondom station Nijkerk, Luxool 
en de haven in Nijkerk. Maar het is ook nodig om voor 
ongeveer 1000 tot 2000 woningen nieuwe gebieden 
buiten de stad en dorpen te vinden. Op de kaart ziet u 
waar we aan denken.
Op een paar plekken in de gemeente willen we wat 
hogere gebouwen met appartementen toestaan. Voor 
de stationsgebieden in Nijkerk en Hoevelaken geldt 
maximaal 50 meter hoog. Voor gebieden aan de rand 
van stad en dorpen: 20 tot 30 meter.

Sport

Omdat onze bevolking groeit zullen er 
ook meer mensen willen sporten. 
We kijken eerst naar de bestaande 
sportterreinen. Kunnen die nog 
verbeterd worden? Als het nodig is, 
zou in de omgeving van De Flier of 
ten zuidoosten van het Spaanse Leger 
wellicht een nieuw sportgebied kunnen 
komen.

Verkeer & vervoer

Door de groei van onze bevolking zal er 
meer verkeer komen. Goede bereik-
baarheid is belangrijk, maar we willen 
ook dat onze woonwijken veilig zijn. 
Doorgaand autoverkeer willen we uit de 
wijken weren, zodat er minder overlast 
van autoverkeer is. En natuurlijk willen 
we ook minder vervuiling door auto’s.
Wandelen en fietsen krijgen alle 
aandacht. Er komen betere fietspaden 
tussen de stad en de dorpen en 
snelfietsroutes naar andere gemeenten. 
We verbeteren ook onze hoofdwegen. 
Bij de Berencamperweg en de rondweg 
Arkemheen komen nieuwe wegen.
Samen met de Nederlandse Spoor-
wegen bekijken we of er tunnels kunnen 
komen onder de spoorwegovergangen 
die er in onze gemeente nog zijn. We 
blijven ons inzetten voor de komst van 
een NS-station in Corlaer. Ook werken 
we aan een goede bereikbaarheid van 
station Vathorst vanuit Nijkerkerveen.

Het onderwerp Verkeer & vervoer is 
verder uitgewerkt in een Mobiliteits-
visie. Deze visie kunt u lezen op de 
website van de gemeente:
www.nijkerk.eu/mobiliteitsvisie
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Landbouw en natuur

We hebben in de gemeente Nijkerk een heel mooi 
buitengebied, met veel veehouderijen in een  
gevarieerd landschap. In Nederland en ook in de 
gemeente Nijkerk staat de landbouw voor een grote 
uitdaging. De landbouw moet veranderen en meer 
rekening houden met ons milieu, het klimaat, de 
natuur en het welzijn van de dieren. We steunen 
onze boeren en geven hen ruimte om een overstap 
te maken naar een duurzame vorm van landbouw. 
Het plan is ook om natuurgebieden uit te breiden (zie 
kaart). We verbinden natuurgebieden aan elkaar door 
stroken met groen en water te maken (zie kaart). 
In de hele gemeente komen meer wegen met rijen 
bomen. Wijken maken we groener.

Werken

Bedrijven zijn enorm belangrijk voor 
onze welvaart. Ze bieden werkgele-
genheid en er wordt geld verdiend en 
uitgegeven. In onze gemeente is 
vooral veel midden en kleinbedrijf. 
Onze bedrijven doen het goed. Maar, 
onze bevolking groeit snel en 
daarvoor zijn meer banen nodig. Het 
gaat ook om verschillende soorten 
banen, vaak bij bedrijven in de 
voedingsindustrie. We kijken hier 
kritisch wanneer een bedrijf grond 
wil kopen. Op dit moment is er nog 
voldoende ruimte voor uitbreiding 
op de bestaande terreinen De Flier, 
Spoorkamp en Hoevelaken-zuid. Ook 
moderniseren we de oudere terreinen. 
We verwachten dat er over 10 jaar 
ongeveer 15 tot 20 hectare nieuwe 
moderne bedrijfslocaties nodig zijn. 

Duurzaamheid

In 2050 is de gemeente Nijkerk 
energieneutraal. Dat wil zeggen dat 
we net zoveel energie verbruiken 
als we zelf opwekken. We gaan dus 
energie besparen én energie duurzaam 
opwekken. 
Voor maatregelen en tips rondom 
energie-besparen, zie de website 
www.duurzaam-nijkerk.nl
Energie-opwekken doen we als eerste 
met zonnepanelen op onze daken. 
Helaas is dat niet voldoende. Daarom 
onderzoeken we of het mogelijk is 
om een zonneveld en maximaal twee 
windmolens bij de A28 te plaatsen. 
Later is er nog meer duurzame 
energie-opwek nodig. Meer informatie 
over de plannen leest u op de website 
www.Duurzaam-Nijkerk.nl


