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Op 12 oktober 2018 hebt U ons op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de
Gemeenteraad vragen gesteld. U vraagt welke maatregelen de gemeente Nijkerk wil nemen in het
Hoevelakens Bos om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren door de aanwezigheid van
bomscherven in het zand dat gebruikt is bij de ruiming van de vliegtuigbom in het bos.
Met deze brief willen wij de door u gestelde vragen beantwoorden.

ls het college bekend met het feit dat het zand nog sfeeds niet is weggehaatd? Zo ja, waarom is dat
nog niet gedaan?
Het is ons college bekend dat het zand dat gebruikt is bijde ruiming van de vliegtuigbom nog in het
Hoevelakens Bos aanwezig is. Al bij de voorbereidingen voor de ruíming van de bom is metêeldersch
Landschap en Kasteelen (hierna: GLK), als eigenaar van het bos, gesproken over wat er met het zand
gaat gebeuren na de ruiming.

Tot en met de ruiming van de bom was de gemeente namelijk verantwoordelijk voor de openbare orde
en veiligheid in het bos, na de ruiming valt het bos weer volledig onder de verantwoordelijkheid van
GLK. D¡t betekent dat GLK de partij is die verantwoordelijk is voor de verwerking of verwijdering van het
zand en de daarin eventueel achtergebleven resten van de bom.
Bent u net als wii van mening dat er gevaarlijke siÍuafies kunnen ontstaan door achtergebleven
scherven in het zand of doordat de kinderen onder het zand terecht kunnen komen?

Al voor de ruiming van de bom hadden wij GLK geadviseerd om het terrein voldoende af te zetten.
Wanneer bezoekers en dus ook kinderen op het terrein met het achtergebleven zand komen, ondanks
dat dit terrein is afgezet en ondanks dat is aangegeven dat bezoekers op de wegen en paden moeten
blijven, dan kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. ln eerste instantie is dit de verantwoordelijkheid van
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de bezoekers danwel de ouders van de kinderen die in het bos spelen. Door de maatregelen kunnen zij
immers weten dat zij niet op deze plek mogen komen.
Kunt u aangeven wanneer het zand uit het bos gehaald zal worden?
Kort na de ruiming van de bom heeft GLK bij ons een omgevingsvergunning aangevraagd voor de
verwerking van het zand. Deze vergunning is - na advies van diverse instanties - onlangs verleend. Op
basis hiervan kan GLK het zand verwerken danwel verwijderen.
Bent u bereid om tot dat moment te zorgen dat het deel van het bos waar het zand tigt tot verboden
gebied te verklaren en maatregelen te nemen waardoor kinderen niet bij het zand kunnen komen?
Omdat het Hoevelakens Bos particulier terrein is, kunnen wij dit niet zo maat tot verboden gebied
verklaren. GLK heeft als eigenaar al maatregelen genomen om te voorkomen dat particulieren bij het
zand komen. Wij verwachten dat GLK met de verleende vergunning op korte termijn zal zorgen dat het
zand geschoond en verwijderd of verwerkt wordt.
Overigens hebben wij van GLK begrepen dat het zand inmiddels is onderzocht op achtergebleven
scherven en daarna verspreid is over de paden in het Hoevelakens Bos.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben
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