
Samenvatting Publiek Debat 26 mei 2021 
 
Inleiding 
Op 26 mei 2021 organiseerde de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland een debat met vragen 
over de ruimte in en om Hoogland. Dat gesprek werd digitaal gevoerd via Zoom en via het 
programma Ahaslides. Met dat laatste programma konden deelnemers antwoorden geven 
op de meerkeuzevragen die gesteld werden. Er waren ongeveer 50 deelnemers. Elke vraag 
werd ingeleid door een bestuurslid van de VDH, de discussie na elke vraag werd geleid door 
gastgespreksleider Henk van Middelaar. 
 
De vragen 
De vragen die gesteld werden hadden betrekking op de domeinen: wonen, duurzaamheid, 
zwembad Hoogland (renovatie, nieuwbouw, locatie), Locatie sportcomplex, Hoogland-West 
Voor de vragen en de meerkeuzeantwoorden zie bijlage. 
 
Wonen 
Het merendeel van de deelnemers, 51%, sprak zich uit voor de focus op starterwoningen 
(koop), 37% vond seniorenwoningen van belang. 
DE deelnemers begrijpen dat er binnen de bebouwde kom van Hoogland weinig ruimte is. Er 
wordt gepleit om met de gemeente contact op te nemen over het pand ‘Formido’. Men 
meende zich te herinneren dat het gebouw er slechts een beperkte tijd mocht staan. 
Later komt het thema ‘wonen’ nog terug bij ‘Hoogland-West’. 
 

 Seniorenwoningen Kraailand 
 
 

 Formido Hamseweg 



Duurzaamheid 
De eerste vraag ging over de mogelijke locatie van windturbines. 50% ziet een goede 
mogelijkheid om deze te plaatsen bij Knooppunt Hoevelaken. 10% denkt dat De Isselt een 
goede optie is. 40% is helemaal tegen windmolens in of om Hoogland. 
Men realiseert zich dat in het kader van de RES windmolens nadrukkelijk genoemd worden. 
Er wordt gerefereerd aan de petitie van de Vereniging Vrij Polderland. Velen onderschrijven 
deze. Naast de opties die gegeven werden werd ook de mogelijkheid genoemd om turbines 
langs snelwegen als A1 en A28 (richting Utrecht) te plaatsen. Als argument: weinig tot geen 
bewoners en verkeerslawaai is er toch al. Als andere optie: breidt de rij turbines langs het 
Eemmeer in de Flevopolder uit. 
 

 
 
Windpark Isselt wordt aangehaald als niet wenselijk vanwege de nabijheid ziekenhuis en het 
gegeven dat ze op de rand staan van het gebied waar de gemeente zelf aangegeven heeft 
dat windturbines niet wenselijk zijn (Hoogland-West). 
 
De discussie gaat verder over het plaatsen van zonnevelden.  
67% vindt in de polder langs de A1 een optie, 8% denkt dat ook in Hoogland-West wel 
ruimte is, 25% vindt dat er nergens ruimte is voor zonnevelden in Hoogland -West. De 
discussie spitst zich dan toe op de wenselijkheid eerst zon op dak toe te passen en op 
alternatieven als waterstof en kernenergie. Over kernenergie spreekt men zich zowel voor 
als tegen uit (in de chat, dus een beperkte groep).  
 
 
 
 

 
 



Het zwembad 
De inleider refereert aan het rapport dat verschenen is over het zwembad Hoogland en het 
Bosbad. De vragen beperken zich over het zwembad Hoogland. 
24% is voor beperkte renovatie, 52% voor uitgebreide (met uitbreiding bassin) renovatie, 
24% is voor nieuwbouw. 
Het tekort aan zwemwater wordt een aantal malen aangestipt als ook de wenselijkheid om 
diplomazwemmen voor kinderen uit Amersfoort-Noord. 
 

 
 
 
De locatie 
De discussie wordt uitgebreid met de vraag wat de meest wenselijke locatie is bij 
Nieuwbouw. 
57% wil het zwembad op de huidige locatie behouden zien. 20% ziet ook wel wat m naast de 
golfbaan te bouwen, 23% noemt de punt Hamseweg/Maatweg als optie. 
In de chat wordt nadrukkelijk genoemd dat men het zwembad in de dorpskern wil houden. 
Bij renovatie of nieuwbouw op dezelfde locatie levert dat voor de voetbalvereniging en de 
tennisclub stevige (parkeer)problemen op.  
 
Een optie die niet door ons genoemd werd, maar door een deelnemer werd aangedragen 
kon op bijval rekenen (en op tegenstand). Men gaf aan dat op de huidige plek van sporthal 
Bieshaar wellicht genoeg ruimte is voor én een zwembad in combinatie met een sporthal. Er 
zal dan meer aandacht voor de ontsluiting moeten komen. Een andere optie is het terrein 
aan de Hamseweg waar de kermis werd gehouden. Nadeel: verbinding Schothorst, boer Kok, 
Coelhorst. 
 
Het sportcomplex 
Tenslotte gingen we in op de vraag of het een mogelijkheid is het gehele sportcomplex te 
verplaatsen naar Hamseweg , Hoogland-West(golfbaan) of laten waar het is. 
De laatste optie kon op de grootste bijval rekenen: 80% wil het complex daar laten waar het 
nu is, in het hart van het dorp. De verkeers(on)veiligheid werd voor de alternatieven het 
meest genoemd. 
 
 
 
 
 
 



Hoogland-West  
Hier stelden we een open vraag: Hoogland-West staat onder druk. Een duidelijke visie is 
noodzakelijk. Wat vindt u: 
-  Natuurlandschap, recreatie, huidige sfeer (slagenlandschap) behouden 
-  Zoals het nu is. Behoudt de charme van Hoogland-West. Agrarisch en ontspanning 
-  Het is geen speelveld/gebied van Amersfoorters. Vraag de bewoners van Hoogland-
 West 
-  Kleinschalig boeren in combinatie met natuurlandschap. Kleinschalig wonen en 
 recreatie 
-  Gezamenlijk gebruik kunnen maken van de groene omgeving zoals dat nu is, 
 inclusief de bedrijven die er nu zijn 
- Blijven boeren zoals nu, recreanten zijn te gast 
- Groen houden. Agrarische bestemming in combinatie met recreatie, geen 
 bebouwde sportfuncties 
- Als er gebouwd moet worden, dan voor de jongere generaties. Geen dure landhuizen 
- Ontwikkel de weilanden van boer Kok als park waarin de ecologische verbindingszone 
 vergroot kan worden ten gunste van flora en fauna. Hoogland -West beperkt verder 
 ontwikkelen d.m.v. landgoederen zoals nu al gebeurt. 
-  Gemeente moet een visie ontwikkelen over de contouren. Dit na raadpleging 
 (participatie) met de bevolking van Hoogland en in het bijzonder met de bewoners 
 van Hoogland-West.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tenslotte werd de optie genoemd om de VDH het voortouw te laten nemen bij het 
ontwikkelen van een visie op Hoogland-West en hoek Maatweg/Hamseweg. Deelnemers 
gaven aan dat de VH daar de capaciteit en kennis niet voor hebben, maar wel de 
organisatiekracht. Een extern bureau daarvoor inhuren is dan voor de hand liggend. De 
gemeente zou daar geld voor kunnen vrijmaken en samen met de VDH en het bureau een 
project kunnen opzetten. 
 

 
 
 
 
 
 
NB. Deze samenvatting is een resultante van de antwoorden op de vragen en de gegevens uit de chat. Vooral 
dat laatste was lastig. In de chat werd niet altijd eenduidig op het onderwerp gereageerd, maar men kwam 
soms terug op 
 iets wat al aan de orde was geweest of kwam met iets totaal nieuws. Er is geprobeerd een zo volledig mogelijk 
overzicht te geven met excuus daar waar deelnemers zich tekort voelen gedaan. 
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Bijlage: de vragen en de antwoorden 
 
1. (vervallen) 
 
2. Wonen 
In Hoogland is weinig ruimte om huizen te bouwen. Zo af en toe is er een ontwikkeling 
waardoor er ruimte vrij komt. Bijvoorbeeld als er een winkel- of bedrijfspand verdwijnt. 
Waar hebben we in Hoogland het meeste behoefte aan: 
1. sociale huurwoningen 
2. starterswoningen (koop) 
3. seniorenwoningen (huur of koop) 
 
 
3. Duurzaamheid 
In de omgevingsvisie wordt ook aandacht geschonken aan duurzaamheid. Een van de 
aspecten daarbij is het opwekken van duurzame energie. Dat kan door windmolens, 
zonnepanelen op daken en zonneweiden.  
Waar vindt u dat er één of meer windmolens kunnen komen: 
1. Bij de waterzuivering op Isselt 
2. Bij het nieuw in te richten knooppunt Hoevelaken 
3.  Nergens 
 
4. Duurzaamheid 
 Waar kunnen zonneweiden komen: 
1. In Hoogland-West (zuidelijk van de Malewetering) 
2. In de polders (bij de A1) 
3. Nergens 
 
5. Het zwembad en locatie sportcomplex 
Het zwembad van Hoogland is volgens een rapport aan renovatie of aan vervanging toe. Wat 
vindt u? 
1. Beperkte Renovatie       (bad een jaar dicht) 
2. Uitgebreide Renovatie met uitbreiding van een bassin  (bad een jaar dicht) 
3. Nieuwbouw met uitbreiding zwemwater en sportzaal  (huidig bad open) 
 
6. Nieuwbouw zwembad 
As er gekozen wordt voor nieuwbouw, dan moet er een locatie gekozen worden. Stel in de 
directe buurt van het huidige zwembad dan zal dat tijdelijk overlast geven voor het parkeren 
voor bezoekers van het voetbalcomplex en de tennisbanen en het oude zwembad. Een 
andere locatie is natuurlijk ook mogelijk. Waar kiest u voor: 
1. Huidige locatie 
2. Bij de golfbaan 
3. In Bovenduist 
4. Gebied Hamseweg/Maatweg 
 



 
 
7. Locaties sportcomplex 
Een veel verdergaande suggestie werd gedaan bij een inventarisatie rond de omgevingsvisie 
door de gemeente. Iemand bracht toen naar voren: verplaats het hele sportgebeuren naar 
het buitengebied. Daarmee geef je kansen aan een sportcomplex van voetbal, tennis en 
zwemmen en creëer je ruimte om binnen het dorp huizen te bouwen. 
Stelling: 
1. Verplaats het sportcomplex naar de Hamseweg (weilanden van boer Kok) 
2. Verplaats het sportcomplex naar Hoogland-West (naast de golfbaan) 
3. Het sportcomplex moet blijven waar het nu is 
 
 
8. Hoogland-West (= niet het poldergebied) staat onder druk 
Boeren verkopen hun grond, er is veel recreatie: fietsen, wandelen, skaten. Er wordt volgens 
huidige regelgeving gebouwd.  
Een duidelijke visie lijkt noodzakelijk 
Wat vindt u? wonen 


