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Een veilige Noordewierweg, een nieuw park als groene long van de wijk en een reeks 
projecten tegen armoede en eenzaamheid. Dát moet het resultaat worden van de 
investering van 13,5 miljoen euro van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht in 
het Soesterkwartier.  

Johan Hardeman 22-07-20, 07:00 

De mega-injectie is bedoeld om de wijk goed te laten aansluiten bij nieuwbouwproject 
Langs Eem en Spoor. Wethouder Menno Tigelaar (Wonen) is verheugd over de investering 
van de provincie (4 miljoen) en de gemeente (9,5 miljoen). ,,Ik ben blij met deze financiële 
injectie. In het projectgebied Langs Eem en Spoor verrijzen de komende tien jaar 3000 
nieuwe woningen. Het is belangrijk dat de aangrenzende wijk Soesterkwartier op sociaal en 
economisch gebied niet achterblijft.’’ 

De financiële injectie is bedoeld om een impuls te geven aan veiligheid, groen, 
duurzaamheid, verkeer, onderwijs en armoedebestrijding. In de 
samenwerkingsovereenkomst Vitale Wijken staan een aantal concrete bestemmingen voor 
het geld, maar Tigelaar benadrukt dat er nog niks in lood gegoten. ,,We gaan na de zomer 
eerst in gesprek met inwoners en organisaties in het Soesterkwartier. Pas daarna wordt er 
een uitvoeringsprogramma opgesteld met projecten tot eind 2024.” 

Het is belangrijk dat de aangrenzende wijk Soesterkwartier op sociaal en 
economisch gebied niet achterblijft 

Menno Tigelaar (wethouder Wonen) 

 

Herinrichting Noordewierweg 
Van de beschikbare 13,5 miljoen euro is 5,25 miljoen euro gereserveerd voor verkeer. De 
gemeente en de provincie willen onder meer aan de slag met de herinrichting van de 
Noordewierweg, waarvoor veel wijkbewoners al langer pleiten. De verkeersader door de 
wijk is druk, auto’s en scooters rijden er regelmatig te hard en er vinden geregeld 
ongelukken plaats. ,,De investering biedt kansen om de Noordewierweg aan te pakken. Daar 
willen we mee aan de slag’’, zegt Tigelaar. 
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Veel inwoners van het Soesterkwartier willen dat de drukke en gevaarlijke Noordewierweg op de 
schop gaat. © Cees Wouda 
 

In de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente en de provincie staat dat een 
eventuele herinrichting moet leiden tot verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, het 
verkeersluwer maken van de weg en dat er extra groen moet komen. De herinrichting van 
de weg moet in samenhang gebeuren met de komst van de nieuwe toegangsweg naar het 
Soesterkwartier vanuit het centrum. Die is nodig omdat het stadsbestuur rotonde De 
Nieuwe Poort wil aanpakken en daarbij de Groningerstraat wil afsluiten. 

Nieuw park 
De gemeente en provincie willen de komende jaren 3,75 miljoen euro investeren in extra 
groen omdat dit leidt tot een grotere leefbaarheid en omdat het Soesterkwartier een van de 
minst groene wijken van de stad is. Een van de doelen is de Utrechtse Heuvelrug en het 
Soesterkwartier te verbinden door de aanleg van een ringpark vanaf bos Birkhoven en 
Bokkeduinen tot aan de Eem. Zo’n groene gordel zou ervoor moeten zorgen dat de natuur 
makkelijk bereikbaar wordt voor iedereen in de wijk. 

De gemeente gaat onderzoeken hoe zo’n ringpark het beste is aan te sluiten op het 
Soesterkwartier en Tussen Eem en Spoor. ,,Een ambitieus plan’’, geeft Tigelaar toe. ,,Er is 
nog geen uitgewerkt plan over hoe dit er concreet zou moeten uitzien omdat we nog in 
gesprek moeten met bewoners. Wel is het altijd al de ambitie geweest bij het project Langs 
Eem en Spoor om een groene corridor te ontwikkelen naar de groengordel in het 
Soesterkwartier vanaf de Eem.’’ 



Eenzaamheid bestrijden 
De investeringen van de gemeente en provincie worden ook aangewend om sociale 
problemen zoals eenzaamheid en armoede te bestrijden. Daarbij zal worden samengewerkt 
met bekende sociale instellingen in de wijk zoals De Nieuwe Sleutel, tuin van de Plataan en 
het nog te verrijzen Hart van Soesterkwartier. Ook wordt er 1,5 miljoen euro gestoken in het 
verduurzamen van de wijk. 

 


