
Verzet tegen weg door Soesterkwartier groeit: ‘Waar hebben ze hun 
hersens gelaten?' 

 
▲ Leefplezier 3812 trok afgelopen zomer naar de groengordel, om te protesteren tegen de 
voorgenomen aanleg van de weg. © Saskia Berdenis van Berlekom 
 
Verzet tegen weg door Soesterkwartier groeit: ‘Waar hebben ze hun hersens gelaten?’ 
De grote rotonde bij het Eemplein veiliger maken voor automobilisten, fietsers en voetgangers? 
Prima, maar níet als het naastgelegen Soesterkwartier er onveiliger door wordt. En al helemáál 
niet als er een deel van de groengordel tussen de Rivierenbuurt en de Amsterdamseweg voor 
moet worden opgeofferd. 
 
Artwin Kreekel  
 
Dat is niet langer alleen de mening van boze wijkbewoners, maar ook van een groeiend aantal 
politieke partijen, zo bleek dinsdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering. GroenLinks, D66, 
Amersfoort2014, PvdA en SP (samen 18 van de 39 zetels) broeden op een politiek voorstel, dat het 
stadsbestuur verbiedt een weg door de groengordel te rollen. ,,Het is een belangrijk gebied in het 
Soesterkwartier, dat nu al op meerdere plaatsen wordt doorsneden", aldus GroenLinks-
fractievoorzitter Dillian Hos. 
 

Spandoeken 
Het voorstel volgt op een zomer vol woede, onbegrip en protesten in de wijk, en dan met name in de 
Rivierenbuurt. Vlak voor de vakantie viel bij de bewoners van die buurt een brief op de mat, waarin 
de gemeente namens verantwoordelijk wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Verkeer) bekendmaakte 
plannen te hebben voor een weg door het groen. Omdat de Groningerstraat naar het zich laat 
aanzien van de grote rotonde bij het Eemplein (ook wel De Nieuwe Poort) wordt ‘losgeknipt’, is de 
weg volgens Buijtelaar straks nodig om het Soesterkwartier met de auto in- en uit te kunnen rijden. 
 



 
▲ De Nieuwe Poort geldt als één van de meest onoverzichtelijke verkeerspleinen van Amersfoort, 
onder meer doordat er voor auto’s vijf drukke op- en afritten zijn en fietsers de rotonde in beide 
richtingen kunnen nemen. 
 
De Nieuwe Poort geldt als één van de meest onoverzichtelijke verkeerspleinen van Amersfoort, 
onder meer doordat er voor auto’s vijf drukke op- en afritten zijn en fietsers de rotonde in beide 
richtingen kunnen nemen. © Saskia Berdenis van Berlekom 
De buurt werd volledig overvallen door het plan, en voelde zich door zinnen als ‘het college van 
burgemeester en wethouders heeft besloten dat...’ voor een voldongen feit geplaatst. Buijtelaar 
maakte tijdens in de haast ingelaste bewonersavonden excuses en gaf aan dat er ‘echt nog geen 
besluit genomen was’, maar kon niet voorkomen dat de protestgroep Leefplezier 3812 werd 
opgericht. Met spandoeken demonstreerden vele tientallen bewoners afgelopen juli in het groen, en 
menig raadslid werd liggend op zijn of haar strandbed overladen met digitale post. 
 

Kritisch 
Leefplezier 3812 liet ook tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond weer van zich horen. Ze 
kreeg bijval van zeven andere wijkbewoners, veelal minstens zo kritisch op ieder plan om de 
groengordel ook maar met een vinger aan te raken. ,,Waar hebben wethouder Buijtelaar en zijn 
ambtenaren hun hersens gelaten, toen ze bedachten dat dit een goede oplossing zou zijn?”, aldus 
Soesterkwartierder Nico Janssen. ,,Dit wordt verkocht als goed voor de wijk, maar zal alleen bedoeld 
zijn om het nieuwe stadhuis te kunnen bouwen (dat komt op het Trapeziumterrein, dat aan de 
rotonde ligt, red.).” 
 

Waar hebben wethouder Buijtelaar en zijn ambtenaren hun hersens gelaten, toen ze 
bedachten dat dit een goede oplossing zou zijn? 

Nico Janssen, inwoner van het Soesterkwartier 
 
Eén inspreker en wijkbewoner viel het stadsbestuur wél bij. ,,Prioriteit één tot en met 99: er moet 
iets gebeuren aan De Nieuwe Poort", aldus Theo Hendriks. ,,Ik ben er zelf al bijna twee keer 



verongelukt. En dat de aansluiting op de Groningerstraat moet verdwijnen: prima.” De 
Groningerstraat is goed voor 40 procent van al het verkeer op de rotonde, en daarmee volgens 
Buijtelaar de meest logische weg om los te knippen. De wethouder kwam zelf, door tijdgebrek, 
overigens niet aan het woord. 
 

Bouwen 
Hij werd wel gesteund door raadslid en partijgenoot Gerrit van Nieuwenhuizen. ,,We hebben voor 
de zomer misschien een valse start gehad, maar ik heb nu het gevoel dat er allemaal dingen bij 
worden gehaald die het grotere geheel niet ten goede komen. We hebben huizen nodig, en daarvan 
zijn er rond de rotonde zo'n 3000 gepland. Die huizen moeten veilig te bereiken zijn. Dus laten we nu 
alsjeblíeft gaan bouwen, bouwen, bouwen: in plannen kun je niet wonen.” 


