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Een zak geld naar het Soesterkwartier? 
Hard nodig, zeggen bewoners: ‘Het gaat 
naar de klote’ 
PREMIUM 

 
Buurondernemers op de Noordewierweg: John Rekers (achter) en Johan van de Wetering. ,,Het 
winkelgebied verpaupert.’’ 
 
Fotograaf Nico Brons en verslaggever Wichard Maassen nemen wekelijks een kijkje achter het 
nieuws. Vandaag: geld voor het Soesterkwartier? Eerst zien, dan geloven. 
 
Wichard Maassen 06-03-21, 13:05 
 
Leuk hoor, die bloemetjes bij de ondergrondse afvalcontainers, maar verder volkomen nutteloos. 
Esther van Zetten, spreekbuis van de ‘gewone’ Soesterkwartierders, serveert haar mening graag 
ongezouten. Pompen Amersfoort en de provincie een grote smak geld in de wijk? Dan verdienen 
jongeren ‘hele zware prioriteit’. ,,Voor hen wordt te weinig gedaan.’’ 
 
Er is 13,5 miljoen euro gereserveerd om het Soesterkwartier een opkontje te geven, en bewoners 
krijgen een  stem in de besteding daarvan. De wijk, gekenmerkt door relatief veel sociale problemen, 
wordt straks omgeven door nieuwbouw, onder meer op de Wagenwerkplaats. Dat heeft gevolgen 
voor de winkelstand, het groen en het verkeer. 
 
In de gesprekken met bewoners staat de gemeente bij voorbaat op achterstand. Eerst zien, dan 
geloven, klinkt het in de wijk. ,,Er is ons al zoveel beloofd.’’ 
 
Yuppen 
De jeugd, zegt Esther in haar onlangs geopende gemakswinkel op de hoek van de Noordewierweg en 
de Berkelstraat, zou een eigen honk moeten krijgen op de Wagenwerkplaats. ,,Mét sportfaciliteiten, 

https://www.ad.nl/amersfoort/een-zak-geld-naar-het-soesterkwartier-hard-nodig-zeggen-bewoners-het-gaat-naar-de-klote~a305cbfa/
https://www.ad.nl/amersfoort/een-zak-geld-naar-het-soesterkwartier-hard-nodig-zeggen-bewoners-het-gaat-naar-de-klote~a305cbfa/


zoals een fitnessbaan. En zet daar dan twee mensen uit de wijk op die de taal spreken van de 
jongeren en geen yuppen.’’ 
 
Daar hebben ze het niet zo op in het Soesterkwartier. ‘Hipsters uit Amsterdam’ die in de buurt van 
het station op de Wagenwerkplaats huizen kopen, kunnen ook bij de vrijwilligers van de speeltuin 
aan het eind van de Noordewierweg op een smalend onthaal rekenen. ,,Krijgen we geld? Het wordt 
tijd. Alle aandacht gaat nu naar de Wagenwerkplaats. Maar ‘hallo, híer wonen ook mensen!’.’’ 
 
En die hebben het momenteel moeilijk, zegt Anita Manie, beheerder van de speeltuin, misschien wel 
de belangrijkste ontmoetingsplek van de wijk. ,,Iedereen staat op standje overleven.’’ 
 
Net als Esther van Zetten, die gezinnen kent waar geen geld is voor nieuwe kleding, zet Anita alle 
kaarten op de jeugd. ,,Díe moet je wat meegeven voor later.’’ 
 
Iedereen in de wijk staat op standje overleven 
 
—Anita Manie 
Rekeningen 
Sommige speeltoestellen zijn aan vervanging toe, het trapveld is een knollenveld. Maar ja, de 
rekeningen stapelen zich op en de vaste lasten lopen door. ,,We moeten ons grotendeels zelf zien te 
bedruipen. Er komt niets binnen. Door corona liggen alle activiteiten stil. Normaal hebben we hier 
twee keer per week bingo.’’ 
 
Bij John Rekers, eigenaar van een dierenspeciaalzaak op de Noordewierweg, is het vertrouwen in de 
gemeente evenmin groot. De oudgediende heeft de afgelopen jaren te veel ambitieuze plannen zien 
sneuvelen, zoals woningbouw rond de Emmaüskerk. Het winkelgebied verdient versterking, vindt hij. 
,,Vroeger was de Noordewierweg een hele mooie winkelstraat. Nu verpaupert het.’’ 
 
Kamers 
Dat is volgens hem te wijten aan pandeigenaren, die leegstaande winkels vertimmeren tot kamers 
‘van drie bij drie meter‘. ,,Die worden verhuurd voor 800 euro per maand. Slaat nergens op! Winkels 
moeten de bestemming winkel houden. De gemeente zou de praktijken van pandjesbazen tussen de 
Merwedestraat en de Primulastraat stopzetten. Niet gebeurd.’’ 
 
Ook de aanpak van de Noordewierweg, die wacht op herinrichting, kan John maar slecht volgen. 
,,Twee jaar geleden stond er een flitspaal. Toen werd er veel minder hard gereden. Waarom hebben 
ze dat ding niet laten staan?’’ 
 
Als ondernemer heeft John trouwens weinig reden tot klagen. Zijn zaak mag tijdens de lockdown 
openblijven. Buurman Johan van de Wetering, van Het Bloemenhartje, maakt er met deurverkoop 
het beste van. Hij woont in Leiden, maar gevraagd naar zijn mening over de teloorgang van dit 
winkelgebied spreekt hij de taal van het Soesterkwartier. ,,Dat gaat naar de klote.’’ 


