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De Nieuwe Poort, hier gezien vanaf het dak van de Hogeschool Utrecht, is met vijf op- en afritten en 
een tweerichtingsfietspad één van de drukste en meest onoverzichtelijke verkeerspleinen van 
Amersfoort. © Saskia Berdenis van Berlekom 
 
Amersfoort gaat wéér onderzoek doen naar de toekomst van De Nieuwe Poort. De grote rotonde bij 
het Eemplein is onveilig en moet op de schop, maar alle plannen daarvoor leidden tot dusver vooral 
tot nieuwe problemen. Eén daarvan is nog niet opgelost: er is nog altijd alleen maar genoeg geld 
voor een paar verkeerslichten. 
 
Artwin Kreekel 02-04-21, 07:00 
 
1500. Zoveel auto's rijden er op een gemiddelde zaterdagmiddag rond op De Nieuwe Poort. 
Daarmee is het sinds de oplevering in 2012 één van de drukste verkeerspleinen van de stad. En gelijk 
ook één van de meest onoverzichtelijke: met vijf op- en afritten, fietsers die van twee kanten komen 
en een blinde helling, is de chaos zeker met slecht weer groot genoeg om zelfs de meest ervaren 
bestuurder vlekken in de nek te bezorgen. 
 
Daar móet iets aan gedaan worden, vindt men ook op het stadhuis. Helemaal omdat in een straal 
van een kilometer of twee de komende jaren 3000 nieuwe huizen moeten worden gebouwd, en er 
dan dus nóg meer verkeer op het plein wordt gestort. In 2017 laat Amersfoort door bureau 
RoyalHaskoning een eerste onderzoek doen naar oplossingen, waarvan de beste (het vergroten van 
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de tunnelbak onder de rotonde) op zo'n 40 miljoen euro wordt begroot. Dat geld heeft de stad 
absolúút niet, en dus verdwijnt het plan na een tijdje in de la. 
 
Was Amersfoort een krimpgemeente, hadden we nooit ook maar aan aanpak van De Nieuwe Poort 
gedácht 
 

 
Wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Verkeer) 
 
Zomer 2020 komt er een nieuw, 23 miljoen euro kostend plan vanuit het stadhuis. Als een duveltje 
uit een doosje wordt geopperd de Groningerstraat ‘af te knippen’ van de rotonde. Deze weg is één 
van de drukste op- en afritten, vooral omdat hij veel gebruikt wordt om het Soesterkwartier te 
bereiken. Om inwoners van deze wijk nog wel tot hun voordeur te laten komen, wordt gedacht aan 
het rollen van een nieuwe weg, ter hoogte van de Dollardstraat. Dwars door de Groengordel, die 
door omwonenden als heilig wordt beschouwd. 
 

Volksopstand 
Een ware volksopstand volgt, compleet met demonstraties met spandoeken. De gemeenteraad is 
ook woest, en trekt het plan uiteindelijk van tafel. Ze draagt een zich hevig verexcuserende 
wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Verkeer) op om een onafhankelijk deskundige aan te stellen, die 
opnieuw en samen met álle betrokkenen gaat kijken naar het probleem De Nieuwe Poort.  
 
Die deskundige die komt er nu, aldus Buijtelaar. ,,Tot nu toe hebben we vooral naar De Nieuwe 
Poort gekeken als verkeersprobleem, maar deze persoon zal het geheel breder beschouwen. Dus 
nadrukkelijk óók in gesprek gaan met het Soesterkwartier. Die wijk moet niet in problemen komen 
door de groei van de stad. Die groei is overigens wel waar we dit allemaal voor doen: willen we 
nieuwe huizen bouwen, en dat willen we, dan moeten we ook zorgen dat die huizen goed bereikbaar 



zijn. Was Amersfoort een krimpgemeente, hadden we nooit ook maar aan aanpak van De Nieuwe 
Poort gedácht.” 
 
Wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Verkeer) op De Nieuwe Poort: ,,We hopen onder meer op subsidie 
vanuit de rijksoverheid, te meer omdat ook daar de noodzaak van het bouwen van huizen wordt 
gevoeld.” 
Wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Verkeer) op De Nieuwe Poort: ,,We hopen onder meer op subsidie 
vanuit de rijksoverheid, te meer omdat ook daar de noodzaak van het bouwen van huizen wordt 
gevoeld.” © Nico Brons 
Nu de noodzaak van de aanpak weer is bewezen, steekt het meest hardnekkige probleem de kop op: 
geldgebrek. Voor de metamorfose ligt ongeveer 1 miljoen euro op de plank. Eerdere onderzoeken 
tonen aan dat daarmee hooguit een paar verkeerslichten kunnen worden geplaatst en een fietspad 
kan worden verlegd, maar diezelfde onderzoeken tonen óók aan dat dat geen zoden aan de dijk zet. 
,,We hopen onder meer op subsidie vanuit de rijksoverheid, te meer omdat ook daar de noodzaak 
van het bouwen van huizen wordt gevoeld", aldus Buijtelaar. 
 
En als die subsidie er niet komt? ,,Dan is het aan de gemeenteraad om af te wegen wat het 
belangrijkst wordt gevonden. Eerst moet blijken met welke oplossingsrichting men nu komt.” 
Wanneer dat duidelijk wordt, is volgens de wethouder niet te zeggen. 


