
 
 
 

Laatste herfst voor deze 3500 rode bomen? (bron: Stichting Groen in Amersfoort) 

 

Toenemende weerstand tegen 
‘Westelijke Ontsluiting’ 

 
Wie weet nog hoe het zit en moet met die Westelijke 
Ontsluiting. Tegenstanders en voorstanders laten van zich 
horen. Met name door de plannen van de gemeente om al 
spoedig over te gaan tot de volgens de gemeente 
noodzakelijke bomenkap van 3500 stuks raakten de 
gemoederen flink verhit. Te meer omdat niet iedereen 
meer zo overtuigd is van de noodzaak om de Westelijke 
Ontsluiting aan te leggen zoals nu in de plannen van de 
gemeente is voorzien. En dit komt dan weer omdat deze 
zomer nieuwe cijfers en feiten beschikbaar zijn gekomen 
die het de moeite waard maken om de noodzaak toch nog 
eens onder de loep te nemen.  
 

Fouten in Verkeersmodel  

Begin 2018 werd al opgemerkt dat in het gehanteerde 

Verkeersmodel 2014 geen rekening was gehouden met de 

verhuizing van ziekenhuis De Lichtenberg naar de andere 

kant van de stad. Onlangs bleek er nog een fout te zijn 

gemaakt: de gemeente heeft gerekend met een 27% te 

hoog aantal arbeidsplaatsen van industriegebied Isselt. 

Daarnaast is tot nu toe weinig of geen rekening gehouden 

met de veranderingen in verkeersstromen na aanpassing 

van het Knooppunt Hoevelaken. 

 

Metingen doorstroomsnelheid 

De Amersfoortse gemeenteraad keurde het 

bestemmingsplan ‘Westelijke Ontsluiting’ in 2016 goed op 

basis van een theoretisch berekende doorstroomsnelheid. 

Deze snelheid lag onder de norm voor provinciale wegen en 

dus voor de BW-laan. Die moest opgekrikt naar minimaal 25 

km/u. Een subsidie van 60 miljoen euro om dat te 

realiseren zou komen uit het plan 'Verder' van de provincie 

Utrecht. Bewoners van de BW-laan besloten om zelf ook te 

gaan meten. Met hun 160 metingen kwamen zij in juni 2018 

uit op een doorstroomsnelheid van 36 km/u in de spits.  

  

 

 

Stijgende bouwkosten 

Los van de discussie over de noodzaak van de aanpassing 

van de weg, de bomenkap van 3500 bomen, aantasting van  

de rijksmonumenten OLV Ter Eem en het 

Belgenmonument, zijn er zorgen om de financiële 

haalbaarheid van de weg binnen het beschikbare budget. 

Dat bedraagt 67,1 miljoen euro volgens de raming uit 2014. 

Sindsdien zijn de bouwkosten echter fors gestegen. Een 

voorbeeld daarvan is de fietsers-/voetgangersburg over het 

spoor die niet opgenomen is in de raming. Een nieuwe 

financiële raming is op komst waarover de gemeenteraad 

een onafhankelijke second opinion zal vragen.   

 

Gemeenteraad aan zet  

De gemeenteraad van Amersfoort is op 28 augustus jl. 

formeel verzocht door Stichting ‘Groen in Amersfoort’ - 

ondersteund door zes bewonersgroepen en SWB, het 

bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting te herzien en 

daarmee af te zien van de aanleg van de plannen zoals ze 

nu voorliggen. Een motie van het CDA om te wachten met 

de bomenkap tot de nieuwe raming met de gemeenteraad 

is besproken, werd op 11 september ondersteund door alle 

partijen behalve de VVD. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info: https://www.groeninamersfoort.nl/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Reddeboomkapdeweg/ 

Petitie: https://www.petities24.com/signatures/nee-tegen-

westelijke-ontsluiting/ 

Standpunt SWB 
SWB had en heeft als standpunt dat er andere oplossingen 

mogelijk zijn om de verkeersproblematiek op de 

Westelijke Ontsluiting te verminderen of op te lossen, met 

minder dure en minder ingrijpende maatregelen voor de 

natuur, inclusief de mens, en de monumenten in het 

gebied. 

 



 

 

Sloop Lichtenberg 

 

De sloop van het ziekenhuis heeft heel wat stof doen 

opwaaien en kopjes en glazen in kasten laten rinkelen. 

Positief is dat de soap-opera rondom de sloop nu ongeveer 

is afgelopen, zij het met een paar losse eindjes.  

Eén daarvan is de afwikkeling van de schade die bij 

omwonenden is ontstaan. De klankbordgroep van 

bewoners, waarin SWB participeert, vindt dat de Gemeente 

als opdrachtgever van deze sloop zorg moet dragen voor 

een goede procedure voor de afwikkeling daarvan.  

 

Bewoners mogen niet in een mogelijke ambtelijk-juridische 

touwtrekkerij over schade tussen sloper en Gemeente 

terecht komen. Een ander los eindje is dat bewoners in de 

afgelopen droge maanden vrijwel dagelijks op een 

stofdouche getrakteerd zijn waardoor het leek of huis en 

auto in de Sahara stonden. Allemaal niet te voorkomen als 

je sloopt en het aanhoudend droog is maar een gebaar om 

tegemoet te komen in het opruimen van de troep bij 

omwonenden zou toch wel fatsoenlijk zijn. Niets daarvan 

tot nu toe. De planning: in het nieuwe jaar wordt het gebied 

ingericht en bouwrijp gemaakt. Zonder gas, want nieuwe 

huizen worden daar niet meer op aangesloten. Er komen 

geen aansluitingen voor elektrische auto’s op de openbare 

weg. Eind 2019 kunnen de eerste kavels geleverd worden. 

Meer info over bouwen op de Lichtenberg kunt u vinden 

op: wonenopdelichtenberg.nl 

 

De nieuw te bouwen ‘Bergtoren’ zal beeldbepalend zijn. De 

Gemeente hult zich in bestuurlijke nevelen over de 

ontwikkeling van deze toren. De klankbordgroep maakt zich 

zorgen over de kwaliteit van dit gebouw. Als er binnen de 

grenzen van het bestemmingsplan maximaal en goedkoop 

stenen gestapeld mogen gaan worden dan dreigt de toren 

een markant punt van stedenbouwkundig onvermogen 

worden. Dat wil niemand, maar er is geen garantie dat dit 

niet het geval gaat zijn en er is ook nog geen zicht op 

participatie in het ontwikkelen van dit gebouw. Hopelijk is 

dit niet de opmaat voor een nieuwe soap-opera op het 

Lichtenberg terrein.  

 

Duurzamer op de Berg 

 

Ze zijn niet over het hoofd te zien (en te horen), de vele 

bouwactiviteiten in het Bergkwartier/Bosgebied. Na het 

langdurige sloopgebeuren van het ziekenhuis, gaat op het 

terrein een hele nieuwe wijk verrijzen, zonder 

gasaansluitingen! Daar zal men zich dus met andere 

middelen warm moeten houden, zoals via een 

warmtepomp. En hele goede isolatie natuurlijk. Aan de 

andere kant van de Vondellaan, op de oude 

parkeerplekken, zijn inmiddels al een aantal fraaie 

woningen in aanbouw. Die vallen nog niet onder het 

nieuwe gasbesluit, te zien aan de cv-afvoer op het dak.  

 

 

 

Zonnepanelen waren op de Berg niet of nauwelijks te 

bespeuren, wegens de regels verbonden aan de status van 

beschermd stadsgezicht. Daar begint verandering in te 

komen nu er zonnepanelen verkrijgbaar zijn die vrijwel 

onzichtbaar op dakpannen zijn aangebracht, zoals bij het 

huis op de onderstaande foto.  

 

 
 

De gemeente Amersfoort heeft in 2017 aangegeven te 

streven naar een CO2-neutrale stad in 2030 en wil daarbij 

een “koplopers rol" innemen. Om die reden wordt er onder 

regie van de gemeente samen met stakeholders in de stad 

aan een warmtevisie gewerkt 

In de maanden september, oktober en november 2018 zal 

worden aangegeven: 

- in welke wijk 'men gaat beginnen met het opstellen van 

een actieplan  

- welke de meest kansrijke alternatieven zijn voor aardgas 



- wat de rollen van de verschillende partijen zijn in het 

proces van energietransitie. 

In de buurten De Vuurtoren, De Plaatsen en De Koperhorst 

in Schothorst-Zuid is al gestart met het opstellen van een 

warmteplan, waarin duidelijk wordt voor welke duurzame, 

aardgasvrije warmtevoorziening men gaat kiezen. 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/6781033/1/Colleg

ebericht_Start_traject_warmtevisie_Amersfoort 

 

Stationsgebied op de schop 

 

 
Impressie nieuwe hoofdingang fietskelder aan het Smallepad Karres & Brands 

 

Het stationsgebied moet veiliger, groener en vriendelijker 

worden. De verbinding tussen station en Stadsring moet 

uitnodigender worden. Het hele plein wordt heringericht. 

Om te beginnen verdwijnt de bovengrondse fietsenstalling. 

Daarvoor komt een extra grote fietskelder onder het 

Stationsplein. Prima, ware het niet dat wethouder 

Buijtelaar (VVD) besloot om de hoofdtoegang tot de nieuwe 

fietsenkelder vanaf de Berkenweg-Johan van 

Oldenbarneveltlaan te maken: door een woongebied met al 

heel veel verkeer in de spits. SWB vond het ‘kort-door-de-

bocht-besluitvorming’ zonder echte participatie van 

bewoners. Die stonden dus terecht op hun achterste benen.  

Een paar pittige discussies en maanden verder blijkt dat het 

ontwerpbureau (Karres & Brands) dat door de wethouder is 

ingehuurd ‘voortschrijdend inzicht’ heeft. Naar aanleiding 

van de argumenten van bewoners en de uitkomsten van 

verkeersonderzoek zijn de plannen bijgesteld. De gedachte 

is nu om de hoofdingang van de fietsenkelder aan de 

achterzijde van het stationsgebouw te situeren in het 

verlengde van het fietspad op de Kersenbaan en het 

Smallepad. Voor de meeste fietsers is dit de kortste weg.  

 

 
Huidige ‘verstopte’ ingang fietskelder aan Smallepad 

 

Voor de fietsers die meer uit het Zuidwesten komen (Berg-

Leusderkwartier-Bosgebied) komt er waarschijnlijk een 

ingang op de plek waar nu het gebouw van de oude 

Rechtbank staat (One Planet). Daar komt dan een afrit die 

onder de straat door gaat, zodat fietsers niet hoeven over 

te steken. Bovenop die afrit wordt het oude 

rechtbankgebouw vervangen door een nieuw. Het 

rechtbankgebouw is al gemeentelijk eigendom. Aangezien 

het college uitdraagt dat er woningnood is en er minimaal 

35% sociale woningbouw en betaalbare huurwoningen 

moeten komen, is de verwachting dat dit de 

hoofdbestemming van het nieuwe pand gaat worden. 

 

 
Te slopen oude rechtbank /‘One Planet’ 

 

Leegstaande kantoorruimte is er al genoeg op het 

Stationsplein en bewoning draagt bij aan de leefbaarheid 

van de omgeving na sluitingstijd van de kantoren. Dus dat 

lijkt een positieve ontwikkeling te worden. 

 

 
Impressie ingang fietskelder via afrit onder nieuwbouw op plek bestaande 

oude rechtbank. (Karres & Brands) 

 

Bij de verdere uitwerking van de plannen hoeft het niet te 

verbazen alsnog wat ‘details’ ontdekt worden die bijstelling 

behoeven. Participatie van belanghebbenden wordt door 

de wethouder ingevuld door middel van 

voorlichtingsavonden. Bij de laatste waren opvallend veel 

gemeenteraadsleden aanwezig die de wethouder op de 

vingers keken. Deze voorlichtingsavonden alleen voldoen 

niet aan het idee dat we als SWB hebben van participatie.  

 

SWB heeft daarom regelmatig overleg met 

belanghebbenden uit de directe omgeving van het plein om 

inhoudelijke inbreng in het proces te waarborgen. We 

hopen dat er ondanks de valse start en de gebrekkige 

participatie-invulling een goed plan voor het stationsgebied 

tot stand komt naar het gevoel van de bewoners en van de 

gebruikers.  

 



Ander Nieuws 

 

Verbouwing Van Oldenbarneveltgymnasium 

Verbouwen yes, maar eerst slopen. Nou dat is gebeurd met 

het middengedeelte en met het verfoeide 

gymnastieklokaal. Helaas is ook het torentje ten 

ondergegaan ondanks inspanningen van enkele bewoners 

en enige oud-leerlingen. De ondergang van dit boegbeeld is 

wel vereeuwigd op film, zie www.woonklimaatberg.nl. De 

communicatie over de verbouwing is matig tot slecht.  

 

 
JvO zonder middendeel  

 

Op vragen wordt traag geantwoord, er komt geen 

informatie vooraf over werkzaamheden. Bijvoorbeeld over 

het feit dat het vermalen van het puin (bijna een week lang) 

zoveel herrie zou geven, dat men zijn heil elders moest 

zoeken. De boomvoorschriften lijken niet helemaal te 

worden nageleefd. Het voorstel van de aannemer voor de 

glaskeuze voor de wanden van het nieuwe middengedeelte 

ligt bij de gemeente. 

 

Watertoren weer verkocht 

 

 
Verbouwingsplan van oude eigenaar 

 

De Amersfoortse watertoren die te koop stond is alweer 

verkocht. De koper is nog onbekend evenals het doel dat de 

koper ermee voor ogen staat. Gaat hij/zij het monumentale 

object zelf gebruiken of wordt het misschien een ludieke 

kantoorruimte? De gemeente heeft volgens de makelaar te 

kennen gegeven niet mee te willen werken aan een 

horecabestemming. De vorige eigenaar, een vastgoed 

beheerder uit Hoogland, heeft geprobeerd hem te 

verhuren. Ook heeft hij een verbouwingsplan laten maken, 

met een ernaast te bouwen glazen liftschacht. Verder liet 

hij 10 grote bomen kappen en de dichtgemetselde ramen 

weer openmaken. Iedereen is benieuwd wat de 

gebruiksplannen gaan worden.  

  
Verbouwingsplan van de oude eigenaar 

 

Vuurwerk 

Een wijkbewoner heeft op eigen initiatief een enquête 

gehouden in zijn buurt naar gevoelens over en ervaringen 

met het vuurwerk rond Oud en Nieuw. Een aantal 

respondenten stelden voor om het vuurwerk te 

concentreren op een markante plek in de straat en niet 

meer voor de eigen deur af te steken. Wellicht geeft dit 

minder overlast en is het zelfs gezelliger, omdat 

buurtbewoners elkaar voor de nieuwjaarswens daar 

treffen. De uitkomst van de enquête is door SWB 

doorgestuurd naar de veiligheidscommissie van de 

gemeente. Deze commissie bekijkt ook voorstellen m.b.t. 

de viering van Oud en Nieuw. Is het een idee om in uw 

buurt of straat eens te bespreken of er een belangstelling is 

voor zo'n gezamenlijke Jaarwisselingsontmoeting- en 

vuurwerkplek?  

Lees op onze website de uitslag van de enquête. 

_________________________________________________ 
 
Bestuursondersteuning gezocht 
SWB zoekt versterking van het bestuur. Het is extra 

welkom als u overweg kunt met websites en social media. 

Reacties graag op ons E-mail adres.  

 
Facebook en Nieuwsbrief SWB  
Actuele ontwikkelingen melden we op onze Facebook 

pagina www.facebook.com/woonklimaatberg/ en via onze 

Nieuwsbrief woonklimaatberg.nl/contact . Als u een 

Facebook account heeft kunt u ook makkelijk met ons en 

andere bewoners berichten uitwisselen. De Facebook 

berichten zijn ook via de website te lezen.  
 

Contact:  
E: woonklimaat.berg@gmail.com 

W: www.woonklimaatberg.nl  

F: @woonklimaatberg 

T: 033 4610703  

 

Steun van donateurs welkom 
SWB is een onafhankelijke stichting opgericht voor de 

instandhouding en bevordering van het woonklimaat in het 

Bergkwartier/Bosgebied. 

Met een donatie steunt u SWB om die doelen te realiseren. 

Donaties kunt u overmaken naar rekeningnummer: 

NL98TRIO0390422207 ten name van Stichting Woonklimaat 

Berg, onder vermelding van uw naam en e-mailadres.  


