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Globale samenvatting reacties,  vragen en antwoorden 

 
 Bij de 5 thema's ook sociale voorzieningen toevoegen? 

Voorbeeld: de Hofjes, Knarrenhof Rotterdam 
 Vanuit Soesterkwartier wordt gezegd dat dit juist niet verbonden moet worden met Kop van 

Isselt, omdat niemand naar Kop van Isselt gaat. Zijn hier verkeersonderzoeken naar gedaan?  
Antwoord supervisor: Er is geen onderzoek gedaan of mensen naar/van Soesterkwartier/Kop van 
Isselt lopen. We vinden het belangrijk om de winkeliers in Soesterkwartier te ondersteunen en te 
laten werken, als je tenminste de verbinding weet te maken. 
 Vindt het leuk dat je door het groen heen loopt en dat je het doortrekt voor fietsers en om te 

wandelen.  
 Betekent nieuwe inrichting de opheffing van de functie van de Nijverheidsweg? 

Antwoord supervisor: we stellen nu voor om de Nijverheidsweg te onderbreken. De vraag is nog of 
dit ook lukt; dit wordt onderzocht.  
 Komt er niet meer druk op de ring als er 2200 woningen en 1000 werkplekken bijkomen? 

Antwoord supervisor: De bouw zal gefaseerd plaatsvinden en dat zal in de loop van de jaren ook 
wijzigen en of aangepast worden en/of er ontstaan nieuwe kansen.  
 Zijn er al gedachten over de hoogte van de diverse accenten van hoogbouw? En in het 

verlengde daarvan, zou je deze wijk in deze planopzet 'hoogstedelijk' noemen? 
Antwoord supervisor: Voor Amersfoortse begrippen is dit inderdaad hoogstedelijk; dit is een klassiek 
stadsbeeld. 
 Ter inspiratie: bij Kop Gildenkwartier zit een garage half onder de grond met in het midden een 

tuin. Auto's kunnen uit het zicht worden geparkeerd. Wel is er last van omgevingsgeluiden. 
Antwoord supervisor: Wellicht helpt vergroening tegen het echoën. 
 Voorgesteld wordt om eisen neer te leggen bij ontwikkelaars over het uiterlijk van de 

woningblokken. 
Antwoord supervisor: Ja, daar gaan we goede afspraken over maken. 
 Is het niet mogelijk om groene delen niet investeren in de Amsterdamseweg? 
 Meer hoogteverschillen aanbrengen in Amsterdamseweg; 
 Amsterdamseweg met gebouw oversteken? 
 t.a.v. bouwen van hoge gebouwen: er zijn nu al problemen met gebruik van liften, door de 

huidige coronacrisis 
 Verbinding Nijverheidsweg vergroenen is een goed idee, maar denk ook aan water, bijv. door 

toepassing van fonteinen. 
Antwoord supervisor: Ja dat is een punt van die vergroening Amsterdamseweg. De breedte van de 
weg heeft te maken dat de weg op zich heel breed is, maar juist ter hoogte van Kop van Isselt erg 
versmalt. Juist door de Amsterdamseweg breder te maken kun je het een mooie stadsbeeld gaan 
geven, en daarvoor kun je wel extra maat gebruiken. De randen worden rustiger ingericht en met de 
middenberm wordt het makkelijker om de weg over te steken.  


