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Met deze nieuwsbrief houdt de gemeente Amersfoort u op de hoogte van het project Westelijke 
ontsluiting. De Westelijke ontsluiting is het wegtracé dat loopt vanaf de Stichtse Rotonde over de 
Daam Fockemalaan vervolgens parallel aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder 
het spoor door en dan weer de Barchman Wuytierslaan Noord volgt. 
 
Vervolg gesprekken met bewoners en belanghebbenden 
Voor de verschillende delen van het wegtracé (Barchman Wuytierslaan Noord, Fietsviaduct, Aletta 
Jacobslaan/Defensieterrein en de Daam Fockemalaan) heeft de gemeente enkele maanden geleden een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd voor direct betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn schetsen gepresenteerd 
van de weg en hebben aanwezigen wensen en ideeën meegegeven aan de gemeente.  
In juni organiseert de gemeente vervolgbijeenkomsten waarbij aan de bewoners en andere betrokkenen wordt 
teruggekoppeld hoe de wensen en ideeën zijn verwerkt of indien dat niet mogelijk was, waarom niet. De 
bijeenkomsten zijn bedoeld voor betrokkenen die direct aan de weg of in de directe omgeving van de weg wonen 
en betrokken belangenverenigingen. In overleg met hen worden de verschillende onderdelen van het tracé verder 
uitgewerkt. Binnenkort krijgen de genodigden een persoonlijke uitnodiging per post. De bijeenkomsten zijn 
openbaar, dus uiteraard zijn andere belangstellenden ook welkom. 
Voor het onderdeel 'fietsviaduct' is al een tweede bijeenkomst geweest eind februari 2014. In twee 
bijeenkomsten is het tracé al vrij ver uitgewerkt. Er volgt binnenkort nog een derde bijeenkomst om de laatste 
uitwerkingen te presenteren. 
  
Data en locaties van de bijeenkomsten: 

 3e bijeenkomst ‘Fietsviaduct’: 10 juni 2014 van 19:30 tot 21:00 uur bij De Kabouterhut, het Pannenkoekenhuis, 
Barchman Wuytierslaan 202, te Amersfoort 

 2e bijeenkomst 'Barchman Wuytierslaan Noord': 17 juni 2014 van 19:30 tot 21:00 uur bij Fit Academie 
Bokkeduinen, Sportpark Bokkeduinen 11, te Amersfoort 

 2e bijeenkomst ‘Aletta Jacobslaan/Defensieterrein’: 25 juni 2014 van 19:30 uur  tot 21:00 uur bij Leerhotel Het 
Klooster, Daam Fockemalaan 10, te Amersfoort 

 2e bijeenkomst 'Herinrichting Daam Fockemalaan’: 2 juli van 2014 van 19:30 tot 21:00 uur bij Leerhotel Het 
Klooster, Daam Fockemalaan 10, te Amersfoort 

 3e bijeenkomst ‘Barchman Wuytierslaan Noord’: 16 juli 2014 van 19:30 tot 21:00 uur bij Fit Academie 
Bokkeduinen, Sportpark Bokkeduinen 11, te Amersfoort 

Voortgang overleg terrein van Defensie 
Er is de afgelopen tijd intensief overleg geweest tussen gemeente en ministerie over het opschuiven van het 
tracé op het terrein van Defensie. Hiervoor zou het Keuken- en Kantinegebouw, het zogenoemde KEK-gebouw, 
gesloopt moeten worden. Inmiddels is overeengekomen dat het KEK-gebouw wordt gesloopt en dat het tracé 
maximaal richting het westen opschuift. De gesprekken zijn echter nog niet afgerond. Zo zijn de gemeente en het 
ministerie nog in gesprek over de inrichting van het terrein van de kazerne bij de toegangspoort en de aansluiting 
op de Barchman Wuytierslaan. Op 25 juni (zie hierboven de informatie over de bewonersavonden) zal de 
gemeente de actuele ontwerpschetsen voorleggen aan belanghebbenden uit de buurt en betrokken organisaties.  
 
 



Inspectie van bomen  

De komende periode wordt een Bomen Effect Rapportage (BER) opgesteld. Dat betekent dat de bomen in het 
gebied waar het tracé in de toekomst wordt aangelegd, worden geïnventariseerd en hun kwaliteit en conditie 
worden bepaald. Dit gebeurt in de maanden mei en juni. In deze BER worden met name de bomen die aan de 
rand van de geplande werkzaamheden staan, nauwkeurig beoordeeld. De waardevolle bomen met een goede 
toekomstverwachting in deze randzone worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Voor deze bomen zal in een 
volgende stap, de zogenaamde Bomen Effect Analyse (BEA), worden aangegeven welke maatregelen getroffen 
moeten worden om de bomen te beschermen tijdens en na de werkzaamheden. Binnenkort wordt het eerste deel 
(BW-laan Noord) geïnventariseerd. De rapportage zal worden opgesteld door het bedrijf ‘De bomenconsulent’ in 
samenwerking met het bedrijf EKootree.  
  
Planning  
Naar verwachting wordt het concept ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd in december 
2014. Dat is later dan in het eerder aan de raad voorgelegde tijdpad was voorzien omdat er meer tijd nodig is 
voor de voorbereiding van het concept ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad beslist in december over de 
ter visielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter visie ligt bestaat de 
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. De zienswijzen worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 
   
Contactgegevens 
Met vragen over het project Westelijke ontsluiting kunt u contact opnemen met projectleider Frank van 
Vliet. Contact: via e-mail: fwj.vanvliet@amersfoort.nl of telefonisch via 14033 of projectleider Anton van der 
Beek, e-mail AD.vanderbeek@amersfoort.nl of telefoon 033 469 5175. 
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