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Ondertunneling bij Soesterberg krijgt beeltenis

Jacob van Campen kijkt
straks uit over ‘zijn’ weg
Een beeltenis van de Amersfoortse architect Jacob van
Campen (1596-1657) kijkt binnenkort uit op de Amersfoortsestraat (N237) bij Soesterberg.
Piet van Dijk
Soesterberg

De beeltenis, een ontwerp van
Soesterberger Martin OudshoornBruil (41), is binnenkort te zien op
hoge panelen aan weerszijden van
de nieuwe tunnel die op donderdag
7 juli wordt geopend.
Van Campen is de ontwerper van
de oude weg tussen Amersfoort en
Utrecht, die nu N237 heet. Destijds
was de weg als een kaarsrechte,
geometrisch strakke weg ontworpen met daarnaast rechthoekige kavels. Daar konden vermogende
mensen een huis bouwen mits ze
hun deel van de weg onderhielden.
De kaarsrechte vorm is door diverse omleggingen inmiddels verdwenen, maar is op sommige stukken, vooral tussen Amersfoort en
Soesterberg en vanaf Huis ter Heide
naar Utrecht, nog goed zichtbaar.
De oorspronkelijke weg loopt
dwars door het dorp Soesterberg,
de Banningstraat en de Rademakerstraat. In 1972 werd een rondweg
aangelegd. Die rondweg wordt nu
ondertunneld.
,,Van Campen kijkt dus strikt ge-

Z Paneel

met Jacob van Campen die uitkijkt over ‘zijn’ Wegh
der Weegen.
ONTWERP MARTIN OUDSHOORN-BRUIL

nomen niet precies op zijn eigen
weg uit, maar wel op een ‘kind’ van
die weg’’, zegt Oudshoorn-Bruil.
,,Zonder de weg was de omleiding
er niet geweest. Er komt wel veel
verkeer langs, dus het leek mij mooi
om meer bekendheid te geven aan
Van Campen als ontwerper van de
weg.’’
De weg werd in een gedicht van
de Amersfoortse aristocraat Everard
Meyster destijds Wegh der Weegen

genoemd. Die passage uit het gedicht staat nu op de wand van het
Boele Staalecoduct.
Het aanvankelijke ontwerp van
Oudshoorn-Bruil, in het dagelijks
leven ontwerper, was uitgebreider.
Hij wilde ook een verwijzing in zijn
ontwerp naar de Postweg, die bij
Soesterberg de N237 kruist. ,,De
Postweg was vroeger een belangrijke postverbinding tussen Amsterdam en Arnhem’’, zegt de Soesterberger, die zelf aan de Postweg
woont. ,,Dat zou een te breed ontwerp worden en de jury van de
prijsvraag die hiervoor werd uitgeschreven, vond het te ingewikkeld.
Daarom heb ik het ontwerp vereenvoudigd. De rechte lijnen die hij
had ontworpen voor de weg, zijn er
goed in terug te zien.’’

Overkluizing
De panelen worden van beton gemaakt. De beeltenis van Van Campen en de weg wordt in een uitsparing uitgebeeld die in een donkerdere kleur wordt uitgebracht. De
verdieping van de N237 heeft een
lengte van 600 meter. Over 200 meter is tussen de Veldmaarschalk
Montgomeryweg en de Postweg
een overkapping, ook wel overkluizing genoemd, aangebracht. Daarbovenop komt een wandelpark.
Gedeputeerde Bart Krol opent de
verdiepte ligging om 16.00 uur.

GEMEENTEHUIS BIEDT IN 2018 EEN

Huis van
Als eerste gemeente in het land
krijgt Leusden een gemeentehuis waar
ook mensen met een verstandelijke
beperking in wonen en werken. Het
project kost zo’n 9 miljoen euro.
Artwin Kreekel
Leusden

Regent het pijpenstelen, dan
moeten er emmers uit de berging
worden gehaald om de werkplekken droog te houden. En waaien
de pannen van het dak, dan is het
maar hopen dat alles op zijn plek
blijft. Volgens wethouder Jan
Overweg (ChristenUnie) heeft
het markante paarse gemeentehuis van Leusden, gebouwd in de
jaren 80 van vorige eeuw, echt zijn
beste tijd gehad. ,,Het slurpt energie en kampt met veel achterstallig onderhoud.”
Een nieuw bouwwerk is broodnodig, meende de een meerderhied van de lokale politiek vorig
jaar september. Na een ontwerptraject van enkele maanden kreeg
de Leusdense gemeenteraad gisteravond te horen hoe het pand er
uit komt te zien.
Het ‘Huis van Leusden’, zoals
het heet tot er een betere naam is
bedacht, wordt goeddeels drie lagen hoog. Aan de kruising van de
Burgemeester van der Postlaan
met ‘t Erf, komt een toren van nog
twee verdiepingen. Daar schiet
het bouwwerk vervolgens twintig
meter de lucht in. Na de zomer
van 2018 moet het nieuwe pand er
staan. Het huidige gaat rond de
jaarwisseling tegen de vlakte.

Restaurant
Op de begane grond komt ruimte
voor 124 werkplekken voor ambtenaren. Ook welzijnsorganisatie
Larikslaan2 en scholenkoepel
Voila gaan hier kantoor houden.
De gemeenteraad komt samen in
een raadszaal, middenin het gebouw. Werkkamers van de burge-

meester, wethouders en ondersteunend personeel, zijn direct
aan deze zaal gelinkt. ,,Het huis is
straks vanuit twee ingangen te betreden: één aan de voorzijde, de
hoofdingang, en één aan de zijde
van ‘t Erf’’, aldus Overweg. Deze
zal vooral ‘s avonds worden gebruikt, zodat men niet bij de kantoren of balies kan komen.”
Direct boven deze zijingang komen 48 appartementen voor
mensen met een verstandelijke
beperking. Ook komt er ruimte

Wij verkopen het
gemeentehuis aan
de projectontwikkelaar en kopen de
ruimten die wij gaan
gebruiken terug
voor nog eens zes groepswoningen. ,,De toevoeging van zorgwoningen is heel erg bijzonder’’,
meent de wethouder. ,,Het was
een idee van projectontwikkelaar
Zenzo en één van de redenen dat
we voor dit ontwerp hebben gekozen. Abrona gaat de zorg verlenen. Zij hebben nu verspreid over
Leusden woningen.”
De bewoners van de zorgwoningen kunnen mogelijk in hetzelfde gebouw aan het werk: direct onder de woonlagen komt
een restaurant, waar mensen met
een verstandelijke beperking aan
het werk kunnen. ,,Het restaurant
is voor een kopje koffie of lunch
voor iedereen toegankelijk’’, aldus
Overweg. ,,Het zal ook gebruikt
worden als bedrijfsrestaurant
voor onze medewerkers.”

Omleiding wegens werk bij
Eemdijk en aan Zuidereind
BAARN/EEMDIJK Automobilisten moeten tussen 4 en 18
juli rekening houden met enkele omleidingen bij Eemdijk
en aan het Zuidereind in
Baarn. Reden vormen werkzaamheden rond de dijkverbetering. De Dijkencombi, die
werkt aan de dijkverbetering
op het traject Eemdijk-Zuid,
Eemlandsedijk en Slaagsedijk,
gaat in juli enkele duikers, die
de dijk kruisen, verwijderen
en vervangen.
Daarvoor wordt ter plekke de
verharding verwijderd en een
sleuf gegraven. De weg wordt

plaatselijk afgesloten. Dit betekent dat de Eemdijk is afgesloten van 4 juli tot en met 18 juli.
Verkeer van Eemdijk richting
de Bisschopsweg wordt omgeleid via de Vaartweg, Bikkersweg en de Westsingel naar de
N414, de Bisschopsweg.
Tijdens de afsluitingen worden tevens damwanden geplaatst bij ’t Overvaren en het
Zuidereind. Het Zuidereind is
daarom afgesloten van 11 juli
tot en met 18 juli.
De omleidingen zijn niet
van toepassing op fietsers en
voetgangers.

