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Informatiebrief Parkweelde 4 
Magelhaenstraat - Leif Eriksonstraat 

In uw buurt gebeurt al veel en er staat de komende tijd nog meer te gebeuren, hierover ontvangt u 
regelmatig een informatiebrief.  

 

 

Stand van zaken sloop 

Inmiddels zijn alle vier de flats gesloopt door de firma Roseboom in opdracht van de Alliantie en onder toezicht van 

ingenieursbureau BOOT. Het metselwerk en beton (puin) dat hierbij is vrijgekomen is ter plekke vermalen tot kleinere 

stukken. Dit noemen we menggranulaat. Het menggranulaat verwerken we duurzaam en gebruiken we op andere 

bouwprojecten als funderingsmateriaal onder wegen en gebouwen. Ook blijft er menggranulaat op de locatie liggen om te 

gebruiken onder de bouwwegen en de toekomstige wegen. Na de bouwvakantie is de sloop van fase 1 klaar en gaan we 

verder met een aantal onderzoeken, werkzaamheden van nutspartijen en leggen we het riool, water en elektra aan op het 

terrein. 

 

Informatieavond gemeente 

Op woensdag 14 juli organiseerde de gemeente een online bijeenkomst over het project. Ontwerpbureau Le Farwest 

presenteerde het voorlopige ontwerp van het openbaar gebied. Architectenbureau Steenhuis Bukman presenteerde het 

ontwerp van de nieuwe woningen uit de eerste fase van het project. Voor de bijeenkomst waren bewoners uit het 

plangebied en omwonenden uitgenodigd. En ook oud-bewoners uit de eerste fase, die de mogelijkheid krijgen om in de 

toekomst naar de nieuwbouw terug te keren.  

Er is positief gereageerd op de ontwerpen. De belangrijkste zorgen van bewoners gaan over verkeersdrukte, 

verkeersveiligheid (ook bij de van Randwijcklaan en Ringweg Kruiskamp) en over het parkeren. Verder is er een wens om 

het groen tussen de woningen aan de van Randwijcklaan en het projectgebied, in samenhang in te richten met het groen in 

het projectgebied zodat het een geheel wordt. En een vraag om de buitenkast terug te laten komen omdat deze een sociale 

en leefbaarheidsfunctie heeft. 

U vindt het voorlopig ontwerp op de projectwebsite: http://amersfoortvernieuwt.nl/projecten/parkweelde-3-magelhaenstraat-

e-o/. Eventuele vragen of opmerkingen daarop kunt u mailen naar parkweelde@amersfoort.nl.   
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Speuren op de sloopplaats 

Eind mei heeft de Stichting Reddingshondengroep 

Midden Nederland twee zaterdagen op het terrein 

geoefend met hun speurhonden. Verbazend om te 

zien hoe scherp de honden ruiken en speuren en 

daarmee hun doel vinden. Een voorbeeld: boven op 

het dak van een portiek lag een van de mensen van 

de Reddingshondengroep verborgen. De 

lichaamsgeur van deze persoon gaat van het dak 

naar beneden en komt tegen de rode container, dat 

ruikt de hond langs de wand van de container. Dan 

staat de hond onder de portiek heftig te blaffen want 

de lichaamsreuk geeft aan dat er iemand moet zijn. 

En ja hoor, het duurt even, maar geen twijfel, de 

persoon komt tevoorschijn. Goed gedaan, de hond 

wordt beloond.  

De Stichting Reddingshondengroep Midden Nederland helpt bij vermissing van kinderen en volwassenen, zoals in heide, 

bossen en andere buitengebieden. Of ingestorte gebouwen. Dit kan binnen 48 uur vanaf het moment van vermissing. 

 

Hergebruik van materialen 

Bij een sloop komen veel verschillende materialen vrij, zoals: steen, beton, hout, glas, ijzer, plastic, koper, lood, 

vloerbedekking en helaas ook asbest.  

Een aantal onderdelen van de gesloopte woningblokken gebruiken we later in de nieuwbouw weer. Bijvoorbeeld ijzer, 

koper, hemelwaterafvoeren en een aantal trapleuningen. Het hout is voor een deel aan een bedrijf verkocht dat er weer 

houten balken en latten van zaagt. Het hout van keukens, wandbekleding en dak wordt gerecycled. Op deze sloop is ruim 

10.000 ton puin vrijgekomen. Het glas is afgevoerd naar een bedrijf waar het wordt omgesmolten voor nieuw glas. 

Ook is er op verschillende plaatsen asbest in de woningen gevonden. De firma Roseboom uit Ede heeft het asbest 

weggehaald voordat de gebouwen tegen de vlakte gingen. Het asbest is niet geschikt voor hergebruik en volgens de regels 

afgevoerd naar een erkende stortplaats.  

 

 



Gert Ploeg – Omgevingsmanager 

Uw aanspreekpunt voor al uw vragen over de sloop- en 

bouwwerkzaamheden is Gert Ploeg. Gert werkt bij Ingenieursbureau 

BOOT en is te bereiken op 06-22283185 of per mail via: 

parkweelde@de-alliantie.nl. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vragen? 

Bij Michel Kappenberg of Marga Baruch, bewonersbegeleiders bij de Alliantie, kunt u  
terecht met vragen over de toekomst van de woning waarin u woont.  

E: mkappenberg@de-alliantie.nl 
E: mbaruch@de-alliantie.nl   
T: 088-00 232 00  
 
Bij Yvonne Ponsen, gebiedscoördinator bij de Alliantie, kunt u terecht voor alle vragen over de leefbaarheid.  
E: yponsen@de-alliantie.nl  
T: 088-00 232 00 

 
Facebook en Alliantie-site 
Om u, naast de nieuwsbrieven, zo goed mogelijk te informeren is er ook een facebookpagina. 
https://www.facebook.com/Vernieuwingkruiskampamersfoort/ en ook op de Alliantie-site https://www.de-alliantie.nl/over-
de-alliantie/projecten/amersfoort/kruiskamp/ vindt u veel informatie.  
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