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Informatiebrief Parkweelde 3 
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 

De afgelopen weken heeft aannemer Van den Heuvel 

op de sloopplek de oude kabels en leidingen 

weggehaald. De nieuwbouw op Parkweelde 3 krijgt 

nieuwe leidingen voor het water en elektra en een nieuw 

rioolstelsel. Dit wordt op dit moment voorbereid. 

Vanaf 15 november begint aannemer Roseboom met de 

aanleg van het nieuwe riool. Er komt een zogenaamd 

gescheiden stelsel. Het vuilwater wordt apart 

opgevangen en vervoerd naar de rioolwaterzuivering. 

Het regenwater wordt opgevangen en zoveel mogelijk 

weer in de grond teruggebracht via enkele wadi’s, droge 

verlagingen in het terrein. Het overige regenwater, 

bijvoorbeeld bij een harde regenbui, wordt afgevoerd 

naar het oppervlaktewater, zoals het kanaal. 

 

 

 

Ondergrondse containers wegghaald 

De ondergrondse containers aan de kant van de Vasco da Gamastraat zijn weggehaald. U kunt nu in de Magelhaenstraat  

uw restafval storten. Grof vuil of spullen die stuk zijn, kunt u laten ophalen door de Rova. U maakt hiervoor een afspraak via 

038-427 3777. Doe dit als u veel afval heeft. Voor kleine beetjes afval, maar dat te groot is voor de ondergrondse 

containers, brengt u uw afval naar het milieubrengstation aan de Nijverheidsweg-Noord 35, Amersfoort. Het brengen van 

afval naar het milieubrengstation is gratis. 

De situatie in oktober 2021, de 4 woningblokken gesloopt en tot puin vermalen. Dit 
puin wordt hergebruikt onder de toekomstige wegen van de nieuwbouw 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

Geschiedenis ligt op straat 

Aan de Vasco da Gamastraat is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De archeologen van het Centrum voor 

Archeologie van de gemeente Amersfoort hebben daarbij twee dingen ontdekt: resten van twee tabaksplantages en de 

voormalige route van de Lageweg. 

Dat op deze plek archeologische resten in de grond zaten, wisten 

we al. Historische kaarten gaven aan dat de loop van de 

Lageweg dwars door de nieuwbouwlocatie liep. Ook was aan de 

westkant van de Vasco da Gamastraat een tabaksdroogschuur te 

zien op de kaart van 1832. Tijdens het vooronderzoek bleek dat 

ook een tabaksdroogschuur moet hebben gestaan. Dubbele 

genoemd Petra 

Al in de tweede helft van de 17de eeuw was de tabaksbouw in 

Amersfoort een groeiende en succesvolle teelt. Dat bereikte in de 

18de eeuw haar hoogtepunt, liep toen langzaam terug en 

eindigde in de 20ste eeuw. In Amersfoort werd goede tabak 

gemaakt. Niet alleen de kwaliteit was goed, maar ook de korte 

transportwegen waren belangrijk. 

Aan de oostkant van de Vasco da Gamastraat kwamen de sporen van de palen tevoorschijn van twee tabaksdroogschuren. 

Beide plattegronden van de schuren zijn helaas niet compleet, omdat die voor een deel onder de Bartholomeus Diasstraat 

en de Vasco da Gamastraat doorlopen. Maar we hebben veel gegevens kunnen verzamelen. Beide schuren komen uit de 

18de -19de eeuw. De ene schuur was minimaal 38 meter lang. De andere minimaal 20 meter. Dichtbij de buitenwand van 

de meest oostelijke schuur stond ook een waterput van 2,5 meter diep. Beide schuren stonden bovendien vlak langs de 

Lageweg. De meest westelijke schuur roept vraagtekens op, want is dit de schuur die op de kaart van 1832 staat? 
 

Route van de Lageweg 

Ook van de voormalige route van de Lageweg hebben we sporen 

gevonden. De Lageweg was samen met de Hogeweg de 

doorgaande route van Amersfoort naar het (noord)oosten van 

Nederland. De Hogeweg was de zogenaamde winterroute. Deze 

lag hoger en dus droger en beter begaanbaar. De Lageweg was de 

zomerroute. Deze was iets sneller, maar door zijn lagere ligging 

alleen in de zomer goed begaanbaar.  

De Lageweg is hoogstwaarschijnlijk ergens in de Middeleeuwen in 

gebruik genomen.Tijdens het archeologisch onderzoek aan de 

Vasco da Gamastraat konden we voor het eerst een 

dwarsdoorsnede vastleggen van de Lageweg. Hier is heel goed te 

zien dat de weg niet verhard is geweest. Diepe karrenwielsporen 

door de modder zijn daar het bewijs van. De komende tijd worden 

alle gegevens van de opgraving verzameld en in een rapport 

gedetailleerd beschreven wat er is gevonden.  

En over een tijdje hopen we ook de westelijke kant van het terrein te mogen opgraven. Dan krijgen we hopelijk antwoord op 

de vraag of de tabaksschuur die op de kaart van 1832 staat, al is gevonden of dat er een derde (en misschien wel vierde) 

aanwezig is. Voor meer informatie www.archeologischcentrum.nl. 

Archeologen zijn de dwarsdoorsnede van de Lageweg ‘leesbaar’ aan 
het maken. Tijdens een archeologisch onderzoek doet de kraan het 
grove werk, maar komt er ook veel handwerk bij kijken. 

http://www.archeologischcentrum.nl/


 

Planning aanleg riool 

Het eerste riool wordt aangelegd in de 

parallelweg langs Ringweg Kruiskamp. Deze 

weg is vanaf 15 november ca. 4 weken 

afgesloten voor het verkeer. Er is een 

omleiding via een noodweg (puinbaan) over 

het bouwterrein naar de Vasco da Gamastraat. 

Ook het tweerichting fietsverkeer op de 

parallelweg Ringweg Kruiskamp wordt 

omgeleid. Zie ook het plaatje hieronder. 

Daarna wordt het riool aangelegd in de 

Bartholomeus Diasstraat. Begin 2022 wordt het 

riool aangelegd in de Vasco da Gamastraat. In 

de volgende informatiebrief hopen we daar 

meer over te kunnen vertellen. Dan kunnen we 

ook aangeven wanneer de nieuwbouw gaat 

starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vragen? 

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

E: mkappenberg@de-alliantie.nl 
E: gjanssen@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 informatiebrieven, 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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