
 

 

          29 maart 2021 
Beste bewoner(s) en gebruikers van de Kloosterlaan en de Oude Kerklaan,  
 
Zoals we u in januari in een brief informeerden, gaat de Engweg en omgeving veranderen. In 
deze brief informeren we u over de inrichting van de Oude Kerklaan en de Kloosterlaan. 
 
Oude Kerklaan tussen Zevenhuizerstraat en Martinuslaan 
De indeling van deze weg blijft zoals die nu is. De rijbaan wordt wel versmald naar 4,80m. Dit 
wordt de standaardbreedte voor wegen met tweerichtingsverkeer. De stoep wordt verbreed 
naar 1,80m. We leggen een apart regenwaterriool aan in de Oude Kerklaan en de Klooster-
laan en in de Zevenhuizerstraat vanaf de Oude Kerklaan tot aan de watergang ten noorden 
van het projectgebied. Deze verbinding is nodig om het regenwater af te voeren naar het 
oppervlaktewater. Hiervoor moeten we ook een deel van de Zevenhuizerstraat opbreken. 
 
Oude Kerklaan tussen Martinuslaan en Engweg 
Deze weg wordt ingericht als fietsstraat in twee richtingen. We doen dit om een extra route 
te maken voor fietsers die het niet prettig vinden om over de Zevenhuizerstraat te fietsen. In 
de fietsstraat zijn auto’s te gast. We passen de breedte van de rijbaan aan naar 4,80m. We 
verbreden de oostelijke stoep tot aan de Kloosterlaan van 90 cm naar 1.80 meter. De hele 
Engweg wordt fietsstraat tot aan de tennisbanen. De rijbaan krijgt rood asfalt met aan 
allebei de kanten een smalle strook zwart asfalt. We sluiten de zijstraten aan met een inrit, 
zodat de fietsstraat altijd voorrang heeft.  
 
Kloosterlaan 
De Kloosterlaan heeft nu een brede rijbaan met aan allebei de kanten een stoep. Veel auto’s 
staan gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Dat is verboden, maar wordt gedoogd. Graag 
zouden we aan allebei de kanten van de rijbaan een stoep en parkeerstrook aanbrengen, 
vanwege de vraag naar parkeerplekken. Dat kan helaas niet, er is niet genoeg ruimte voor. 
We hebben daarom twee ontwerpen gemaakt die wel passen. U kunt deze ontwerpen op de 
volgende sites/app bekijken: 
- in de BouwApp, project ‘Engweg & omgeving’ 
- op https://www.amersfoort.nl/project/herinrichting-engweg-en-omgeving.htm.  
- op http://www.dorpsbelangenhoogland.nl/reconstructie-engweg/  
 
Ontwerp 1 Aan allebei de kanten van de rijbaan komt een stoep met aan één kant een 
parkeerstrook. Voordelen zijn dat voetgangers een eigen plek hebben. De parkeerplekken 
zijn duidelijk aangegeven en de parkeervakken bij de school worden in allebei de varianten 
iets breder. Nadelen: Parkeren kan maar aan één kant van de straat waardoor parkeren op 
de stoep nodig blijft.  



 

 

Ontwerp 2 We richten de laan in als gedeelde ruimte voor het alle soorten verkeer, waarbij 
we geen verschil maken tussen voetgangers, rijbaan en parkeren. Dit ontwerp heeft daarom 
geen stoep, maar wel aan allebei de kanten van de rijbaan een rabatstrook. Dit is een strook 
met andere bestrating dan de rijbaan. Er komen 4 plekken voor bomen die de straat groener 
maken en zorgen dat er minder hard gereden wordt. Voordelen: Parkeren kan aan allebei de 
kanten van de straat parkeren. Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor alle auto’s die nu in de 
straat staan. De parkeervakken bij de school worden in allebei de varianten iets breder. 
Nadeel: Er is geen aparte stoep voor voetgangers. 
 
Parkeervakken 
Alle parkeervakken/stroken binnen het projectgebied krijgen grasbetontegels. Dit zijn tegels 
met gaten die opgevuld worden met grond en gras. Grasbeton maakt de straat groener en 
daardoor is er minder verhard oppervlak. Voordeel hiervan is minder wateroverlast bij 
hevige regenbuien en voelt het in de zomer minder warm aan tijdens hete dagen.  
 
Reageren vóór dinsdag 6 april 
Welk ontwerp voor de Kloosterlaan spreekt u aan? Hebt u opmerkingen of ideeën? Stuur uw 
reactie voor zaterdag 3 april naar: engweg@duravermeer.nl of naar 
m.schrijver@duravermeer.nl. Ook kunt u gebruik maken van het digitaal inloopspreekuur op 
donderdagmiddag 1 april van 16.00 tot 18.00 uur. U kunt zich aanmelden via bovenstaande 
mailadressen. Vermeld uw vraag, uw naam en telefoonnummer, zodat we met u kunnen 
(video) bellen. We (video)bellen vanwege de coronaregels. 
 
De ontwerpen hebben we ook met de klankbordgroep besproken. In de Klankbordgroep 
zitten bewoners uit de Kloosterlaan en de Oude Kerklaan. De gemeente bekijkt alle reacties 
op de ontwerpen. Aan de hand daarvan kiest de gemeente één van de ontwerpen. Waar 
mogelijk en nuttig, wordt het ontwerp aangepast. In de week van 12 april sturen we u een 
brief over het definitieve ontwerp. Begin juni start werkzaamheden starten de 
werkzaamheden aan het project Engweg. We informeren via de BouwApp waar we starten. 
 
Contact 
Kijk regelmatig even op www.amersfoort.nl/engwegomgeving, in de Hoogland-app of in de 
BouwApp om op de hoogte te blijven van dit project. Download de BouwApp via de App 
Store of Google Play. Selecteer het project ‘Engweg & omgeving’ en klik op het sterretje om 
deze favoriet te maken. Of kijk op: https://debouw.app/projects/engweg-omgeving/updates 
 
Hartelijke groeten, Bouwteam Engweg 


