
Vernieuwing  
Van Randwijcklaan,
Liendert-Rustenburg 

Amersfoort werkt aan vernieuwing. De gemeente gaat daarom de 
Van Randwijcklaan opknappen en waar nodig opnieuw inrichten. Met de aan-
pak van deze weg werken wij aan een fraaie, betere en veilige leefomgeving.  
U als bewoner in de nabije omgeving krijgt de gelegenheid mee te denken  
over het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de weg. 

Stadsbericht Extra is bedoeld 
om u snel te informeren over 
plannen en werkzaamheden 
in uw directe omgeving. 

Belangrijke aandachtspunten zijn 
inderdaad de functie van de weg  
én de verkeersveiligheid.  
De Van Randwijcklaan verbindt het 
centrum met de wijken Kruiskamp, 
Liendert en Rustenburg. Er rijdt 
veel verkeer, maar wij willen ervoor 
zorgen dat de snelheid acceptabel 
is. Veiligheid is een belangrijk aan
dachtspunt; fietsers moeten een 
veilige plek hebben naast het auto
verkeer, en voetgangers en fietsers 
moeten overzichtelijk de weg over 
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kunnen steken. Andere punten die 
aan de orde komen zijn de groen
stroken, bomen en de verlichting. 

Tweedeling: Liendert-Rustenburg 
en Kruiskamp
De uitwerking wordt in tweeën 
gesplitst, gezien de lengte van de 
Van Randwijcklaan en het verschil 
van karakter van de wijken. De twee
deling is als volgt gemaakt:
• tussen de Zangvogelweg (inclusief 

rotonde) en de Rustenburgerweg 
(nabij de A28) in de wijken 
Liendert en Rustenburg, en

• tussen de Columbusweg en de 
RingwegKruiskamp in de wijk 
Kruiskamp.

Het is de bedoeling om in 2009  
de Van Randwijcklaan in Liendert  
en Rustenburg aan te pakken.  
In 2010 komt de Van Randwijcklaan 
in Kruiskamp aan bod. Theo Polett, wijkplatform 

Liendert: 
“De uitstraling van de Van 
Randwijcklaan vind ik redelijk goed, 
maar aan de verkeersveiligheid kan 
wel het een en ander worden ver
beterd. Ik houd af en toe m’n hart 
vast als ik mijn kinderen naar school 
breng. Mag ik een voorzet geven? 
Er kunnen bijvoorbeeld betere over
steekplaatsen komen met stoplichten 
en de rotonde bij de Viking mag 
zeker worden opgeknapt.”
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Informatieavond Liendert-Rustenburg 
Datum: 
5 maart 
Locatie:
De Open Hof, Vogelplein 1
Programma: 
19.30 uur – 20.00 uur 
Koffie/thee en vrije inloop
20.00 – 20.45 uur
Algemene uitleg 
20.45 – 21.30 uur
Vrije inloop en reactiemogelijkheid

Tijdens deze informatieavond geven de  
projectleiders van de gemeente en het ontwerp
bureau een toelichting, ondersteund met  
beelden. Wij horen dan graag uw eerste ideeën 
en aandachtspunten waar we rekening mee 
moeten houden. Op de avond zelf kunt u een 
reactieformulier invullen en inleveren. Maar u 
kunt het ook mee naar huis nemen en het later 
verzenden. Hiervoor heeft u de tijd tot 1 april 

2008. Ook kunt u zich tijdens deze avond 
opgeven voor de participatiegroep van de 
Van Randwijcklaan in LiendertRustenburg. 

Participatie
Na deze informatieavond komen de partici
patiegroepen bijeen om samen met het ont
werpbureau de ideeën voor de herinrichting 
uit te werken. Na de zomer nodigen wij u  
uit om het definitieve ontwerp te beoordelen.  
Het eindresultaat waar wij naartoe werken?  
De Van Randwijcklaan veilig, prettig en  
sfeervol! 

Projectleider Sip de Jong: 
“Ik ben opgegroeid in Liendert en weet nog  
dat de Van Randwijcklaan werd aangelegd. 
Vanaf de in aanbouw zijnde flats kon ik dat 
goed zien. Sinds die tijd is er veel veranderd.  
Ik ben blij dat ik nu mag meewerken aan  
het verbeteren van dit stukje Amersfoort,  
zodat we voorbereid zijn op de toekomst”.

Uitnodiging informatieavond

Van schets naar ontwerp
Een ontwerpbureau werkt moge
lijke ideeën voor de inrichting 
uit, onder aansturing van de 
gemeente en in samenwerking 
met bewoners. Wellicht met 
u. Het ontwerpbureau maakt 
impressies en zorgt vervolgens 
voor het uiteindelijke ontwerp. 
Samen met de gemeente geeft 
het bureau invulling aan de 
informatieavonden.


