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Aanpassing drempels en riool Engelsestraat 

  

      

Geachte heer, mevrouw, 

 

Afgelopen vrijdag heeft u van ons informatie ontvangen over de werkzaamheden in de Engelsestraat. In 
overleg met de buurtvereniging van maandag 10 september hebben wij een de route gewijzigd en de 
inhoud van de brief aangepast. Hieronder treft u de aangepaste tekst aan, onze excuses voor het ongemak!  
 
Aanleiding & werkzaamheden  
De verkeersdrempels ter hoogte van de zijstraten in de Engelsestraat zijn destijds te laag aangelegd, 
deze worden nu zo opgehoogd dat ze passen bij de inrichting voor 30 km per uur. Onder deze 
kruisingen zitten nog een aantal rioolverbindingen die een ongewenst effect hebben op het rioolgemaal 
aan het Crommelinplein. Om te voorkomen dat binnen afzienbare tijd de kruisingen nogmaals gestremd 
worden, is besloten deze nu tegelijkertijd met het ophogen van de drempels te verwijderen.  
 
Waarom is de wijk zo laat geïnformeerd?  
Afgelopen donderdag werd duidelijk dat vanwege de planning het gebruik van de weg over de 
bouwplaats van Era Contour alleen mogelijk is tot 24 september. Daarom is besloten de 
werkzaamheden per direct in gang te zetten, wetende dat de wijk daarmee te laat geïnformeerd wordt.  
 
Hoe is de wijk tijdens de werkzaamheden bereikbaar?  
De wijk blijft met de auto bereikbaar via het Zuideinde. De bouwplaats van Vergeer Bouw op de 
Hooikade is via het Zuideinde voor bouwverkeer niet goed bereikbaar. Daarom is er een tijdelijke 
doorgang voor bouwverkeer richting Nieuwe Gracht over de kavel van Era Contour (veld 5) gemaakt. 
Op verzoek van de buurtvereniging is met Era Contour overlegd of deze doorgang ook voor ander 
verkeer te gebruiken is, zodat de wijkontsluiting met name in de spits niet via het drukke Zuideinde 
hoeft te lopen. Dit is akkoord: woensdag 12 september worden de bouwhekken aangepast zodat ook 
de veiligheid op de bouwplaats is gegarandeerd. Deze weg is in ieder geval vanaf 13 september 2018 
te gebruiken.  
 
Weergave planning en omleidingsroutes  
Voor de fasering van de werkzaamheden en de omleidingsroutes, zie achterzijde. Tijdens de 
werkzaamheden aan de kruising Engelsestraat – Drukkerijlaan wordt de doorgang naar de Hillenlaan 
tijdelijk opengesteld. Op de kruising met de Laan van Braat zijn vooralsnog geen werkzaamheden meer 
gepland.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Monique Eikelenboom  

communicatiemanager Spoorzone Delft 
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Fasering aanpassing drempels Engelsestraat 
 

    
Fase 1 (10 sept – 12 sept) Fase 2 (13 sept – 16 sept) Fase 3 (17 sept – 19 sept) Fase 4 (20 sept – 21 sept) 

Afsluiting kruising: 

 Laan van der Gaag 

Afsluiting kruising: 

 Laan van der Gaag 

 Conradlaan 

Afsluiting kruising: 

 Conradlaan 

 Drukkerijlaan 

Afsluiting kruising: 

 Drukkerijlaan 

 
 


