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Programma van de avond 

• Toelichting Onderdoorgang  

 

• Bekijken en bespreken (inloop) 

– Wolfhezerweg 

– Spoor 



Luchtfoto 

Provincie Gelderland | 06/06/18 3 



Wie wil hier overweg ongelijkvloers? 
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Inwoners 
& 

gemeente 
Ministerie 

Provincie ProRail 



Waarom een Haalbaarheidsstudie? 
(Reiziger trein) 

• > 50.000 reizigers per dag; 

• Verbinding tussen drukste stations van provincie; 

• Belangrijkste spoorverbinding tussen Randstad en Duitsland;  

• December 2021: 6x per uur Intercity, nu 4x; 

• 1x per 2 uur: ICE Amsterdam – Arnhem – Frankfurt;  

• Niet toegankelijk voor rolstoel/wandelwagen; 

Ambitie: sneller, vaker en betrouwbaarder 
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Waarom een Haalbaarheidsstudie? 
(Auto/fiets/voetganger) 

• Bijna 12 minuten per uur dicht; 

• Lange oversteek: 3 sporen en middenperron; 

• December 2021: 17 minuten per uur dicht (+30%); 

• Belemmerend voor hulpdiensten; 

• Veel incidenten, ongevallen en bijna ongevallen; 

• Wegnemen barrière dorp;  

Ambitie: veiliger en betrouwbaarder 
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Wat ging vooraf? 
 

• Wens ongelijkvloerse kruising dorp/gemeente 

 

• “Dekselplan rond 2000”: spoor naar beneden brengen en betonnen plaat er 

bovenop voor wegverkeer waarmee huidige wegenpatroon behouden blijft. 

 

• Alternatief plan Renkum/Stadsregio (ongeveer 2014), tunnel Wolfhezerweg 

noord naar Heelsumseweg en voor de andere richting Wolfhezerweg-zuid 

naar Wolfhezerweg-noord.  
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Niet bij laten zitten! 
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Prioriteit bij provincie Gelderland & 

Gemeente 

Provincie: 

• top 3 van 27 gelijkvloerse overwegen. 

• geld voor Haalbaarheidsonderzoek 

• deel van de verplichte regionale bijdrage al op begroting 

 

Gemeente 

• opgenomen in coalitieakkoord 

• geen halve oplossingen: huidige voetgangerstunnel, halve Traverse, en op 

lange termijn mogelijk een onderdoorgang auto/fiets.  
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Proces tot nu toe 

• november geld beschikbaar provincie, opdracht Movares i.s.m. 

gemeente.  

• (ProRail vraagt vergunning aan voor Traverse) 

• Projectgroep: gemeente, provincie en Prorail 

• Klankbordgroep: Dorpsbelang, Propersona, ‘t Schild en Beatrixschool. 

• 4 alternatieven zijn uitgewerkt en afgewogen: Doel: opname in 

programma Ministerie. 

• Bestuurders provincie en gemeente: alternatief 2 is voorkeursalternatief 

• (ProRail ziet grote voordelen integrale oplossing en zet Traverse in koelkast) 
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Inperking studie naar Haalbaarheid 

• Grootschalige alternatieven vallen af aan begin studie 

 

• 4 alternatieven waarvan 2 met directe toegang tot perrons 

 

• Toeleidende infrastructuur naar onderdoorgang 
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Wegencategorisering GVVP 

±5000-6000 mvt per etmaal 

(spits 10 auto’s per minuut) 

± 3000 mvt 

± 4000 mvt per etmaal 

± 3500 mvt 

Wolfhezerweg-Noord 

Wolfhezerweg-Zuid 

Parallelweg 



Hellingbanen voor fiets en auto 

(bepalen begin en eindpunt onderdoorgang) 
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4 alternatieven, maximale variatie 
Verschillende locatie en functies 

14 

De kosten variëren tussen de €10 en €27 miljoen (exclusief BTW) bandbreedte 30% 



Alternatief 1 
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Alternatief 2 
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Alternatief 3 
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Alternatief 4 
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Waar willen we voor gaan? 

• Een toekomstvaste veilige oversteek  

• extra beveiligde gelijkvloerse oversteek 

• Een integrale oplossing  

• Wolfheze op de lijst LVO 

• Een substantiële financiële  bijdrage van het Ministerie 
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Vervolgproces 

• Lobby richting ministerie  

• Ontwerp 

• Fasering/tijdplanning 

• Overleg ProPersona  

• Financiering 

•  knip in aanpak Wolfhezerweg 
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Individuele vragen 
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